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OBSERVERA ÄNDRAT DATUM 

Du som jobbar med  förnybar energi är 
välkommen till Lidköping den 1 nov. 

  

PelletsFörbundet bjuder in alla som arbetar med att projektera, 
tillverka eller installera värmeanläggningar till en inspirerande 
temadag. Temat för höstens möte att öka intresset för att installera 
bioenergiteknik och bygga kombinationslösningar där vi kombinerar 
olika förnybara energibärare, t ex luftvärmepumpar med 
pelletskaminer etc. 

Just nu är det mycket som talar för vår bransch. 2018 blev året som präglades 
av det extremväder som forskarna i decennier varnat för. Efter en kall och snörik 
senvinter kom en het sommar med extrem torka vars fulla konsekvenser vi ännu 
inte sett de fulla följderna av. En väckarklocka för många om de pågående 
klimatförändringarna. 

Stängningen av fyra kärnreaktorer och satsningar på elbilar mm kommer att 
påverka tillgången på eleffekt vintertid. El för uppvärmning blir därför alltmer 
ifrågasatt. Elpriset stiger redan och priset per kWh är det högsta sedan 2008 och 
förväntas vara fortsatt högt. Internationellt stiger priset på utsläppsrätter och en 
svag krona gör att det nu är lönsammare än på länge att konvertera till förnybar 
energi. 

”Rimligtvis borde allt detta tillsammans bidra till att vår 
förnybara bioenergi åter hamnar i fokus. Vilket naturligtvis 



är positivt och kommer att gynna alla som jobbar med 
bioenergi och pellets” - säger Bengt-Erik Löfgren 

Under dagen kommer vi att gå igenom det senaste som presenterats av våra 
myndigheter, få en inblick i vad vi kan förvänta oss av framtidens värmesystem 
och tillsammans diskutera hur vi bäst ska kunna utnyttja situationen. Vi får tipps 
och trix på hur vi ska resonera när vi möter våra kunder, och hur PelletsFörbundet 
som branschorganisation kan hjälpa dig som installatör. 

Vi önskar speciellt välkomnen till alla våra installatörer som redan finns i vår vår 
serviceorganisation och de installatörer som är intresserade av att medverka i 
framtiden. Viktiga nyckelspelare för att ställa om energisystemet. 

Välkommen till ett spännande möte 
 

  

Kom gärna kvällen innan så kan vi träffas och ta en öl 

Installatörsträffen arrangeras i anslutning till PelletsFörbundets Strategimöte den 31 
oktober. Läs mer om Strategikonferensen här. Många av våra medlemmar som deltar i 
mötet den 31 oktober samlas redan kvällen innan för att äta en bit mat och mingla lite 
tillsammans. Passa på tillfället att träffa fler medlemmar och samtala med vår styrelse. 

Beroende på hur många vi blir ber vi att få återkomma med tid och plats för detta 
samkväm. 

"Vi hoppas att så många som möjligt kan delta både den 31 
oktober och den 1 november, vi ser det som extra viktigt att våra 
installatörer också väljer att delta i årets strategimöte 
där  PelletsFörbundets framtid formas” – säger Peter Granborn, 
ordf PF 

Kostnad:  Medverkan båda dagarna, inklusive fika och lunch, är naturligtvis gratis för 
dig som är medlem i PelletsFörbundet. Är du inte medlem tar vi ut en deltagaravgift för 
Installatörsträffen den 1 november på 800 kr plus moms. 

Kvällensaktiviteter ingår inte och väljer du att övernatta bokar du detta själv och du står 
för den kostnaden. Nedan hittar du länkar till några alternativa boenden. 
 
-Best Western Plus Edward Hotel https://www.edwardhotel.se/ (1 425 kr) 
-Stadshotellet Lidköping http://lidkopingstadshotell.se/ (1 160 kr) 
-Hotell Rådhuset Lidköping http://hotellradhuset.se/ (1 100 kr) 
-Hotell Läckö Lidköping http://hotellacko.se/sv/ (1 250 kr)  
- Kronocamping Lidköping https://kronocamping.com/ (kontakta receptionen) 
- Närebo Gårdshotell http://www.narebo.se/ (895 kr) 
-STF Hostel i Lidköping https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-
lidkoping-vandrarhem/ (fr 400 kr och uppåt) 

Anmälan:Helst före 25 oktober till irene@pelletsforbundet.se eller via telefon 0510-285 
30 (senast den 20 oktober om du vill vara med och äta kvällen innan)       
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Program 1/11 (obs ändrat datum) 

09.00 Samlingsfika i konferenslokalen ”Havret” 

09.30 Installatörens roll i energiomställningen 

  Bengt E Löfgren hälsar välkommen 
  och sammanfattar vad PelletsFörbundet gör idag  

10.00 Var kan vi förvänta oss av framtiden 

  Om framtida möjligheter att utveckla våra affärer 

  -Klimatförändringen ger oss nya möjligheter 
  -Omvärldsanalys efter årets val 
  -Behovet av kunskapscertifiering av installatörer  
  -Stimulanspaket från våra myndigheter  
 
  Öppen diskussion bland deltagarna 

12.00 Lunchpaus 

13.00 Hur ska vi möta våra kunders behov? 

  -Vad händer med tillgången på bioenergi/pellets?  
  -Effektbalansen - om tillgången på el för uppvärmning 
  -Framtidens värmesystem kombinerar olika energibärare 
  -Behovet av en fungerande serviceorganisation 
  -Hur säkrar vi kompitensen när erfarna installatörer går i pension? 

15.00 Inför det nya verksamhetåret 
  Diskussion om behovet av framtida prioriterade verksamhetsområden 

15.30 Sammanfattning och avslutning 
  Vi sammanfattar dagen tillsammans 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Kvällen innan finns möjlighet att diskutera inriktningen på hur vi tillsammans kan blir 
bättre installatörer och möta våra kunders behov.  

  

Få mer information via kansiet - tel 0510- 285 30 
 


