PelletsFörbundets råd till dig som villaägare
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) skickade för en tid sen ut en trycksak ”Om
krisen kommer” till alla hushåll innehållande råd på hur man bör förbereda sig. Hur klarar vi oss
om en vinterstorm slår ut elförsörjningen, eller hur håller vi värmen om transportsystemet skulle
braka ihop? Vårt samhälle är nog sårbarare än vad många av oss tänker på i vardagen. När
leveranstiderna på pellets förra senvintern ökade och hyllorna på byggvaruhusen gapade tomma
var det många som drabbades.
Hösten är den tid på året då våra pelletsproducenter planerar för vinterns produktion. Just nu pågår
arbetet att säkra råvarutillgången så att pelletsproduktionen ska fungera problemfritt och våra
kunder ska få sina pelletsleveranser som förväntat. Vi har tagit lärdom av förra vinterns brist på
pellets och vi försöker naturligtvis ta höjd för att en liknade situation inte skall behöva inträffa igen.
Men kriser och vädrets makter rår vi inte över och kriser kan inträffa när vi minst anar det. Vi vet att
klimatförändringen förväntas ge mer extremväder i framtiden.
1) Köp hem ett eget ”beredskapslager” av pellets
Även om vi tror att förra vinterns bristsituation var både extraordinär och oväntad, finns det
inga garantier för att det inte kan hända igen. Som villaägare kan det därför vara klokt att
redan tidigt på hösten ta hem någon extra pall med pellets som man låter stå orörd till
eldningssäsongen närmar sig sitt slut. Då har man ett eget ”beredskapslager” att ta till om
det skulle krisa till sig igen. Det kan visa sig vara en billig trygghetsförsäkring för familjen.
2) Teckna eventuellt ett avtal med din pelletsleverantör
Omkring 75 000 villaägare köper sin pellets i småsäck på pall. Många är också vana att bara
åka förbi byggvaruhusen och hämta den pellets man behöver för de närmaste veckorna.
Extra besvärligt kan det bli om kylan kommer sent på säsongen, när eldningsperioden
egentligen skulle varit över. Många större kunder behövde då extra leveranser utöver de
avtalade volymerna. Det innebar att kvarvarande lager riskerar att försvinna snabbt och
leveranstiderna ökar.
3) Installera en pelletskamin
Oavsett hur vi värmer våra hus så är det bra att tänka på den egna sårbarheten. Har du till
exempel elbaserad uppvärmning är det klokt att komplettera ditt värmesystem med en
pelletskamin. Pelletskaminen kan, med hjälp av ett bilbatteri och en omformare, ge dig en
jämn och skön värme under många timmar även om huset i övrigt är strömlöst.
4) Serva din eldningsutrustning regelbundet
Oavsett vilket värmesystem du har så kräver det tillsyn och service. Att se över din
anläggning innan eldningssäsongen börjar borgar för att förutsättningen för en bekymmerfri
uppvärmning i vinter ökar. Har du redan pelletsvärme, eller funderar på att konvertera till
pellets, kan du ta kontakt med någon av våra serviceföretagare. Du hittar din närmaste
pelletsexpert via länken http://pelletsforbundet.se/service-support/
Med dessa enkla råd vill vi önska alla våra nya och gamla kunder välkomna till en ny
eldningssäsong med klimatneutralt pelletsbränsle.

