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DIALOG

med

Ledare
Nytt nummer av Dialog är här igen!
Följ styrelsens arbete på hemsidan www.energiradgivarna.com med aktuella händelser
samt yttranden.
Vad händer lokalt? Sett, läst eller hört något nytt? Skriv om det i Dialog

Styrelsen

Kongressen 2007
Kongressen kommer att genomföras den 24-26 April 2007 i Borås
Temat är ”Bästa teknik för effektivare energianvändning”
Vill du vara föredragshållare, eller känner du till någon som borde vara det och vill ställa
upp? Kontakta då styrelsen på kansliet@energiradgivarna.com
Vad vi vill ha är en beskrivning om varför detta skall vara med på kongressen och på vilket
sätt det passar in på ”Bästa teknik för effektivare energianvändning”
Det är bara den egna fantasin som sätter gränserna. Vad menas med bästa teknik
egentligen? Ja det är ni som skall beskriva detta.

Ny adress?
Ny adress? Som ni kanske märker så har föreningen bytt adress. Nu samarbetar vi med
VVS-Slussen. Den nya adressen är EnergiRådgivarna Ynglingagatan 5 113 47 Stockholm
Mail som tidigare kansliet@energiradgivarna.com
Har du också bytt adress eller telefon? Ändra då detta på hemsidan.

Dialogs redaktion Roland Jonsson rolandjonsson@telia.com 070-4501242

Produktnytt
Pelletsförråd som kan lagra 9 ton pellets.
Snyggare än ett veckoförråd. Vem vet
mer om dessa ? Kanske får vi mer info på
kongressen den 24-26 April 2007

Läs mer på
www.kaminstudio-kuehl.de/1771114.htm

Designpanna ?
Snygg eller inte men den sticker ut.
Det är en lågtemperaturpanna vilket
innebär att den arbetar med flytande
temperatur. Behövs lite värme jobbar
pannan med en pannvattentemperatur på
40 grader. Allt för att hålla ner
isolerförlusten och miljöbelastningen.
500 kg snålare än en konvetionell panna
och 2-3 ton snålare med pellets än en
gammal panna med ny pelletsbrännare
www.guntamatic.com/biostar-flex.htm

Kluring
Nu när sommaren lider mot sitt slut och man bara har njutit av den bästa värmen som finns
så funderar man på varför inte man satt in solfångare. Jag undrar hur mycket pengar man
skulle har sparat om men använde energi som inte kostar ett öre och värmde varmvattnet.
Fråga 1: Hur många kronor skulle jag ha sparat om man värmde varmvattnet med
solfångare istället för olja i en 30 år gammal oljepanna.
Fråga 2: Hur många kronor skulle jag ha sparat om man värmde varmvattnet med
solfångare istället för elpatroner i en 30 år gammal oljepanna.
Fråga 3: Vad händer med pannans årsmedelverkningsgrad i fråga 1.
Fråga 4: Vilken verkningsgrad har pannan i fråga 2 om huset står tomt
Behövs mer underlag för beräkningen så skicka ett mail till rolandjonsson@telia.com så
kommer en sammanställning med troligen nödvändiga uppgifter.
Svar kommer i nästa nummer av Dialog

Kurser
Håll utkik på hemsidan efter aktuella kurser som ges!
Är det någon kurs du saknar ? Kontakta Roland Jonsson
rolandjonsson@telia.com eller på telefon 070-450 12 42

Nästa nummer
Vad händer i nästa nummer?
Det som är planerat i kommande nummer är att den nya i styrelsen kommer att presentera
sig och årets energirådgivare.
Har du fler tips ?

Aktuellt hos Dig!?
Alla medlemmar är välkomna att skicka
information som de vill publicera i dialog.
Kontakta: kansliet@energiradgivarna.com

