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Hej!
Ännu ett år har gått och vi har i det centrala arbetet i Brasvärmeföreningen gjort
flera framsteg, framförallt i vårt påverkansprojekt som bygger på att hålla koll på
och påverka våra beslutsfattare åt rätt håll. Där har Rud Pedersen och King
Street konsultbyrå på ett föredömligt sätt lotsat oss fram i de politiska
korridorerna.
Patric Davidssons arbetsgrupp har tillsammans med SSR gjort ytterligare
framsteg vad gäller bygganmälan och tolkningsfrågor av bl.a BBR.
Arbetsgruppen kommer med ett förslag på hur denna del i processen kan
förenklas vilket vi sedan får kommunicera med kommunala och statliga
beslutsfattare.
Följande är också mycket intressant: Regeringen har gett Boverket i uppdrag att komma med tre
alternativa förslag på hur gamla kaminer skall kunna bytas ut och skrotas. Brasvärmeföreningen har varit
remissinstans för hur en skrotningspremie skulle kunna utformas. Inget är klart ännu men Boverket skall
lämna sin rapport till Regeringskansliet den 15:e dec. Rapporten kommer att läggas upp på vår hemsida när
vi fått den till oss.
Ta även del av den radiointervju som Hans Wikström hade i P4 extra den 8:e dec. se nedan.
Vi förstärker också det överskridande branschsamarbetet genom en närmare dialog med Eldabutikerna. Det
är viktigt för att vi ska lyckas med vårt arbete att vi har ett gott och bra samarbete med hela ÅFledet och
dess kedjor.
Jag vill passa på att tacka alla, inte minst vårt kansli med Jessica och Helen, för år 2017 och det arbete som
lagts ned i vår gemensamma strävan att utveckla vår bransch.

God jul och Gott Nytt År
Bertil Svedberg
Styrelseordförande

Fyra frågor till Torsten Persson, Eldabutiken
Vi ställde några frågor till Torsten Persson, styrelseordförande i
Eldabutiken som från centralt håll är med och finansierar vårt
påverkansarbete. Många medlemmar är även engagerade som
assosierade medlemmar.
Vad ser du som ordförande för Eldabutiken är det största hotet mot
vår bransch idag?
Det är utan tvivel miljöfrågorna. Inte kanske i sig att våra produkter är
problemet utan mer den okunskap gällande våra produkter som tycks
finnas hos våra beslutsfattare. Risken finns att vi drabbas av generella
beslut som kan vara ogrundade.
Sedan ser jag givetvis ett hot i de nya amorteringsregler som införs,
husägarnas möjligheter att investera i brasvärme kan komma att minska
när fastighetsbelåningen stryps.
Eldabutiken har valt att engagera sig i Brasvärmeföreningen (SBVF), varför?
Inom Elda ser vi vikten av det projektarbete som pågår gällande påverkan av våra beslutsfattare. Vi ser det
som en viktig fråga för hela branschen och att den är konkurrensneutral. Brasvärmeföreningen är en
trovärdig partner i detta läge.
Vad ser du främst att Eldabutiken kan bidra med i vårt arbete inom SBVF?
Jag hoppas att vi kan bistå med kunskap och ytterligare trovärdighet. Vi står för en betydande
marknadsandel och möter konsumenter varje dag.

Nämn något exempel på där du sett eller ser ett resultat av SBVF:s arbete?
Jag har fått en statusrapport gällande SVBF:s påverkanprojekt och blev mycket positiv till det arbete som
utförts av organisationen och av anlitade konsulter. Det motiverar oss inom Elda att även i fortsättningen
delta i finansieringen.

Vårt påverkansprojekt ger resultat!
Carin Andesson på King Street PR bearbetar aktivt olika media för
att få ut artiklar och vi börjar nu ser resultat på detta
påverkansarbete.
Ett 20tal lokaltidningar har under okt/nov publicerat olika artiklar om
vedeldning. Med rubriker som "Stora miljövinster vid byte till ny
braskamin", "Mer värme med rätt ved" och "Råd att tänka på när du
köper en ny braskamin." mm.
Lyssna även på Hans Wikström, talesperson för
Brasvärmeföreningen, i denna intervju på P4 extra från den 8 dec. Du
hittar intervjun mot slutet av programmet, efter Dan Ekborg. Klicka
här!

Vår vedfilm på YouTube
Ett stort projekt som SBVF arbetat med är att ta fram denna
faktafilm om modern brasvärme. Vi gjorde det i samarbete
med vår systerförening i Norge, Norsk Varme. Filmen ligger
ute på YouTube och du kan klicka på bilden för att se den.
Filmen är fri att använda för dig på din hemsida eller i din
butik.
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