Kyrkoherde Eva Karin Lindgren
– i fronten för lokal bioenergisamverkan

I Västerstad i Skåne tog den drivande
kyrkoherden Eva Karin Lindgren initiativ till en högteknologisk bioeldad närvärmecentral. Församlingens beslut fattades utifrån sin livsbejakande helhetssyn
på människan, landsbygdens ekonomi,
natur och miljö som en väv av bärande
tillit och samhörigheter. Anläggningen
försörjer nu Kyrka, församlingsbyggnader liksom kommunens skola, förskola
och dagis.
Man lät PM – Bioenergi och Smide AB
få totalentrepenad på en helautomatisk
högteknologisk bioeldad närvärmecentral på 300 kwh. Denna panna kan gå
sågspån, flis, pellets – för samma skruv.

Rökgascyklon – så att de är helt luktfria
– helt partikelfria. Helutomatisk tändning och släckning. Askutmatning och
all styrning och larm är automatisk. Serviceavtal och drift ingår. Man kan styra
dem på lågfrekvens. Fördelen är flexibiltet så att man kan skräddarsy sitt energisystem utifrån – finns något för allt.
• Cattfier – en österikisk kvalitetspanna
som tillverkas i Tjeckien
• Inbyggd i container men kan byggas
in i källare.
• Säljer färdig värme till kommunens
skola, dagis och förskola.
• Västerstads församling tog ett modigt

Kontakt
www.svenskakyrkan.se/vasterstad
www.pmsmide.se
www.etikochenergi.se

Landsbygdsnätverket
• Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013 och ska stärka genomförandet.
• Samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet med att utveckla den svenska landsbygden.
• Är ett forum för att utbyta information, erfarenheter och metoder mellan intressegrupper, myndigheter och experter på lokal, nationell
och internationell nivå.
• Samlar, analyserar och sprider information om situationen på landsbygden och om landsbygdsprogrammets möjligheter.
• Leds av en styrgrupp som fördelar medel till aktiviteter inom ramen för nätverkets verksamhet.
• Är kontaktpunkt för Leadergrupperna i Sverige.

beslut – för kyrka, församlingshemmet m.m.
• Kan producera ca 300 kwh. Totalentrepenad drygt 1 mili.
• Från 15 – 500 kwh. 80 000
• Pelletspanna 68 000 – ack tank. –
120 000 kr.

