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Ny tvätthall i Sjöbo med klimatsmart
uppvärmning
När Ommadalstvätten skulle starta igång sin verksamhet med en helt ny
tvätthall längs med väg 13 i Sjöbo föll valet av värmeleverantör på Solör
Bioenergi. Fjärrvärmeanläggningen i Sjöbo, som levererar värme till villor,
flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter, ligger
granne med tvätthallen som nu drivs av klimatsmart värme.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på
trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165

platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar
fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och
industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä
och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill
Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.
Solörs kunder i Sjöbo, som består av villor, flerfamiljsfastigheter,
verksamhetsfastigheter och industrifastigheter, får sin värme från
produktionsanläggning på Eldaren 1 i Sjöbo. Anläggningen består av en
biobränslepanna med en effekt av 6 MW som eldas med biobränslet från
lokala aktörer i form av bland annat grenar, toppar och sågspån.
För Ommadalstvätten har Solör dragit fram en ny ledning till hallen som
kopplades på under december förra året. Den totala värmeförbrukningen
beräknas uppgå till 40 MWh per år.
- Vi är jättenöjda med leveransen av värmen. Det var lätt att koppla på
eftersom fjärrvärmeanläggningen är granne med oss, säger ägaren av
Ommadalstvätten Lars Hallgren.
- Vi är stolta över att ännu en gång få förtroendet att leverera en klimatsmart
värme till en ny kund i ett av våra fjärrvärmenät. Det känns väldigt
motiverande att kunna erbjuda våra kunder en långsiktig hållbar lösning med
förnybart bränsle och vi välkomnar alla nya kunder med lokal närvaro och
mycket engagemang, säger Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi
Syd.

För mer information kontakta:
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