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Hej på Er!

I detta brev berör vi nya frågor som vi arbetar med inom projektet och som aktualiserats 
Ute pågår arbete med vårbruket, en del är färdiga och några andra har börjat. 

Projektet arbetar vidare sakta men säkert framåt. Vi har vid styrgruppsmöte beslutat 
om att starta upp ett nytt farmarenergibolag. Farmarenergi i Hallstahammar AB skall ”knoppas av” 
och ett nytt famarenergibolag tar över det ansvar och de åtaganden som projektet medför. Förslaget 
är att det nya startas upp med en interimsstyrelse i månadsskiftet juni/juli -08. Vi måste organisera 
ett nytt bolag för att möta efterfrågan av GROT-leveranser samt att trimma organisation före 
kommande skördeperiod för salix.

OBS Viktigt!!!
Ni som är intresserade att teckna aktieandelar i det nya farmarenergibolaget, 

motsvarande er areal salix eller förmodad GROT-leverans, bör snarast intresseanmäla er till mig 
eller Börje Ohlson 0220-409 44 eller borje.ohlson@u.lrf.se

. 
Vi har sagt att den första omgången i intresseanmälan har slutdatum den 1;a juni. 

Det datumet är satt för att få den första delen i det nybildade farmarenergibolaget 
säkrad. Det kommer att riktas en kallelse till dem som intresseanmäler sig. Där fastställer vi 
kostnaden per aktie, (vi pratar om 250,00 kr per hektar för salix) samt redogör den 
interimsstyrelsen som blir satt att sköta arbetet fram till den första ordinarie stämman.

Därefter kommer ni att åter bjudas in under hösten vid ett tillfälle då ni 
förhoppningsvis och önskvärt har tid att närvara. Det är av största vikt att Ni deltar då det är nu ni 
får tillfälle att styra över Er andel i salixens framtid och Er lönsamhet i salixodlingen. 

En ny representativ styrelse ska som sagt tidigare tillsättas vid den ordinarie 
stämman.

Vad vi tidigare pratat om är att låta en låg hektarkostnad per odlad hektar salix 
och/eller en förmodad GROT-leverans, motsvarande 5 hektar salix, är en rimlig nivå på det 
aktiekapital man kan tänkas kräva. Då blir det en delaktighet samt kravkänsla utan stora 
ekonomiska belastningar. Vi tror på det här upplägget som har sin grund i Farmarenergi i 
Hallstahammar AB.
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Arbetet i det nya farmareenergibolaget ska organisera administrationen i hanteringen 
av bränsleråvara från såväl salix som skogsråvara, GROT m.m.

En ny verksamhetsledare ska tillsättas. Arbetet med att rekrytera en person har 
påbörjats. Har ni tips och idéer om person får ni gärna vidareförmedla detta snarast. Det ska vara 
en intresserad och kunnig person. Valet kommer att hanteras av interimsstyrelsen. 

Ta kontakt med mig eller Börje Ohlson 0220-409 44 eller borje.ohlson@u.lrf.se om 
det är något ni vill ta upp eller fråga om. Ni är mycket viktiga i projektet, ni är projektet.
Telefon, mejl eller på annat sätt så är ni välkomna.

Vad som också kommer att påbörjas är hur vi ska anordna vidareutbildningsträffar 
inom farmarenergibolagets arbetsområde.  Kompetensutveckling finns det behov av, inom flera 
områden, inte bara odling.

Arbetet med nya skördetekniker har påbörjats. Frågan har riktats aktivt till 
maskintillverkare och maskinutvecklare. Man tittar på vad som finns tidigare och vad som kan 
behövas. Ett företag i Västmanland har tagit an uppgiften att se om man kan vara delaktig i 
produktutvecklingen av ny skördeteknik. Intressant framtid kan skönjas.

 
Nyplanteringar och omplanteringar är nu viktiga inför framtiden. Är ni intresserade 

av nyetableringar eller ometableringar ta kontakt med mig så kan jag guida er rätt. Tjänsten ska 
köpas på entreprenadsbasis.

VIKTIGT är att Ni odlar Er salix. Att maximera antalet kubik tillväxt per hektar och 
år. Detta genom att förbereda planteringen noga, ett bra bruk för plantering, en ogräs/gräsfri åker 
att plantera, en välgödslad åker samt att följa upp med kompletteringar både vad avser 
bekämpningar och gödslingar. Naturligtvis ingen insats i onödan, men, fylla behovet för tillväxten. 

Kan man nå produktionsnivåerna och däröver så har man en mycket lönsam odling 
enligt det koncept vi arbetar med i det här projektet.

Vi hoppas att ni är fortsatt intresserade av att få information och delta i det här 
projektet. Vi vill också att ni vidarebefordrar det här brevet till kollegor och bekanta som kan vara 
intresserade. 

Ni är alltid välkomna att förmedla idéer, tankar och kontakter.

På återhörande

Styrgruppen i ”Salix Mälardalen”
genom
Hasse Eriksson
Projektledare    
0708-479979
h.m.e-son@swipnet.se
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