Hela denna sida är en annons
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Elda med ved
– en bortglömd kunskap?
– Ja, det är den
nog, menar Bengt Miltorp på
företaget Vedelda utanför Borgeby. Veden är inte torr, för lite
luft, för gammal panna. Orsakerna kan vara många.
Vedeldning är en både billig och miljövänligt uppvärmning och på Vedelda är
det bara att välja. Al, björk, bok eller ask
till exempel.
– Al är perfekt när man röker fisk, menar Bengt Miltorp.
Familjegården utanför Borgeby var
först en fruktodling men Bengt och hans
hustru Ingegerd sålde också lite ved till
husbehov.
– Men efter några år var det bara att
bestämma sig, frukthandlare eller vedhandlare. Och vi valde veden.
Bengt Miltorp har goda kontakter i
vedbranschen och får hem stora leveranser av stockar som sedan klyvs i den stora
vedhallen. Till lagom stora vedträn som
passar i var mans vedpanna eller kamin.
– Det är villaägarna som är våra stora
kunder men vi säljer också en del till militären, fortsätter Bengt Miltorp medan
Ingegerd håller koll på maskinen som
klyver veden.
Vedträna åker sedan på ett band rakt
ner i stora korgar eller lådor.
– Villaägare är goda kunder, menar
Bengt Miltorp, och att elda med ved bli
alltmer populärt.
– Vedeldning i värmepanna kostar
knappt en tredjedel av vad oljan kostar.
Den som vill arbeta lite med veden kan
spara mycket pengar.
Bengt och Ingegerd kan leverera
veden om det skulle behövas men de
flesta kunder kommer själv och hämtar
sin ved. De parkerar sin släpvagn och
sedan tippar Ingegerd ner veden direkt i
släpvagnen. Lätt och snabbt.

Lägg sedan upp den i söderläge på pallar, lägg presenning över som går ner
max tio centimeter på vedstacken sida,
vedstacken ska också luta i toppen.
– Det där med att ta hem ved i god
tid är mycket viktigt, påpekar Bengt.
Väljer man att elda med bok ska den
helst ligga till sig ett år, eken ska helst
ligga kluven i tre år. Vill man ha ett högt
brännvärde ska man blanda in en tredjedel ek när man eldar.
För dem som är ute i sista minuten kan
ask vara räddningen.
Torrt och luftigt är det som gäller
när det gäller själva eldningen. Stryp
inte lufttillförseln för att det ska brinna
länge. Det ger dålig bränsleekonomi
och ofullständig förbränning. Och med
det också utsläpp av farliga ämnen, soteld och lukt.

lager. Det är roligt med ved och det är helt
klart god ekonomi i vedeldning.
– Jag saknar verkligen inte frukten,
avslutar Bengt Miltorp. Ved är mycket
bättre.

Under tiden har Ingegerd fyllt ännu
en släpvagn med torr fin ved. Dags att
leverera till kunden.
Mer information på: www.vedelda.se

Vi har byggklara tomter
på Kulladal, Vintrie och
Lödde Sandskog
För info ring Pia Jensen 040-53 06 31
eller Peter Olsson 040-53 06 32

På Vedeldas hemsida informerar
Bengt om hur man blir en duktig eldare
och vad som händer om man gör fel. Han
ställer också gärna upp och ger kunderna
som kommer till gården råd och tips, även
om briketter och pellets som också finns i
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Men hur ska man då bli en duktig eldare?
– Ja, man ska helst komma på våren
och köpa sin ved, säger Bengt Miltorp.

Ingegerd Miltorp i vedlastaren
på väg till ännu en vedkund.

Veden klyvs i Vedaldas
maskiner hemma på gården utanför
Borgeby. Men det är en konst att elda med ved, menar
Bengt Miltorp, som gärna delar med sig av sina kunskaper.

Låt dig inspireras.
Gå in på www.willanordic.se

form bygger funktion

