
	  

	  

Abionova säljer pelletspannor med styrsystem i effektområdet 100-2000 kW. Pelletspannorna för den amerikanska marknaden tillverkas 
i USA av Abionova och distribueras och marknadsförs av Woodmaster i Minnesota. Kunderna är skolor, sjukhus, energileverantörer, 
bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, industriföretag med flera. Abionova marknadsför och säljer även flis- och pelletspannor samt 
styrsystem på den svenska marknaden. 
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Första USA-tillverkade pelletspannorna installerade  
– svenska Abionova går mot ett framgångsrikt 2012 
 
Det svenska bioenergiteknikföretaget Abionova, som tillverkar och säljer pelletspannor i USA, tar 
ytterligare ett steg in på den amerikanska marknaden. Företagets första USA-tillverkade pelletspannor 
är nu installerade, i Wolf Ridge utbildningscenter i nordöstra Minnesota. Anläggningarna invigs officiellt 
i sommar av Sveriges ambassadör i USA, Jonas Hafström. 
– Det känns oerhört bra att vara igång på allvar och vi kan se fram emot ett fortsatt spännande 2012, 
säger Per Carlsson, vd på Abionova. 
 
Per Carlsson, som har lång erfarenhet av bioenergiteknik, startade 
Abionova 2008. Nu har man byggt upp en verksamhet i USA för såväl 
tillverkning som försäljning. Företaget har sin bas i Lerum och Onsala 
samt i Minneapolis i Minnesota. 
– Det har tagit tid att anpassa pannorna till de stränga amerikanska 
säkerhetskraven och därför känns det extra skönt att nu se våra första 
USA-tillverkade anläggningar i bruk.  
 
De två pannor som har installerats i Wolf Ridge är på 300 kW respektive 
650 kW och värmer bland annat upp klassrum, restaurang, bibliotek, 
hörsalar, sovsalar och en administrationsbyggnad. Wolf Ridge är ett av 
USA:s ledande center för miljöutbildning och tar varje år emot fler än 
15 000 barn, lärare och föräldrar för olika utbildningar och lägeraktiviteter. 
De båda pannorna används också i undervisningen som exempel på en 
modell för förnyelsebar energi. Energikällan pellets kommer från lokal 
avverkning av björkskog. 
 
Pannorna i Wolf Ridge kommer att invigas officiellt fredagen den 29 juni av Sveriges ambassadör Jonas Hafström. 
På plats är representanter för samarbetspartnern APEX, en regional organisation för företagsutveckling, BioBusiness 
Alliance of Minnesota, som arbetar för att utveckla bioenergibranschen i Minnesota samt staden Duluths 
borgmästare. 
– Det kommer att bli en invigning med pompa och ståt som blir ett officiell erkännande av vår satsning i USA, säger 
Per Carlsson. 
 
Under 2012 kommer Abionova att tillverka och installera ytterligare mellan 20 och 30 anläggningar. 
– Intresset är mycket stort, inte bara från USA utan även från Kanada och Mexiko, säger Per Carlsson, som även 
utbildar och föreläser på området. 
 
Abionova, som också säljer flis- och pelletspannor på den svenska marknaden, belönades i januari i år med 
utmärkelsen Årets äventyrare 2011 av Business Region Göteborg för modet att satsa på att exportera svenskt 
miljökunnande till USA. 
 
Abionovas pelletspannor marknadsförs och distribueras av företaget Woodmaster med återförsäljare i 34 delstater i 
USA och i stora delar av Kanada.	  
 
För mer information, kontakta gärna:	  
Per Carlsson, ägare och vd för Abionova, tfn +1 320 295 0920/+46 736 42 55 89,  per.carlsson@abionova.se 

Per Carlsson, vd för Abionova går mot ett 
framgångsrikt år i USA. 


