
 VILL DU VARA MED OCH INVESTERA I DEN LOKALA ENERGIPRODUKTIONEN? 
 

”2012 ÅRET DÅ BIOGAS BRÅLANDA 
BLIR VERKLIGHET”     

Nu finns möjligheten att investera i förlagsinsatser i 
Biogas Dalsland Ekonomisk förening med en bra värdeökning

”2012 ÅRET DÅ BIOGAS BRÅLANDA BLIR 
VERKLIGHET”

”Biogas Brålanda projektet” har nu pågått i dryga 5 år 
och har nu börjat verkställas. Första biogasanläggning-
en började producera gas i augusti, en gaspanna är 
monterad på Dahlbergs slakteri. Gasledningen mellan 
Bergungen och Brålanda ligger färdig för att användas. 

Under 2012 kommer ytterligare 3 stycken biogasan-
läggningar byggas för att producera biogas samt yt-
terligare 2 mil gasledning för att samla in biogasen. 
Uppgraderingsanläggning som renar biogasen till for-
donsgaskvalité, publik tankstation och flaktankstation i 
Brålanda beräknas vara färdig hösten 2012.

VAD ÄR BIOGAS DALSLAND EKONOMISK 
FÖRENING (BDE)?

Biogas Dalsland Ekonomisk förening verkar för att 
utveckla och utöka biogasproduktion i Dalsland, för-
eningens medlemmar är biogasproducenter och/eller 
substrat leverantörer.

BDE:s verksamhet är att samordna gasproducen-

terna, distribuera externa substrat till biogasanlägg-
ningarna och att köpa upp och sälja biogas till Biogas 
Brålanda AB (BBAB). 

BDE är 33 % delägare i Biogas Brålanda AB som 
förädlar, distribuerar och säljer biogas, har ett tydligt 
vinst mål för att ge avkastning till ägarna.

FÖRLAGSINSATSER I BIOGAS DALSLAND  
EKONOMISK FÖRENING (BDE)

BDE erbjuder nu allmänheten att teckna förlagsinsat-
ser som skall användas till det egna kapital på 33 % 
som BDE satsar i BBAB, i form av aktiekapital och 
aktieägartillskott. Varje förlagsinsats är på 10 000 kr 
med värdeökning på 5 %. Antal förlagsinsatser som 
erbjuds är 300st och max antalet är 50st per person. 

VAD ÄR EN FÖRLAGSINSATS? 

Förlagsinsatser är ett värdepapper som är anpassat 
till ekonomiska föreningar. BDE:s förlagsinsatser ger 
en värdeökning på 5 procent om BDE:s resultat tillåter 
det. 

Frågor?  
Kontakta Ordf Kjell Eriksson | 070-3225960 | kjell.eriksson@pn.lrf.se

 



INTRESSEANMÄLAN FÖRLAGSINSATS 
I BIOGAS DALSLAND EKONOMISK FÖRENING
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen i utveckling av produktion, föräd-
ling samt distribution och försäljning av bioenergi, främst baserad på biogas och bedriva med det 
sagda förenlig och sammanhängande verksamhet.

Namn/kontaktperson:  ________________________

Adress: ___________________________________

Post nr/postadress: __________________________

Telefonnummer: _____________________________

E-postadress: ______________________________

Antal:  ___________

DIN INTRESSEANMÄLAN KAN DU:    
Senast 31 oktober  
Lämna till:
Styrelsemedlem i Biogas Dalsland Ekonomisk förening 

eller skicka till:
Biogas Dalsland Ekonomisk förening
c/o Kjell Eriksson
Ekholmens Säteri 1
46491 Dals Rostock

alternativt e-posta till: 
kjell.eriksson@pn.lrf.se 


