Wapnö kretsloppslån – en spännande miljötjänst på
hemmaplan!
Vill Du också vara klimatsmart och bidra till en bättre miljö?
Wapnö har skapat möjlighet för Dig att låna ut pengar till en biogasanläggning som ger
förnyelsebar energi. Det blir en kraftfull insats för att minska klimatbelastning och
förbrukning av ändliga resurser. Du medverkar till att sluta det kretslopp där både Du som
konsument och Wapnö med sina kor ingår.

Naturgödsel blir värme, el och näring till djurens foder
”Wapnö biogas” kommer att röta all gödsel samt lämpliga grödor till metangas. Rötningen av
det organiska materialet sker i tre steg med hjälp av olika mikroorganismer i syrefri miljö.
Av gasen blir det ca 2500 MWh värme för uppvärmning av vatten, gårdshotell, bostäder,
spannmålstork, till rötningsprocessen, mm samt ca 1800 MWh el. Rötresten sprids med
minsta möjliga förluster som växtnäring till bl.a. Härodlat® gräs till korna.

Vad innebär kretsloppslån?
Du får utlånade pengar och 5 % ränta åter i ”natura” under återbetalningstiden på 10 år. Om
Du lånar ut t ex 5 000 kr så får du årligen 500 kr i återbetalning samt 5 % ränta på kvarstående lån vilken är en kapitalinkomst för dig. Du får årligen besked om kapitalinkomsten
samt ett ”naturapresentkort” motsvarande ett års avbetalning och ränta. År 1 kommer alltså
ett presentkort med ett värde på 750 kr för att hämta ut i ”natura” från Wapnö. Du har
möjlighet att samla på upp till 5 ”naturapresentkort” som du kan använda vid samma tillfälle.
Det minsta belopp som man kan låna ut som kretsloppslån är 1 000 kr. Du får ett skuldebrev
på din fordran på Wapnö.

Natura till vardag eller fest!
Naturaförmån är ett gammalt begrepp som används vid självhushållning när man tar
produkter från sin verksamhet till sitt egna hushåll. ”Natura”, Härproducerat® från Wapnö,
kan innebära mejeriprodukter, miljökött, el, festmiddag, middag, övernattning, konferens,
bröllop, whiskyprovning, julbord, teater, besök eller deltagande i mässor, trädgårdsprodukter,
mm efter egna önskemål. Varför inte ge bort ett presentkort eller spara till ett firande av Din
egen högtidsdag i en underbar och klimatsmart miljö?
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