
TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I REGION SYD    MARS 2017

Lennart Andersson genomför 
gallringar i Västmanland.

Det är vi som köper virket i region Syd

Fredrik Ryd
VÄSTRA VÄSTMAN-
LANDS LÄN SAMT 
FELLINGSBRO FÖRS.
073 838 10 74
fredrik.ryd@
billerudkorsnas.com

Jonas Kling 
NORA, HÄLLEFORS, 
KARLSKOGA
073 838 10 73
jonas.kling@
billerudkorsnas.com

Patrik Hellblom 
SALA, HEBY, 
VÄSTERÅS
0224 108 80
patrik.hellblom@
billerudkorsnas.com

Dan Öhman 
SÖDERMANLANDS 
LANDSKAP
073 838 10 76
dan.ohman@
billerudkorsnas.com

Emil Arvidsson
LINDESBERG, 
LJUSNARSBERG
0581 375 09
emil.arvidsson@
billerudkorsnas.com

Niklas Gustafsson
VÄSTERÅS, 
SURAHAMMAR, 
HALLSTAHAMMAR
070 210 99 56
niklas.gustafsson@ 
billerudkorsnas.com

Hej!

Vad är viktigt för dig i ditt skogsägande? I de flesta nya skogsbruksplaner finns en 
uppmaning om att ta fram ett specifikt mål för just ditt skogsbruk. Det är viktigt 
att tänka igenom detta mål, även för dig som inte har någon skogsbruksplan. Målet 
för alla skogsägare bör i slutändan vara att må så bra som möjligt med sitt skogs-
bruk. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig med mål och skogsbruksplan.

Ny gallringsentreprenör i Västmanland
I Västmanland har BillerudKorsnäs startat samarbete med en ny gallringsentreprenör. 
Lennart Andersson och hans son Emil Andersson, hemmahörande i Hallstahammar, 
kommer i huvudsak att köra gallringar i Västmanland. Lennart, som kört skogs
maskiner i 33 år i området, kör nu en ny Profi 50 med ett Kesla 25aggregat. 

– Profi 50:an är smidig i skogen men klarar även grövre skog tack vare sin styrka 
och Kesla 25aggregatet, säger Lennart. Vi har även en liten smidig skotare, John 
Deere 1010 som lastar cirka 10 ton fördelat på sina åtta hjul.  

Vill du också att Lennart och Emil kommer och gallrar din skog? Hör av dig till 
din virkesköpare.

Nyhetsbrev startar under våren
Under våren kommer BillerudKorsnäs att starta ett nyhetsbrev. Vill du vara med 
på sändlistan? Skicka din mejladress till kambium@billerudkorsnas.com för att få 
nyhetsbrevet.

Med vänliga hälsningar
Region Syd
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN           MARS 2017

Det är vi som köper virket i Norrbotten

Göran Nilsson
TÖRE ÄLV,  
ÖVERKALIX   
070 300 53 54
goran.nilsson@
billerudkorsnas.com

A nton B ergdahl
PITEÅ, ÄLVSBYN, 
ÖVERTORNEÅ
070 391 41 38
anton.bergdahl@bille-
rudkorsnas.com

A nders L arsson
LULEÅ, ARVIDSJAUR, 
BODEN, JOKKMOKK, 
ARJEPLOG
070 559 36 69
anders.k.larsson@
billerudkorsnas.com

Jarmo Johansson
HAPARANDA, 
ÖVERTORNEÅ
070 262 60 90
jarmo.johansson@
billerudkorsnas.com

B jörn M örk
KALIX , ÖVERKALIX
070 373 86 80
bjorn.mork@
billerudkorsnas.com

M ats Nilsson
RÅNEÅ, BODEN
070 208 76 47
mats.r.nilsson@
billerudkorsnas.com

M artin Sundbaum
LULEÅ, ARVIDSJAUR, 
BODEN, JOKKMOKK, 
ARJEPLOG
070 574 05 70
martin.sundbaum@
billerudkorsnas.com

L eif Johansson
KALIX , ÖVERKALIX  
ÖVERTORNEÅ, 
GÄLLIVARE
070  630 81 25 
leif.g.johansson@
billerudkorsnas.com

Hej!

Vad är viktigt för dig i ditt skogsägande? I de flesta nya skogsbruksplaner finns en 
uppmaning om att ta fram ett specifikt mål för just ditt skogsbruk. Det är viktigt att 
tänka igenom detta mål, även för dig som inte har någon skogsbruksplan. Målet för alla 
skogsägare bör i slutändan vara att må så bra som möjligt med sitt skogsbruk. Kontakta 
gärna oss så hjälper vi dig med mål och skogsbruksplan.

Ny regionc hef B illerudKorsnäs Skog Norrbotten
Martin Jonsson tillträdde som regionchef  för BillerudKorsnäs Skog orrbotten i 
början av december. Martin jobbade tidigare på Sveaskog i en roll som kundansvarig. 
Han är utbildad jägmästare med inriktning skogsindustriell ekonomi. 

– Jag hoppas att mina tidigare erfarenheter kommer hjälpa oss att bli ännu bättre, 
säger Martin. Att jobba med skog innebär ju att vi hanterar en känslig resurs som kräver 
god kunskap, ansvarstagande och att på ett hållbart sätt skapa värde. Jag vill att du som 
markägare ska känna att vi står upp för god etik och lever upp till det som vi åtagit oss. 
Jag vill tillsammans med skogsägare i orrbotten säkerställa att vi även i framtiden har 
en konkurrenskraftig industri i Kali .
Martin kommer ursprungligen från Bengtsfors i Dalsland. 

– Jag är uppvu en på en mindre gård på landet med skogen bakom huset och har 
på det viset fått en naturlig relation till skog och natur. orrbotten är ju ett fantastiskt 
ställe för mig med stort naturintresse. Här finns allt.

Nyhetsbrev startar under våren
Under våren kommer BillerudKorsnäs att starta ett nyhetsbrev. Vill du vara med på sänd-
listan? Skicka din mejladress till kambium@billerudkorsnas.com för att få nyhetsbrevet.

Med vänliga hälsningar
Region Norrbotten

Martin Jonsson har tillträtt som 
regionchef för BillerudKorsnäs 
Skog Norrbotten.
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Patrik Fredriksson
GÄSTRIK LAND 
( utom Ockelbo)
070 222 10 34
patrik.x .fredriksson@
billerudkorsnas.com

T obias Persson
GÄSTRIK LAND 
( utom Ockelbo)
070   795  11  65
tobias.persson@
billerudkorsnas.com

Det är vi som köper virket i Gästrikland

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I GÄSTRIKLAND    MARS 2017

Hej!

Vad är viktigt för dig i ditt skogsägande? I de flesta nya skogsbruksplaner 
finns en uppmaning om att ta fram ett specifikt mål för just ditt skogsbruk. 
Det är viktigt att tänka igenom detta mål, även för dig som inte har någon 
skogsbruksplan. Målet för alla skogsägare bör i slutändan vara att må så bra 
som möjligt med sitt skogsbruk. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig med 
mål och skogsbruksplan.

Österby Gallring
sterby allring arbetar med gallring och föryngringsavverkning och har 

varit samarbetspartner till BillerudKorsnäs Skog sedan år 2000.
 – ör oss är det viktigt att hålla en hög kvalitet på jobben, säger Sven 
esterberg, vd. Vi har lång erfarenhet av arbete i skogen, ett stort kun-

nande och uppfyller de krav som skogsbruket ställer på oss.
 sterby allring har elva anställda som alla har grönt kortutbildning 

och guldkort, det vill säga är utbildade i miljöhänsyn i skogen och virkes 
tillredning. Läs mer på osterbygallring.se.

Nyhetsbrev startar under våren
Under våren kommer BillerudKorsnäs att starta ett nyhetsbrev. Vill du vara 
med på sändlistan? Skicka din mejladress till kambium@billerudkorsnas.com 
för att få nyhetsbrevet.

Med vänliga hälsningar 
Region Gästrike-Uppland

Österby Gallring arbetar med 
gallring och föryngringsavverkning.

Läs mer på osterbygallring.se.
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Stig L undgren
NORRA  
UPPLAND
070 305 22 28
stig.lundgren@
billerudkorsnas.com

Roland Nyström
VÄSTRA OC H SÖDRA 
UPPLAND
0295 24 44 67
roland.nystrom@
billerudkorsnas.com

Henrik L arsson
NORDÖSTRA 
UPPLAND
0295 24 44 65
henrik.larsson@
billerudkorsnas.com

Johan B lom
ÖSTRA OC H SÖDRA 
UPPLAND
0295 24 44 62
johan.blom@
billerudkorsnas.com

Det är vi som köper virket i U ppland

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I UPPLAND    MARS 2017

Hej!

Vad är viktigt för dig i ditt skogsägande? I de flesta nya skogsbruksplaner 
finns en uppmaning om att ta fram ett specifikt mål för just ditt skogsbruk. 
Det är viktigt att tänka igenom detta mål, även för dig som inte har någon 
skogsbruksplan. Målet för alla skogsägare bör i slutändan vara att må så bra 
som möjligt med sitt skogsbruk. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig med 
mål och skogsbruksplan.

Österby Gallring
sterby allring arbetar med gallring och föryngringsavverkning och har 

varit samarbetspartner till BillerudKorsnäs Skog sedan år 2000.
 – ör oss är det viktigt att hålla en hög kvalitet på jobben, säger Sven 
esterberg, vd. Vi har lång erfarenhet av arbete i skogen, ett stort kun-

nande och uppfyller de krav som skogsbruket ställer på oss.
 sterby allring har elva anställda som alla har grönt kortutbildning 

och guldkort, det vill säga är utbildade i miljöhänsyn i skogen och virkes 
tillredning. Läs mer på osterbygallring.se.

Nyhetsbrev startar under våren
Under våren kommer BillerudKorsnäs att starta ett nyhetsbrev. Vill du vara 
med på sändlistan? Skicka din mejladress till kambium@billerudkorsnas.com 
för att få nyhetsbrevet.

Med vänliga hälsningar 
Region Gästrike-Uppland

Österby Gallring arbetar med 
gallring och föryngringsavverkning.

Läs mer på osterbygallring.se.
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Det är vi som köper virket i Dalarna

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I DALARNA            MARS 2017

O lle Gunnarsson
VÄSTERDALARNA
070 268 33 01
olle.gunnarsson@
billerudkorsnas.com

M agnus E riksson
GAGNEF, BORLÄNGE, 
SÄTER
070 268 55 61
magnus.la.eriksson@
billerudkorsnas.com

Nils- O lov E klund
FALUN, LEKSAND, 
HEDEMORA
070 304 12 77
nils-olov.eklund@
billerudkorsnas.com

Sören Nygårds
VÄSTERDALARNA
0280 313 50
soren.nygards@
billerudkorsnas.com

Staffan Jutterström
MORA, ÄLVDALEN, 
SÄRNA-IDRE
070 268 33 09
staffan.jutterstrom@
billerudkorsnas.com

Dan Flykt
MORA, RÄTTVIK
0250 328 55
dan.flykt@
billerudkorsnas.com

L enitha L iljeberg
ORSA, FURUDAL 
SOC KEN
0250 328 72
lenitha.liljeberg@
billerudkorsnas.com

Hej!
Vad är viktigt för dig i ditt skogsägande? I de flesta nya skogsbruksplaner finns en 
uppmaning om att ta fram ett specifikt mål för just ditt skogsbruk. Det är viktigt 
att tänka igenom detta mål, även för dig som inte har någon skogsbruksplan. 
Målet för alla skogsägare bör i slutändan vara att må så bra som möjligt med sitt 
skogsbruk. 

ågon mår som bäst när skogen genererar så mycket pengar på banken som 
möjligt och någon kanske vill ha en skog med höga rekreationsvärden. Du kanske 
vill säkerställa att det finns områden på din fastighet som höjer den biologiska 
mångfalden? är du väl har kommit till insikt om hur du vill sköta din fastighet så 
är det lättare att ta den i den riktning som du vill. 

– Mitt mål med min privata skogsfastighet är att sköta den så att den vä er på 
ett optimalt sätt. är jag sedan vill lämna över den till mina barn så ska den vara 
välskött och innehålla betydligt mer volym än i dag. öjning, gallring, röjning och 
gallring. Så når jag mitt mål, säger ils lov Eklund, virkesköpare. 

BillerudKorsnäs uppgift som virkesköpare och skogrådgivare är att hjälpa dig 
att nå ditt mål. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig med mål och skogsbruksplan.

Nyhetsbrev startar under våren
Under våren kommer BillerudKorsnäs att starta ett nyhetsbrev. Vill du vara med 
på sändlistan? Skicka din mejladress till kambium@billerudkorsnas.com för att få 
nyhetsbrevet.

Med vänliga hälsningar
Region Dala-Hälsinge
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Det är vi som köper virket i Hälsingland

O skar Nilsson 
NORRA 
HÄLSINGLAND 
070 312 03 62
oskar.nilsson@
billerudkorsnas.com

B o U ddh 
NORRA HÄLSINGLAND, 
HÄRJEDALEN, JÄMTLAND
070 535 33 40
bo.uddh@
billerudkorsnas.com

A nders L undberg
SÖDRA 
HÄLSINGLAND
070 312 23 63
anders.lundberg@
billerudkorsnas.com

Kjell- Å ke Hammar
SÖDRA 
HÄLSINGLAND
070 211 23 64
kjell-ake.hammar@
billerudkorsnas.com

Jonas L indblom
OC KELBO, SÖDRA 
HÄLSINGLAND
+ 46 70 312 03 74
jonas.lindblom@
billerudkorsnas.com

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I HÄLSINGLAND           MARS 2017

Hej!
Vad är viktigt för dig i ditt skogsägande? I de flesta nya skogsbruksplaner finns en 
uppmaning om att ta fram ett specifikt mål för just ditt skogsbruk. Det är viktigt 
att tänka igenom detta mål, även för dig som inte har någon skogsbruksplan. 
Målet för alla skogsägare bör i slutändan vara att må så bra som möjligt med sitt 
skogsbruk. 

ågon mår som bäst när skogen genererar så mycket pengar på banken som 
möjligt och någon kanske vill ha en skog med höga rekreationsvärden. Du kanske 
vill säkerställa att det finns områden på din fastighet som höjer den biologiska 
mångfalden? är du väl har kommit till insikt om hur du vill sköta din fastighet så 
är det lättare att ta den i den riktning som du vill. 

– Mitt mål med min privata skogsfastighet är att sköta den så att den vä er på
ett optimalt sätt. är jag sedan vill lämna över den till mina barn så ska den vara 
välskött och innehålla betydligt mer volym än i dag. öjning, gallring, röjning och 
gallring. Så når jag mitt mål, säger ils lov Eklund, virkesköpare. 

BillerudKorsnäs uppgift som virkesköpare och skogrådgivare är att hjälpa dig 
att nå ditt mål. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig med mål och skogsbruksplan.

Nyhetsbrev startar under våren
Under våren kommer BillerudKorsnäs att starta ett nyhetsbrev. Vill du vara med 
på sändlistan? Skicka din mejladress till kambium@billerudkorsnas.com för att få 
nyhetsbrevet.

Med vänliga hälsningar
Region Dala-Hälsinge
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