
TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I REGION SYD    MAJ 2017

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!

Nu ligger den sköna sommaren framför oss och det kan vara en bra tid att se sig 
om i sin skog. För dig som letar information och vill lära dig mer om skogsbruk 
kan vi tipsa dig om vår nya hemsida som lanseras senare i vår – billerudkorsnas.se/
skog. Samtidigt börjar vi också med ett nyhetsbrev till er skogsägare. Vill du vara 
med på sändlistan? Skicka din mejladress till kambium@billerudkorsnas.com för 
att få nyhetsbrevet.

Göran i pension – Emil tar över 
Göran Bergkvist, som är en av trotjänarna bland virkesköparna på BillerudKorsnäs 
i Frövi, gick under vintern i pension. Efterträdaren, Emil Arvidsson är sedan länge 
på plats för att axla rollen som virkesköpare i bland annat Lindesberg och Ljusnars-
berg. Emil har många års erfarenhet som skördarförare och är en mycket engagerad 
person. Emil bor strategiskt till, mitt i skogen mellan Rockhammar och Frövi. 
 
Nytt kontor
Under försommaren kommer vårt regionkontor att flytta från Frövi till den anrika 
”Gula Villan” i Rockhammar. BillerudKorsnäs i Frövi expanderar för att möta 
behovet av kundservice och produktutveckling. Håll ögonen öppna, vi kommer 
fira in det nya kontoret med öppet-hus-fika där du är välkommen! Mer informa-
tion kommer via mejl och hemsidan.
 
Skogsägarappen
Glöm inte bort att du kan lägga din skogsbruksplan hos BillerudKorsnäs. Då får 
du tillgång till den i vår app för skogsägare. Kontakta din virkesköpare för att  
få hjälp med detta.

Med önskan om en härlig sommar!
Region Syd

 

Emil Arvidsson och  
Göran Bergkvist
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN           MAJ 2017

Det är vi som köper virket i Norrbotten

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

Anton Bergdahl
PITEÅ, ÄLVSBYN, 
ÖVERTORNEÅ
070 391 41 38
anton.bergdahl@bille-
rudkorsnas.com

Anders Larsson
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

Björn Mörk
KALIX, ÖVERKALIX
070 373 86 80
bjorn.mork@
billerudkorsnas.com

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

Martin Sundbaum
LULEÅ BODEN JOKK-
MOKK ÖVERTORNEÅ 
OCH PAJALA
070 574 05 70
martin.sundbaum@
billerudkorsnas.com

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

Hej!

Nu ligger den sköna sommaren framför oss och det kan vara en bra tid att se sig 
om i sin skog. För dig som letar information och vill lära dig mer om skogsbruk 
kan vi tipsa dig om vår nya hemsida som lanseras senare i vår – billerudkorsnas.se/
skog. Samtidigt börjar vi också med ett nyhetsbrev till er skogsägare. Vill du vara 
med på sändlistan? Skicka din mejladress till kambium@billerudkorsnas.com för 
att få nyhetsbrevet.

Satsning på ökad tillgänglighet för dig som skogsägare
Under våren har vi på regionen börjat jobba mer aktivt för att göra det enklare för 
dig som skogsägare att få tillgång till information om dina skogsskiften, skogs-
bruksplan och uppföljning av dina virkesaffärer med våra virkesköpare. Det hela är 
snyggt paketerat i vår Skogsägarwebb som nylaseras i juni. Förutom Skogsägarweb-
ben, finns vår egna skogsägar-app för smarttelefonen, ett smidigt och enkelt sätt  
att hålla sig uppdaterad om sin skog.

Ny gallringsentreprenör
Sedan årsskiftet samarbetar vi med en ny gallringsentreprenör med säte i Piteå.  
De har en maskingrupp som är mindre och beståndsgående vilket kommer 
stärka vårt lag och ge dig som skogsägare förbättrade möjligheter att få ett bra 
arbete utfört i klenare förstagallringsbestånd. Att vårda skogen och få till en  
bra gallring är en god investering för framtida utveckling av beståndet. Det ger 
också möjligheten till ett totalt sett bättre ekonomiskt bidrag under skogens 
omloppstid. Kontakta oss om du funderar på behovet av gallring i din skog, så 
hjälper vi dig med en bra lösning.

Med önskan om en härlig sommar!
Region Norrbotten
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Patrik Fredriksson
GÄSTRIK LAND 
(utom Ockelbo)
070 222 10 34
patrik.x.fredriksson@
billerudkorsnas.com

Tobias 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    MAJ 2017

Hej!

Nu ligger den sköna sommaren framför oss och det kan vara en bra tid 
att se sig om i sin skog. För dig som letar information och vill lära dig mer 
om skogsbruk kan vi tipsa dig om vår nya hemsida som lanseras senare i 
vår – billerudkorsnas.se/skog. Samtidigt börjar vi också med ett nyhets-
brev till er skogsägare. Vill du vara med på sändlistan? Skicka din mejl-
adress till kambium@billerudkorsnas.com för att få nyhetsbrevet.

 
Sonny arbetar med digitala skogsbruksplaner
Vår mångåriga medarbetare Sonny Kvist har påbörjat en ny tjänst. Efter 
15 år som virkesköpare ägnar han sig nu bland annat åt att arbeta med 
digitala skogsbruksplaner i Skogsägarwebben. Målet är att få så många 
skogsägare som möjligt att använda Skogsägarwebben och den nya Skogs-
ägarappen. 

– Vi vill göra det lättare för skogsägarna att ha koll på sin skog på 
ett bra sätt. Här är Skogsägarwebben och appen bra hjälpmedel. Vi vill 
att skogsägarna ska tycka att tjänsterna är bra och kommer att ta emot 
feedback och utveckla dem hela tiden. Potentialen är stor och det känns 
inspirerande att jobba med nya uppgifter, även om jag kommer att sakna 
direktkontakten med skogsägare, säger han.

Med önskan om en härlig sommar!
Region Gästrike-Uppland
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Stig Lundgren
NORRA  
UPPLAND
070 305 22 28
stig.lundgren@
billerudkorsnas.com

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

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

Johan Blom
ÖSTRA OCH SÖDRA 
UPPLAND
0295 24 44 62
johan.blom@
billerudkorsnas.com

Det är vi som köper virket i Uppland

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I UPPLAND    MAJ 2017

Hej!

Nu ligger den sköna sommaren framför oss och det kan vara en bra tid 
att se sig om i sin skog. För dig som letar information och vill lära dig mer 
om skogsbruk kan vi tipsa dig om vår nya hemsida som lanseras senare i 
vår – billerudkorsnas.se/skog. Samtidigt börjar vi också med ett nyhets-
brev till er skogsägare. Vill du vara med på sändlistan? Skicka din mejl-
adress till kambium@billerudkorsnas.com för att få nyhetsbrevet.

 
Sonny arbetar med digitala skogsbruksplaner
Vår mångåriga medarbetare Sonny Kvist har påbörjat en ny tjänst. Efter 
15 år som virkesköpare ägnar han sig nu bland annat åt att arbeta med 
digitala skogsbruksplaner i Skogsägarwebben. Målet är att få så många 
skogsägare som möjligt att använda Skogsägarwebben och den nya Skogs-
ägarappen. 

– Vi vill göra det lättare för skogsägarna att ha koll på sin skog på 
ett bra sätt. Här är Skogsägarwebben och appen bra hjälpmedel. Vi vill 
att skogsägarna ska tycka att tjänsterna är bra och kommer att ta emot 
feedback och utveckla dem hela tiden. Potentialen är stor och det känns 
inspirerande att jobba med nya uppgifter, även om jag kommer att sakna 
direktkontakten med skogsägare, säger han.

Med önskan om en härlig sommar!
Region Gästrike-Uppland
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Det är vi som köper virket i Dalarna

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I DALARNA            MAJ 2017

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

Magnus Eriksson
GAGNEF, BORLÄNGE, 
SÄTER
070 268 55 61
magnus.la.eriksson@
billerudkorsnas.com

Nils-Olov Eklund
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

Lenitha Liljeberg
ORSA, FURUDAL
0250 328 72
lenitha.liljeberg@
billerudkorsnas.com

Hej!
Nu ligger den sköna sommaren framför oss och det kan vara en bra tid att se sig 
om i sin skog. För dig som letar information och vill lära dig mer om skogsbruk 
kan vi tipsa dig om vår nya hemsida som lanseras senare i vår – billerudkorsnas.se/
skog. Samtidigt börjar vi också med ett nyhetsbrev till er skogsägare. Vill du vara 
med på sändlistan? Skicka din mejladress till kambium@billerudkorsnas.com för 
att få nyhetsbrevet.

Bo Uddh går i pension
Efter 38 års arbete inom dåvarande Korsnäs och nu BillerudKorsnäs går  
virkesköparen Bo Uddh i pension. Bo har varit virkesköpare sedan i början av 
2000-talet.

– Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka mina kollegor och kunder för ett 
långt och trivsamt samarbete på Korsnäs/BillerudKorsnäs. Även om jag nu går  
i pension så kommer jag inte vara sysslolös utan jag har ett företag som har skötts 
på fritiden och som jag kommer kunna ägna mer tid åt.

Oskar Nilsson finns kvar som virkesköpare i norra Hälsingland. Oskar  
och Bo har tidigare samarbetat i nästan fem år. 

Med önskan om en härlig sommar!
Region Dala-Hälsinge

Virkesköparen Bo Uddh 
går i pension.
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Det är vi som köper virket i Hälsingland

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

Anders Lundberg
SÖDRA 
HÄLSINGLAND
070 312 23 63
anders.lundberg@
billerudkorsnas.com

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

Jonas Lindblom
OCKELBO, SÖDRA 
HÄLSINGLAND
+46 70 312 03 74
jonas.lindblom@
billerudkorsnas.com

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I HÄLSINGLAND             MAJ 2017

Hej!
Nu ligger den sköna sommaren framför oss och det kan vara en bra tid att se sig 
om i sin skog. För dig som letar information och vill lära dig mer om skogsbruk 
kan vi tipsa dig om vår nya hemsida som lanseras senare i vår – billerudkorsnas.se/
skog. Samtidigt börjar vi också med ett nyhetsbrev till er skogsägare. Vill du vara 
med på sändlistan? Skicka din mejladress till kambium@billerudkorsnas.com för 
att få nyhetsbrevet.

Bo Uddh går i pension
Efter 38 års arbete inom dåvarande Korsnäs och nu BillerudKorsnäs går  
virkesköparen Bo Uddh i pension. Bo har varit virkesköpare sedan i början av 
2000-talet.

– Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka mina kollegor och kunder för ett 
långt och trivsamt samarbete på Korsnäs/BillerudKorsnäs. Även om jag nu går  
i pension så kommer jag inte vara sysslolös utan jag har ett företag som har skötts 
på fritiden och som jag kommer kunna ägna mer tid åt.

Oskar Nilsson finns kvar som virkesköpare i norra Hälsingland. Oskar  
och Bo har tidigare samarbetat i nästan fem år. 

Med önskan om en härlig sommar!
Region Dala-Hälsinge

Virkesköparen Bo Uddh 
går i pension.
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