
TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN  NOVEMBER 2016

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@
billerudkorsnas.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, ARVIDSJAUR, 
BODEN, JOKKMOKK, 
ARJEPLOG
070 574 05 70
Martin.sundbaum@
billerudkorsnas.com

Vi har förstärkt inköp och 
skoglig rådgivning med Leif 
Johansson som började som 

virkesköpare i augusti.

Hej!

Skogen är fantastisk och bjuder på mycket. I Kambium kan du läsa om Gunnel 
Carlsson från Perhansbodarna utanför Sågmyra som tillverkar produkter från 
granris och små buskar. Värdet av skogen är mer än timmer och massaved. 

Virkesköparna på BillerudKorsnäs är inga experter på julkransar, men vi är rätt 
duktiga på timmer och massaved. Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp med ditt 
skogsbruk.

Nya på jobbet
Region Norrbotten är inne i ett expansivt skede och får en ny chef  som tillträder 
i dagarna. Han heter Martin Jonsson och kommer närmast från Sveaskog, där 
han arbetat som kundansvarig. Martin presenteras närmare i samband med nästa 
nummer av Kambium.

Vi har även förstärkt inköp och skoglig rådgivning med Leif  Johansson som 
började som virkesköpare tidigare i augusti. Leif  är säkert bekant för många 
skogsägare i östra Norrbotten. Han kommer från Setra, Rolfs såg i Kalix, där han 
har jobbat sedan 1987 och de senaste 21 åren som virkesköpare. Leif  är 57 år och 
har jakten som sitt största fritidsintresse. På ledig tid hittar man honom oftast ute 
i stugan på Storön, där han gärna ”laddar batterierna”, om han inte är och reser 
någonstans i världen. 

Det går bra för Karlsborg
Produktionsanläggningen i Karlsborg har gått bra hela 2016 och närmar sig nytt 
produktionsrekord! Vi ökar avverkningsvolymen på regionen under 2017, så 
behov och avsättning för råvara finns och vi ser gärna dig som leverantör till oss.

Med vänlig hälsning,
Region Norrbotten

Leif Johansson
KALIX, ÖVERKALIX 
ÖVERTORNEÅ, GÄLLIVARE
070  630 81 25 
Leif.g.johansson@
billerudkorsnas.com
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I REGION SYD NOVEMBER 2016

Bra vägar underlättar 
avverkningen. Region Syd 
deltar i en vägutbildning.

Det är vi som köper virket i region Syd

Mats Johnsson
LUDVIKA, FAGERSTA 
AVESTA, NORBERG, 
SMEDJEBACKEN 
073 838 10 77
Mats.johnsson@
billerudkorsnas.com

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

Göran Bergkvist 
LINDESBERG, 
LJUSNARSBERG
073 838 10 72
Goran.bergkvist@
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!
Skogen är fantastisk och bjuder på mycket. I Kambium kan du läsa om Gunnel 
Carlsson från Perhansbodarna utanför Sågmyra som tillverkar produkter från 
granris och små buskar. Värdet av skogen är mer än timmer och massaved. 

Virkesköparna på BillerudKorsnäs är inga experter på julkransar, men vi är rätt 
duktiga på timmer och massaved. Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp med ditt 
skogsbruk.

Ge din väg en avhyvling
Under hösten har region Syds virkesköpare och produktionsledare deltagit i en väg-
utbildning tillsammans med några av våra virkesbilschaufförer. Dagen väckte många 
tankar om hur man på bästa sätt skonar vägen vid en avverkning. Ska man lägga 
krutet på åtgärder före eller efter en åtgärd? Lönar det sig att rusta upp vägen före 
avverkning istället för att försöka återställa vägen? I de flesta fall är svaret ”ja” – det 
vill säga satsa på hyvling och dikesunderhåll i god tid inför en avverkning så klarar 
vägen den högre belastningen som blir vid en avverkning. Spårgrusning efter eller 
under avverkning är inte bra för vägen på lång sikt.

Som skogsägare har du mycket att vinna på ett välunderhållet vägnät. Bättre 
vägar ger bättre tillgänglighet på virket och därmed bättre betalt för din avverkning. 
Det är mycket att ta ställning till både vid nybyggnation och underhåll av en väg. 
Hur bred behöver vägen vara? Hur mycket ska dikesslänten luta? Hur mycket plats 
behöver en virkesbil för att vända?

Temakväll skogsbilvägar
För den som är intresserad av att lära sig mer om hur man kan förbättra sitt vägnät 
på ett ekonomiskt effektivt sätt kommer vi under vintern att anordna en temakväll 
för skogsbilvägar. Vi återkommer med praktisk information när det närmar sig. 
För dig som inte vill missa några lokala händelser – meddela din mejladress till din 
virkesköpare så får du alla utskick!

Med vänliga hälsningar 
Region Syd
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Patrik Fredriksson
GÄSTRIK LAND
070 222 10 34
Patrik.x.fredriksson@
billerudkorsnas.com

Sonny Kvist
GÄSTRIK LAND
070 303 69 54
Sonny.kvist@
billerudkorsnas.com

Tobias Persson
GÄSTRIK LAND
070   795  11  65
Tobias.persson@
billerudkorsnas.com

Det är vi som köper virket i Gästrikland

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I GÄSTRIKLAND  NOVEMBER 2016

Hej!
Skogen är fantastisk och bjuder på mycket. I Kambium kan du läsa om Gunnel 
Carlsson från Perhansbodarna utanför Sågmyra som tillverkar produkter från 
granris och små buskar. Värdet av skogen är mer än timmer och massaved. 

Virkesköparna på BillerudKorsnäs är inga experter på julkransar, men vi är rätt 
duktiga på timmer och massaved. Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp med ditt 
skogsbruk.

Ny på jobbet
Tobias Persson började i november som virkesköpare på BillerudKorsnäs i 
Gästrikland. De senaste 20 åren har han arbetat på Mellanskog i Uppland, där han 
bland annat varit produktionsledare för skogsvård och biobränsle.

– Det känns inspirerande, säger han om det nya jobbet. Gästrikland är min
hemmabana – jag kommer från Hedesunda och bor i Gävle. Nu ser jag fram emot 
att lära känna skogsägarna i området mer.

När Tobias inte jobbar gillar han att se på när barnen spelar ishockey, jaga och 
att vara ute på sjön. Vandring och skidåkning i fjällen står också högt upp på listan.

Med vänliga hälsningar 
Region Gästrike-Uppland

Tobias Persson började i 
november som virkesköpare 

på BillerudKorsnäs i 
Gästrikland.
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I UPPLAND           NOVEMBER 2016

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

Hej!
Skogen är fantastisk och bjuder på mycket. I Kambium kan du läsa om Gunnel 
Carlsson från Perhansbodarna utanför Sågmyra som tillverkar produkter från 
granris och små buskar. Värdet av skogen är mer än timmer och massaved. 

Virkesköparna på BillerudKorsnäs är inga experter på julkransar, men vi är rätt 
duktiga på timmer och massaved. Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp med ditt 
skogsbruk.

Ny på jobbet
Tobias Persson började i november som virkesköpare på BillerudKorsnäs i 
Gästrikland. De senaste 20 åren har han arbetat på Mellanskog i Uppland, där han 
bland annat varit produktionsledare för skogsvård och biobränsle.

– Det känns inspirerande, säger han om det nya jobbet. Gästrikland är min 
hemmabana – jag kommer från Hedesunda och bor i Gävle. Nu ser jag fram emot 
att lära känna skogsägarna i området mer.

När Tobias inte jobbar gillar han att se på när barnen spelar ishockey, jaga och 
att vara ute på sjön. Vandring och skidåkning i fjällen står också högt upp på listan.

Med vänliga hälsningar 
Region Gästrike-Uppland

Tobias Persson började i 
november som virkesköpare 

på BillerudKorsnäs i 
Gästrikland.
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Det är vi som köper virket i Dalarna

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I DALARNA          NOVEMBER 2016

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 
SOCKEN
0250 328 72
Lenitha.liljeberg@
billerudkorsnas.com

Hej!
Skogen är fantastisk och bjuder på mycket. I Kambium kan du läsa om Gunnel 
Carlsson från Perhansbodarna utanför Sågmyra som tillverkar produkter från 
granris och små buskar. Värdet av skogen är mer än timmer och massaved. 

Virkesköparna på BillerudKorsnäs är inga experter på julkransar, men vi är rätt 
duktiga på timmer och massaved. Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp med ditt 
skogsbruk.

Ny på jobbet
Lars Bergman är nyanställd som skogsvårdsansvarig på region Dala-Hälsinge och 
har kontor i Malung och Mora. Så här presenterar han sig själv:

”Som uppväxt i Malung i Västerdalarna väcktes mitt intresse för skogen tidigt, med 
jakt och skytte. Efter att ha arbetat med ett antal olika yrken, valde jag att utbilda 
mig till skogsingenjör i Skinnskatteberg med inriktning mot ekonomi- och fastig-
hetsfrågor. År 2002 blev jag registrerad fastighetsmäklare och i samband med det 
fick jag möjlighet att börja hos LRF Konsult i Karlstad. Sedan dess har jag arbetat 
med rådgivning inom ekonomi och juridik för skogsägare samt med fastighetsför-
medling, generationsskiften och värderingar. Tillsammans med min fru och två barn 
bor vi i dag i Malung. 

BillerudKorsnäs har alltid varit mitt naturliga val när det ska göras åtgärder i 
skogen, liksom nu när jag väljer att gå vidare i yrkeslivet för att få jobba mer med 
skogliga frågor. Jag ser fram emot att komma in i rollen som skogsvårdsansvarig på 
region Dala-Hälsinge. Hoppas vi ses i skogen eller på något av våra kontor!”

Med vänliga hälsningar
Region Dala-Hälsinge

Lars Bergman är nyanställd 
som skogsvårdsansvarig på 

region Dala-Hälsinge.
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TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I HÄLSINGLAND   NOVEMBER  2016

Det är vi som köper virket i Hälsingland

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

Bo Uddh 
NORRA HÄLSINGLAND, 
HÄRJEDALEN, JÄMTLAND
070 535 33 40
Bo.uddh@
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

Lars Bergman är nyanställd 
som skogsvårdsansvarig på 

region Dala-Hälsinge.

Hej!
Skogen är fantastisk och bjuder på mycket. I Kambium kan du läsa om Gunnel 
Carlsson från Perhansbodarna utanför Sågmyra som tillverkar produkter från 
granris och små buskar. Värdet av skogen är mer än timmer och massaved. 

Virkesköparna på BillerudKorsnäs är inga experter på julkransar, men vi är rätt 
duktiga på timmer och massaved. Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp med ditt 
skogsbruk.

Ny på jobbet
Lars Bergman är nyanställd som skogsvårdsansvarig på region Dala-Hälsinge och 
har kontor i Malung och Mora. Så här presenterar han sig själv:

”Som uppväxt i Malung i Västerdalarna väcktes mitt intresse för skogen tidigt, med 
jakt och skytte. Efter att ha arbetat med ett antal olika yrken, valde jag att utbilda 
mig till skogsingenjör i Skinnskatteberg med inriktning mot ekonomi- och fastig-
hetsfrågor. År 2002 blev jag registrerad fastighetsmäklare och i samband med det 
fick jag möjlighet att börja hos LRF Konsult i Karlstad. Sedan dess har jag arbetat 
med rådgivning inom ekonomi och juridik för skogsägare samt med fastighetsför-
medling, generationsskiften och värderingar. Tillsammans med min fru och två barn 
bor vi i dag i Malung. 

BillerudKorsnäs har alltid varit mitt naturliga val när det ska göras åtgärder i 
skogen, liksom nu när jag väljer att gå vidare i yrkeslivet för att få jobba mer med 
skogliga frågor. Jag ser fram emot att komma in i rollen som skogsvårdsansvarig på 
region Dala-Hälsinge. Hoppas vi ses i skogen eller på något av våra kontor!”

Med vänliga hälsningar
Region Dala-Hälsinge
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