Nystartat företag
i Ed röjer för
elbolagen i skogen
·. ·

DALS-ED

·

starta finna. Svensk Skogsservice

,

AB har som grund Joakims tidiga

Joakim Gustafsson i Ed
startade vid årsskiftet firman Svensk Skogsservice
AB. Fyra personer jobbar i
företaget och oftast tar
han in extrapersonal så att
man under sommrarna har
varit sju till åtta personer
igång.
Företaget servar
skogsägare,
men
roJer
även ledningsgator åt Vat
tenfall, Fortum och Eon.
Vid stora ledningsjobb har
han samarbete med Jim
Mattssons Jord & Skogs
och kommer då upp i en
personalresurs på tio till
tolv personer vilket är nöd
vändigt för att kunna offe
rera stora jobb.

re firma Kreativ försäljning och
reklam, och han har även kvar den
gamla firman, även om den nu är
vilande.

Jobbar åt elbolagen

.

-Vi jobbar med röjning, plantering,
manuell fällning och motormanuell
gallring . och åtar oss jobb hos

enskilda skogsägare och bolag,
berättar Joakim.
-För elbolagen Vattenfall, For
tum och Eon röjer vi ledningsgator
lite varstans i Sverige. Vi har varit
i Bohuslän och Smålandsområdet.

·

Under våren låg vi en och en halv
månad i Jönköping där vi röjde led
ningsgator.
-Vid sådana stora jobb är det
extra viktigt att man lägger sig på

I skidsammanhang är Joakim Gus

rätt nivå när man räknar på jobbet.

tafsson ett välkänt namn och under

Det är en hel del arbete bara med

vintern tar han ledigt från själva

att lämna in anbud och vara med i

grovjobbet för att träna och tävla.

alla upphandlingar, berättar Joa

Under skidsäsongen har han också

kim.

stor hjälp av arbetsledare Jan Kjell-

·

-När

vi

ligger

ute

på

led

Joakim Gustafsson, känt skidnamn, driver egen firma Svensk Skogsservice AB.
tiden ha en husvagn som vi flyttar

erbjudande om att komma till Alas

nyårsskiftet, men det var ingenting

med. Vädret kan också ställa till

ka för att studera och åka skidor

som hindrade honom från att satsa
på Svensk Skogsservice.

det. I vintras låg snön så djup i sko

under en fyraårsperiod. Fritt uppe

garna att vi kom inte igång med röj

hälle ingår. Han funderar just nu på

-Man måste utnyttja tiden och

ningen av ledningsgatorna när vi

om han ska nappa på erbjudandet,

hålla igång. Det är roligt att få lite

hade planerat, men det är sådant

som startar någon gång vintern

variation i det man gör, säger Joa

man får ta.

2006-2007, eller om han ska stanna

kim.

kvar på hemmaplan.

ström, med det är ioakim själv

ningsjobb bor vi oftast i klubbstu

som har det övergripande ansvaret.

gor, då gynnar vi även de lokala

Roligt med variation

Joakim var tidigt ute med att

föreningarna. Tanken är att i fram"

Joakim har fått ett stipendium med

nrJ 2006
.

-

Stipendiet visste han om redan
då

han

startade

firman

vid

Gunnel Zackariasson

