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Ung firma i Ed ha
skogar som arbets;
DALS-ED

genoin en förmedling i Polen. Joa

2003 startade Joakim Gus
tafsson i Ed firman Kreativ
försäljning och reklam. 2008
tror Joakim på en omsätt
ning runt 20 miljoner för
Svensk skogsservice AB, den
firma som numera tar hu
vuddelen av Joakim Gustafs
son tid.

kim Gustafsson kräver att en man i

Svensk skogsservice arbetar med
röjning av ledningsgator, hygges
rensning, plantering och vägröjning
men har också en konsultdel för
skogsbruksplanering och inventer
ing.
I år har firman ett tiotal anställda
varav sju kommer från Polen. I
framtiden ämnar Joakim Gustafs
son helt gå över till ledningsbran
schen och Joakims pappa, Sten
Gustafsson,

blir

skogschef

och

kommer att sköta skogsvårdsdelen
och konsultuppdragen.
Joakim

Gustafsson kalkylerar

med en ökning av anställda till mel
lan 30-80 år 2008, varav sex på hel
tid.

Finns otroligt mycket jobb
- Det finns otroligt mycket jobb
och det finns otroligt mycket kon
takter man kan ta som man inte hin
ner idag, säger Joakim Gustafsson.
Har man duktigt folk som utför job
ben bra i varje region så finns det
hur mycket jobb som helst.
Joakim Gustafsson är inte skog
sutbildad men har hamnat inom
skogsnäringen på grund av far och
farfar, säger han. Men tills nu har

varje grupp (3-4 personer) kan eng
elska och att en i varje grupp ska ha
"grönt kort" som innebär att de
genomgått en veckas kurs i skog
svård på skogsbruksskola.

Nära samarbete
Svensk skogsservice har ett nära
samarbete

med

Jim

Mattssons

firma Jord och skog och både Joa
kim och Jim arbetar och bor till
sammans med sina anställda då de
är ute på röjningsuppdrag runtom i
Sverige.
- Ibland kan det vara stressande
att styra över så många men det är
frarnför allt kul att vara med ute
och jobba, säger Joakim. De polska
arbetarna är inte bara några som
arbetar en säsong och sedan för
svinner. De har blivit en del av
företaget och de flesta kommer till
baka nästa år.
De polska arbetarna har en annan
syn på arbetet och jobbar mycket
hårdare än vi i Sverige, menar Joa
kim.
- Vi har försökt begränsa arbets
dagen till åtta timmar men det har
varit svårt, säger han.
Firman drivs än så länge från
hemmet men ett bygge av kontor är
på planeringsstadiet för Joakim.
Planerna för den nya firman är
många och ställningar flyttas stän
digt framåt. Samarbete med andra
entreprenörer är en del av strategin
och håJ.t jobb är en självklarhet.
- Den som lägger ner jobbet får
betalt, säger Joakim Gustafsson.

han skött det mesta inom firman

K-E Andersson

själv. En arbetsinsats som ligger på .------'
mellan 250-280 timmar i månaden.
- Som ung hoppades jag bli skid
åkare men jag tror det hade blivit
hårt att leva på det, säger Joakim.
Men jag har fortfarande kvar ett
föret<\g som importerar skidvalla
från Italien som jag försöker sköta
bredvid skogsföretaget. Men det är
en hård bransch då det är gröna
gräsmattor året runt.
Arbetskraften från Polen hyrs in

/

Joakim Gustafsson framför firmabilen, som visar honom med röjsågen, redo för nya uppdrag.
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