Dator hjälper sl<ogsarbetare
DALS ED: När luften gått ur

många verksamheter och
lågkonjunkturen slår mot
ekonomin, växer Ed-företaget
Svensk Skogsservice AB
vidare - nu med norsk hjälp.
På tre år har Joakim Gus
tafsson ökat omsättningen
till 24 miljoner kronor och
trenden fortsätter.
Det var vi årsskiftet 2003/2004
som Joakim Gustafsson med stöd
av sin far drog igång Svensk Skogs
service; ett av många företag som
är specialiserat på skogsröjningar
och plantering. Första tiden var
omsättningen och därmed vinsten
blygsam. Idag är man bland de
största i landet i sin genre.
När skogsfacket för några år
sedan tog strid mot utländsk hyr
arbetskraft fastanställde Skogs
service utländsk arbetskraft. Idag
har man över 40 man ute i skogen
och mellan 10 och 15 arbetsledare
i olika funktioner, samt sex hel
tidsanställda på kontoret i Ed.

Hela landet
Arbetslagen är utspridda på sju
ställen i landet mellan Blekinge
och Bollnäs. Det kräver förstås en
ökande administration och det är
här Norge kommer in i bilden.
Det norska teknikföretaget
Tempus har utarbetat ett datasys
tem som gör det möjligt för arbe
tare ute i skogen, var de än är i
landet, att bland annat tidsregist
rera direkt in på huvudatom i Äng
i Ed varje dag.
- Med mobiltelefonen är det nu
mera möjligt att redovisa röjtirn
mar och lönekostnader. Med Tem
pus kontaktar de helt enkelt ett
datasystem vi själva byggt här på
kontoret i Excel. Det gör att all

Den ena framgången drar fram den andra. I takt med att vd för Svensk Skogsservice AB, Joakim Gustafsson, ser till att
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företaget expanderar gör norska Tempus med platschefen Kenneth Gustavsson i Ed sin Sverigesatsning på användarvän
liga datasystem till både stora och mindre företag.

pappersexercis är överflödig, be
rättar Joakim Gustafsson.
- Vad jag vet är vi det första
skogsföretaget i landet som arbe
tar så här rationaliserat.

Norsk produkt via Ed
Tempus med huvudkontor i Oslo
har gått över gränsen och arbetar

sedan en tid mot svenska markna
den från sitt kontor i Dals Ed. Där
är Kenneth Gustavsson bas och
han väntar sig mycket av Sverige
marknaden.
- Tempus är ett så pass förenklat
datasystem att alla kan använda
det. Ska man registrerar tid eller
närvaro trycker man bara på ordet

närvaro så sköter systemet allt
annat självt. Användarvänlighe
ten gör att det till och med kan
användas ute i skogen. Justeringar
som sedan behövs finns i pro
grammet hemma på kontoret,
förklarar Gustavsson som liksom
Skogsservice också står inför be
hovet att nyrekrytera.

- Ja, vi tror på vår produkt och
att många vill ha ett så enkelt sys
tem som möjligt för de anställda
att använda.
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