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Gurkodlare
vid polcirkeln

Sidorna 16-17

När snön gjorde jobbet i skogen omöjligt hittade
Joakim nya sysselsättningar för företaget:

Skogsarbetarna gick
1n 1 snosvangen
I I

Joakim Gustafsson deltar själv i snöskott
ningen på taket - just här på Färgelanda
vårdcentrals tak.

Det går att se på snö på olika
sätt. En del suckar och ser
bekymmer. Joakim Gustafsson
köpte snöskyfflar och satte in
en annons i lokaltidningen och
erbjöd sig att skotta tak.

I I

- Problemet har varit att få tag på snö
skyfflar, pulkor och snöslungor.

röjning, någon annan jobbar med motorma
nuell avverkning. Nu är de samlade på taket

- Vi rensade järnaffären i Vargön på grejer

till Färgelanda vårdcentral och skyfflar ton

ett par gånger. En snöslunga hittade jag till

vis med snö som riskerar att bli dubbelt så

slut uppe i Mora.

tung under vårens snösmältning som ännu

Vi träffas på taket till vårdcentralen i Fär

inte tagit fart. En av skottarna har klätter

gelanda. Snön ligger i maghöjd i drivorna

certifikat och kan instruera övriga om hur

på västersidan. Förutom Joakim själv job

säkerhetsutrustningen i form av linor fung

bar ytterligare fem man på det här taket.

erar.

Janne Kjellström har avbrutit ett jobb med
skogsbruksplaner nere i Småland för att
skyffla snö i Dalsland.

Klassisk entreprenör
Joakim är den klassiske entreprenören
som ser möjligheter i det mesta. Han är

- Det ringde direkt, berättar Joakim, som

- Jag gick till midjan i snö därnere, såg

hade bekymmer med att sysselsätta sina sä

inga föryngringar och det tog dubbelt så

bara 27 år och har sett sitt företag, Svensk

songsanstälJda röjare. Snön var för djup i

lång tid. Det var ingen ide att fortsätta, sä

Skogsservice, utvecklas från en blygsam

skogen.

ger han.

omsättnjng första året till 23 miljoner och

Istället blev snön på Dalslands tak rädd
ningen.

ågra av de övriga är polska säsongsar

7-8 åretruntanställda och totalt 35-40 per

betare som egentligen skulle jobba med

soner med säsongsarbetare, främst från Polen. Hemma i Dals Ed har hans pappa sålt
sitt tryckeri för att jobba som anställd hos

- Dessutom har jag ju kunder som är med

Cedrik Wallin frigör taket på vårdcentra
len i Färgelanda från tyngande snö.

lemmar där...
Han trivs med livet som egen, blev vald

Joakim.
- Men både pappa och farfar har också

till Årets Företagare i Dals Ed förra året och

jobbat som skogsbrukslärare, berättar Joa-

hoppas kunna utveckla både bolaget och

kim, som efter en kort säsong som idrotts-

medarbetarna.

Snötyp

-

Kg

vikt/m3

Mycket fluffig nysnö

man började sälja sportkläder men upptäck-

<30

Nyfallen torr nysnö

te att han hellre ville vistas i skogen. Idag

Utveckla personalen

har hans företag tre jämnstora ben att stå på;

- Att växa och sysselsätta andra män

30-100

Våt nysnö

100-200

skogsvård (med röjning i fokus, komplet

niskor är både spännande och innebär pro

Vindpackad snö

terat med lite plantering), ledningsröjning

blem, säger han. Det krävs att man kan både

Packad senvintersnö

och

Han

LAS och arbetsmjJjölagstiftning. Och att vi

V årsnö under

orrland.

ser till att personalen verkligen använder

avsmältningens slutskede

skogsbruksplaner/stämplingar.

jobbar både i Blekinge och södra

- Det känns skönt att ha bredden, säger
Joakim och kränger av sig säkerhetsselen
som sitter fast runt höften.
- Företaget har vuxit oväntat snabbt, men
nu känns det stabilt igen.

200
200-300
400

sina klingskydd och hörselkåpor.
Han ser ett värde i att personalen också
kan utvecklas.
- Vi har utbildat flera röjare till att också
jobba

med skogsbruksplaner och

andra

tjänstemannajobb. De har ofta en gedigen

Engagerad i SLA
Han har själv börjat växa in i rollen som

Säkerhetstänkandet kräver livlinor och det krävs teknik för att de inte ska bli snubbe/trådar på taket...
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blick för skogsvård och en bra grundsyn på
hur skogen ska skötas.

arbetsgivare och är idag också engagerad i

Men i väntan på den riktiga vårväm1en

SLA:s skogssektion där han sitter som or

i Dalsland samsas flera av de anställda på

dinarie i styrelsen för region syd som den i

de snötyngda taken i Dalsland för att rädda

särklass yngste ledamoten.

stora värden.

- Det är intressanta frågor som kommer

- Flera tak har redan rasat in, det står näs

upp 6ch inspirerande att komma in i SLA,

tan dagligen i tidnjngen, berättar Joakim

säger han. Det skapar ett kontaktnät för

och förbereder sig för ett par timmar till i

mig, det är viktigt att engagera sig.

snön.

Janne Kjellström i en paus under tak
skottningen. Normalt sett skulle Janne
jobbat med skogsbruksplaner i Småland.
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