Rel<ordorder till
Svensl< sl<ogservice
Infrastrukturdelen av bolaget är säkrad för 2014
Svensk skogservice AB har
fått en rekordorder från

enerft ibolaget Fortum.

Företaget startades 2003
och har ungefär 110 anställ
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da under högsäsongen.
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DAl.SlAIUL Det var i slutet av

Omsättningen för 2014 pekar

januari som Svensk skog
service fick en order att
utföra kraftledningsröjning

mot 40 miljoner kronor.
Svensk skogservice är ett

för Fortum.
- Ordern betyder väldigt
mycket för företaget och ger

av Sveriges största skogs
vårdsföretag, som röjer cirka
12 ooo hektar per år och
planterar 1,5 miljoner plan

oss en stabil grund att stå

tor.

på. Det är den enskilt största
ordern historiskt sett på bot

- Målet är att vi ska etable
ra oss och växa som företag

tenröjning av kraftledning

de närmsta åren. Det är en

ar, säger Joakim Gustafsson.

hård konkurrens om arbete,
men företagets framtid är

Orderns värde är cirka sex

ljusare jämfört med tidigare
år och vi har fler order på

miljoner och består av cirka
2 ooo hektar röjning.

gång.

- Det innebär att infra
strukturdelen av bolaget är

Svensk skogservice har pre

säkrad för det här året. Jag

cis som branschen i övrigt
haft det tufft de senaste

tycker att det känns smick
rande att vi har fått uppdra

åren, men nu börjar situa

get och det innebär att vi har
gjort bra ifrån oss genom
åren, säger han.
Arbetet inleddes på tis
dagen och väntas stå klart
i mitten av oktober i år.

tionen se ljusare ut.
Företaget satsar i år hårt
på försäljning av plant
material genom legoodling
utomlands. Företaget kom
mer också att leverera sina

- Arbetet kräver mycket
arbete och vi har mellan 17

ka marknaden.

och 18 personer som i prak
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första plantor till den svens

Nemanja Kazic

redaktionen@bohuslaningen.se
0522-99000

MYCKET JOBB. Alexander Dammert, infrastrukturchef för Svensk skogservice till höger och Joakim Gustafsson, ägare har fullt upp
med att utföra ordern som energibolaget Fortum beställde.

