Dals-Ed. Stororder för skogsföretag

Bottenröjning för
6 miljoner kronor
Företaget Svensk
Skogsservice i Ed har
rott i land sin största
order hittills.
Ordern, som är värd
6 miljoner kronor,
handlar om bottenröj
ning av kraftledningar.
- Ordern är vår enskilt
största vad gäller botten
röjning av kraftledningar.
Den innehåller cirka 2 000
hektar röjning och innebär
att infrastrukturde.en a\·
bolaget har saA...�-

:pp det

närmaste aret, säger Joa
kim Gustafsson som driver
Svensk Skogsservice.
Ordern är av stor betydel
se för företaget som funnits
sedan 2003, och ger dem en
stabil grund att stå på efter
nagra ar a\" \bLa.I!de .-o!:
junktur inom branschen.

Legoodling
Joakim Gustafsson berät
tar att en annan nyhet un
der 2014 är att företaget sat
sar hårt på försäljning av
plantor genom legoodling
utomlands.
- Under 2014 kommer
vi att leverera våra första
plantor till den svenska
marknaden och har som
mål att leverera två till tre
miljoner plantor inför 2015.
Vi kommer iår att bygga ut
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nödvändig logistik så som
uthämtningsplatser runt
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nya ombud. Sedan tidigare
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AB är i dag ett av Sveriges
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största skogsvårdsföretag.

vi växer gemensamt med
lokala företag som säljer in

110 anställda
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- Vi är ett komplett kon

der högsäsongen kommer
antalet anställda att uppgå
till cirka 110 personer.

industrin nu börjat ljusna,

tering, utbildning, utrust

södra Sverige. Genom sats
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