Prisregn över skogsentreprenörer

Tre olika skogsentreprenadföretag har de senaste dagarna förärats priser i två olika kategorier –
Silverkvisten och Årets Unga Entreprenör.

Joakim Gustafsson, som grundat och driver Svensk Skogsservice, utsågs till Årets Unga Skogsentreprenör.
Foto: Gröna Arbetsgivare

Lördag den 9 november delade branschorganisationen Skogsentreprenörerna tillsammans med
organisationen Gröna Arbetsgivare ut priset Årets Unga Skogsentreprenör till 38-årige Joakim Gustafsson
i Ed i Dalsland som driver skogsvårdsföretaget Svensk Skogsservice.
– Jag blev både chockad och glad! Men jag vet inte om jag
känner mig så ung efter alla år i branschen. Det är många
som kämpat hårt för detta under lång tid och det kommer
betyda mycket för alla anställda, ombud, styrelse och
övriga som gör ett kanonjobb för oss i en tuff bransch.
Nyligen delade också Föreningen Skogen ut sin utmärkelse
Silverkvisten till tre personer. Två av dem var Helen och
Lars-Göran Löfgren i Vallsta i Hälsingland som driver
skogsvårdföretaget Jolo.
– Det var ungefär lika väntat som att få Nobelpriset. Detta
hade jag aldrig kunnat tro, inte här, inte nu. Vi är otroligt
hedrande, säger Lars-Göran Löfgren.
Den tredje personen som förärades Silverkvisten var
Skogsentreprenörernas tidigare

Helen och Lars-Göran Löfgren som driver
skogsvårdsföretaget Jolo fick Föreningen Skogens pris
Silverkvisten. Till höger Skogsentreprenörernas vd
Anna Furness.
Foto: Skogsentreprenörerna

ordförande och skogsvårdsföretagaren Bernt Hermansson, som tilldelades Silverkvisten för sitt
mångåriga professionella företagande och aldrig sviktande engagemang för näringen.
Silverkvisten delas årligen ut till personer som på ett regionalt eller lokalt plan gjort värdefulla insatser
för skog och skogsbruk.
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Skogsentreprenörernas förre ordförande Bernt
Hermansson tilldelades Silverkvisten. Här står han
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