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STENVALLS DRAR IGÅNG  
I ÖRARNA OCH  
SLÅR HÅL PÅ EN MYT

Javisst, skog är ett långsiktigt projekt. Långsiktig
het är sunt både för människa, företag och miljö. 
Men hur långt fram behöver vi egentligen tänka? 

Jag tycker om att lyssna på vår egen Bo Forslund, 
när han berättar om de mängder av planteringar, 
dikningar och röjningar han var med och anlade 
i sin ungdom.  Faktum är, att av det Bo Forslund 
förberedde i början av sitt yrkesliv kan vi redan 
idag ta ut kanonfint timmer och klentimmer. 

Detta är resultatet av de skogsvårdande åtgärder 
som vi i vår näring har genomfört, långsiktigt 
och tålmodigt.  

Myter är seglivade – men de är till för att slås hål på. 

Under vintern har vi förberett uppstart av sågen 
i Örarna genom att avverka norrländsk gran. 
Och genom en dos benhård vilja och kraftan

strängning har vi blivit klara i tid. Vi planerade 
den första inkörningen till den 25 februari kl. 
06:00. Redan en kvart tidigare stod den första 
timmerbilen på plats. Det var snudd på elektriskt 
i luften den morgonen!

Nu har jag haft förmånen att starta upp två 
sågverk – det på Lövholmen och det på Örarna. 
Det är jag nog ganska ensam om…

NY RÖNTGENUTRUSTNING
Nytt är också att vi under vintern har installerat 
en röntgenutrustning vid Sikforsanläggningen. 
Vårt syfte med det är att kunna ta till vara timret 
och utnyttja dess kvalitéer maximalt.  Att vi är 
särskilt rädda om virket och inget skall gå till 
spillo  det är en stark tradition hos Stenvalls 
som skiljer oss en del från andra sågverk. Vi har 
stora förhoppningar om att röntgenprojektet ska 
stärka detta ytterligare.

Genom röntgen hoppas vi framöver att kunna 
knyta ihop information från det aktuella skogs
beståndet till den produkt/komponent/planka vi 
skall tillverka. På så vis kan vi fatta bättre beslut 

redan ute i skogen. Projektet är i sin linda, men 
vi har höga ambitioner och utvecklingen går fort.

Man kan avslutningsvis konstatera att vår sats
ning på klentimmer är framgångsrik. Uttaget av 
klentimmer från våra skogar i norr ökar stadigt, 
och jag ser också att vi blir effektivare vid själva 
avverkningen. Fler markägare tar chansen att ta 
ut klentimmer vid gallring och slutavverkning. 
Det är viljan att ständigt effektivisera och bli 
bättre som har åstadkommit detta.

Det är roligt att få jobba med Stenvalls idag!

        Göran Sundberg, råvaruchef
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Hur lång tid tar det egentligen innan skogen har vuxit upp och kan ge avkastning?  
Vi tänker oss ofta att det är avlägsna generationer som kommer att få ut lönen för vår  
svett och vår möda i skogen. Farfar gnetar på och barnbarnsbarnen avnjuter frukterna  
i en mycket avlägsen och diffus framtid. Själv får han aldrig uppleva resultatet.  
Men detta är faktiskt till stora delar en myt! 

Göran Sundberg,  
råvaruchef

SÄSONGSTIPS TILL SKOGSÄGARE
 Maj är en ypperlig månad att gå ut i skogen! Än har det inte hunnit bli för 

varmt, myggen har inte hunnit komma och sikten är fortfarande god innan 
löven har spruckit ut ordentligt.

• Passa på att röja! Förhållandena för det är optimala just nu. 

• Du som planterar: Se till att få ner plantorna så fort som möjligt efter att 
tjälen gått ut jorden.

• Se över återväxten! Om du har två-tre år gamla planteringar passar det  
utmärkt att kontrollera hur det går för dem nu. 

•	 Se	över	om	det	finns	behov	av	dikesrensning	eller	andra	åtgärder	kring	 
diken. På våren är det mycket vatten i markerna efter snösmältningen.

• Passa på och njut, lyssna på fåglarna! Det är mycket som händer i naturen.

”...vår satsning på  
klentimmer är 
framgångsrik”

DETTA ÄR STENVALLS TRÄ AB
GRUNDARE:  Elof  Stenvall, som 1947 star
tade tillverkning av bl a kälkar tillsammans 
med sin bror.

ÄGARE:  Anna Flink, Sven och Folke  
Stenvall.

AFFÄRSIDÉ:  ”Vi ska tillverka högt förädlade 
trävaror som överensstämmer med kunder
nas krav på funktion och totalekonomi.”

VISION:  ”Vi förädlar hela stocken, vår 
målsättning är att producera fler färdiga 
produkter och på så sätt utöka och säkra 
marknadsandelar.”

OMSÄTTNING:  Budget 2016 är 900 miljoner

ANTAL ANSTÄLLDA:  200

Dagens ägare, syskonen Folke Stenvall,  
Anna Flink och Sven Stenvall.



UNDRET I SIKFORS
Vad är det för märkvärdigt med Sikfors? En by på 197 invånare i Piteå  
storkommun, belägen några mil västerut längs Älvsbyvägen.  
Man skulle kunna tro att det är typisk avfolkningsbygd, men vi vet bättre.  
Stenvalls Trä får byn att blomma.

Avtagsvägen passerar infarten till sågverksområdet och fortsätter in i byns 
hjärta. På vår högra sida skymtar Piteälven, som gör en böj nedanför 
niporna och breder ut sig framför den gamla kraftverksstationen. Längs 
byavägen samsas nyare villor med upprustade gårdar utsmyckade med 
snickarglädje. I Sikfors finns inte ett enda övergivet hus.

Visst, det finns otaliga byar i Norrbotten som liknar Sikfors, kanske till 
och med vackrare. Men, trots avfolkning, effektiviseringar och stigande 
åldersstatistik blomstrar och spirar det av hopp i Sikfors. Och ingen skulle 
förneka att det är tack vare Stenvalls Trä.

Det var här i byn som den unge Elof  Stenvall i slutet av 1940talet startade 
det som skulle utvecklas till en hel koncern med flera dotterbolag i skilda 
verksamheter. Företaget är även ett av träbranschens mest lönsamma. Men 
familjen Stenvalls ansträngningar och framgångar kommer hela byn till 
godo.  

– Det handlar inte bara om att trimma företaget, det gäller också att hålla 
bygden levande, förklarar Folke Stenvall. Företaget är ju beroende av att ha 
duktiga medarbetare och skulle inte klara sig utan dem. Om inte skola och 
affär fanns i byn skulle ingen vara intresserad av att flytta hit. 

”FANNS INTE SÅGEN SKULLE INTE AFFÄREN FINNAS”
Men det kan vara svårt att förklara betydelsen av byns utveckling för den 
som bara tittar på kortsiktiga siffror. 2001 hotades affären i Sikfors av ned
läggning. Ägaren beviljades inte banklån till både lokaler och drift.

– Då gick vi i byn ihop, bildade ett fastighetsbolag och köpte affärsloka
len, berättar Folke. 200 intresserade tecknade sig som aktieägare. Senare, 
när det ändå inte gick ihop, tog fastighetsbolaget över ansvaret också för 
driften.

– Fanns inte sågen skulle inte affären finnas, intygar Catrine Nordlund, 
som idag är butikschef, utan att tveka en sekund.

Efter räddningsaktionen av byns affär var det skolans tur. Som så många 
andra byaskolor runt omkring fanns för litet elevunderlag för kommunens 
smak. Då beslöt sig byns föreningar, privatpersoner och företag för att ta 
över driften. Stenvalls in sin tur sponsrar skolan genom att låta en av sina 
anställda sköta skolans ekonomi. 

– Det är inte självklart att få det att gå ihop när man är beroende av 
kommunens bidrag, bekräftar Ulrika Malmlöf, som har skolekonomin som 
en del av i sin tjänst. Att en enda familj flyttar kan innebära ett stort tapp 
av barn

Idag är Sikfors skola en friskola och rymmer ett sextiotal barn, från de allra 
minsta upp till årskurs sex. Förskolan, som är en Ur och skurförskola med 
friluftsprofil, myllrar av aktivitet. En riktig babyboom har tvingat den att 
flytta ut i nya moduler som placerats på skolgården – ett angenämt besvär. 

– Återväxten är säkrad de närmsta åren, kommenterar pedagogen Stina 
Westbom glatt medan hon stolt visar förskolans grön-flagg-certifikat, ett 
bevis på att de också är medvetna om framtiden genom att prioritera 
miljötänk. 

”STENVALLS GÖR ENORMT MYCKET FÖR BYGDEN”
För två år sedan köpte Stenvalls också campingen i byn, Sikfors konferens 
& fritidsby, några hundra meter från byns centrum. Köpet av campingen 
ledde till nästa synergieffekt: förutom till de egna konferensgästerna lagar 
de anställda på campingen mat åt både sågpersonalen och skolan, allt 
som allt omkring 120 personer. Ett antal portioner körs ut åt pensionärer 
i byn. Om det fattas personal i hemtjänsten körs maten ut av campingens 
personal. Råvarorna till maten beställs förstås hos byns handlare så mycket 
det bara går.

I Folkets Hus mitt i byn håller PRO årsmöte. Flera långbord är dukade för 
lunchserveringen – som naturligtvis tas från Sikfors konferens. 

– Stenvalls gör enormt mycket för bygden, bekräftar Karin Westerlund, 
ordförande. Det är helt fantastiskt vad de tar under sina vingar!

På övervåningen i skolan två hundra 
meter därifrån leder klassläraren 
Isabell Johansson 56:an i 
dagens ordkunskapslek. 
För förskolebarnen är det 
dags att dra på ytterklä
derna och gå ut i vår
solen. Allt man  behöver 
finns på bekvämt 
avstånd i Sikfors. 

Mats Renberg och Moa 
Karlsson på förskolan i 
Sikfors spritter av liv.



Vad ska man tänka på när man föryngrar sin skog? Är det verkligen bra 
att använda förädlade plantor? Karl Tiger, uppdragsansvarig på Svenska 
Skogsplantor, reder ut begreppen. 

Har man avverkat skog måste man inom tre år se till att det kommer upp 
ny. Vår svenska Skogsvårdslag är tydlig. 

På Svenska Skogsplantor i Gammelstad, Luleå, finns Karl Tiger, som 
har specialiserat sig på skogsföryngring. Svenska Skogsplantor vill hjälpa 
skogsägare med allt som har med återplantering att göra – från plantval till 
engagemang av entreprenörer.

– Det är bra att vara intresserad, men samtidigt ska man inte ta sig vatten 
över huvudet. Den som står i valet och kvalet mellan att plantera själv och 
leja bort det, ska veta att skogsplantering är ett stort projekt som tar tid och 
kan vara ganska besvärligt. Det riskerar att både bli väldigt fysiskt jobbigt, 
stressigt och få ett dåligt resultat. Man bör tänka sig noga för. 

Grunden för framgångarna i den svenska skogsföryngringen lades på 
1950talet, när de första större svenska skogsplantagerna anlades av  
Domänverket och Skogsvårdsstyrelsen.

– Man samlade in ymp-ris från områden med extra fina tallar. Träd som 

växer på erkänt goda områden har  i regel  bättre produktion av kottar, 
så man tog frön från sådana. För att få så god tillväxt som möjligt odlade 
man upp dem på näringsrik åkermark nära kusten. Så skapades de första 
svenska skogsplantagerna.

På 1980talet anlades en andra omgång plantager. Man valde på samma 
sätt ut de bästa träden: de som hade bra volymproduktion, var raka och 
hade en så rät grenvinkel som möjligt – det senare för att det inte skulle bli 
så mycket påverkan av kvist i den sågade stocken. Man tog hänsyn både till 
det genetiska arvet och till utseendet.

VARFÖR ÄR DET DÅ SÅ BRA MED FÖRÄDLADE PLANTOR? 
Idag finns skogsplantager över hela landet, och det anläggs hela tiden nya. 
Sveaskog, som Svenska Skogsplantor är en del av, är den största ägaren 
och förvaltar också många där andra är delägare. Inom plantagerna korsar 
sig träd med utvalda egenskaper  och ger på så sätt en extra god avkomma.

Varför är det då så bra med förädlade plantor? Går det inte lika bra med 
”naturliga”? Svaret är ganska enkelt. Forskning visar att frön från skogs
plantager har så mycket som 1023 procent snabbare tillväxt än så kallade 
naturliga. De är inte bara genetiskt bättre, de är också tyngre och mer 
välmatade än ”naturliga” frön och gror därför säkrare och snabbare.

– Det kommer alltid att växa upp ny skog, svarar Karl Tiger övertygat,  
frågan är bara hur lång tid det behöver ta. Att återigen få se en växande 
skog är en inte bara en ekonomisk vinst, det har betydelse på många plan.

I dag kommer åtta  av tio tallplantor och sex av tio granplantor från frö
plantager. Att det fortfarande sätts ut oförädlade plantor beror på frötill
gången, som fortfarande är begränsad, framför allt när det gäller gran. 

I Lagan i Småland har Svenska Skogsplantor en fröstation där man tar 
fram förädlat frö från fröplantager i hela Sverige. Hit transporteras stora 
säckar med kottar. De värms upp så att fröna trillar ut, sedan avvingas de 
och sorteras. 

Till vissa nordliga områden, där det är extremt kallt, finns inte plantage
frön. Då använder man i stället så kallade ”beståndsfrön”, som är odlade 
på områden med motsvarande villkor. 

Det är viktigt att välja rätt plantor som passar läget och klimatzoonen när 
man ska plantera nya träd.

– Den som vill ha en fingervisning kan gå in på Skogforsks hemsida och 
kolla vad som är optimalt att plantera på respektive ort och var gränserna 
går, tipsar Karl Tiger. Men det är en hel vetenskap, och inget man behöver 
hålla reda på själv. Vi tar fram lämpligt frö som alltid är anpassat efter det 
lokala klimatförhållandet. 

Fröna från Lagan skickas till plantskolor och sås under våren. När det blir 
lite varmare ställs de ut i växthuset i några veckor, och sedan på friland. 

DET VÄXER SÅ DET KNAKAR
”...frön från skogsplantager har så mycket som 10-23 procent snabbare tillväxt...”

FORTS. 



Den klarröda timmerbilen med Nordvirkelogons 
vingar knäar under den tunga lasten. Med 
precision tråcklar sig Daniel Lundberg mellan 
buskagen och stammarna som omger den smala 
skogsvägen. Den 64 ton tunga lasten av stockar 
är tryggt inkilad och fastkedjad på släpen. 

Det är med skenbar lätthet och självklarhet han 
lotsar det 23 meter långa ekipaget ut på Arvid
sjaurvägen där han kan fortsätta mot sågen i 
Sikfors fem mil norrut. Från Lillpite, där han har 
avlägget, hinner han på en dag med fyra eller 
fem sådana lass. Varje dagspass är tio timmar 
långt och omfattar ungefär 250 kubikmeter 
timmer, och i morse var Daniel uppe vid fyra för 
att komma igång.

I skogen några hundra meter från landsvägen 
ligger de nyavverkade stockarna som så snabbt 
som möjligt ska transporteras till sågen och tas 
tillvara. Det är inte fråga om någon ställtid, 
Daniel driver på. 

– Äger man skogen så vill man ju också att den 
ska skötas så snyggt som möjligt. Det är jag 
övertygad om.

Att föra ett fordon i timmerbilsstorlek på en 
smal skogsväg, vända det på en radie om kanske 

sex meter, lasta det med timmer och sedan köra 
tillbaks med den tunga lasten utan att skada 
marken – det är ingen barnlek. En centimeter 
för mycket rörelse med ratten, för mycket eller 
för lite gas och ett av de tunga hjulen kommer 
snett och skär igenom. Det kräver koncentration, 
känsla och erfarenhet. 

– Det är djävulskt små marginaler, och krävs att 
man gör bedömningar hela tiden. Vilken växel 
ska jag ha, vilket varvtal ska jag ligga på? Om 
du inte har tänkt efter, då kör du fast. När det 
är vinter och snö är det extra lätt hänt, för man 
kan inte veta att det är plogat precis där vägen 
går. Ett tränat öga kan se det, men det går inte 
att lära ut. 

– Värst är isvägar, tycker Daniel, eller att köra 
över någon älv. Eller myrvägar i slutet av april… 
Då är man inte så kaxig! Det gäller att hålla 
tungan rätt i mun.

FORDONSTOKIG FAMILJ
Daniel växte upp i en fordonstokig familj där 
pappa hade lastbilsfirma. Tre av de fyra sysko
nen, även tjejerna, är motorintresserade. Bilar i 
alla möjliga former har stått på gården och han 
har fritt fått lära sig att skruva. Då blir man på
hittig och hittar i regel en lösning om det händer 
något, menar Daniel.

För att köra timmer är speciellt.

– Det är fritt, men man måste kunna allt  elek
tronik, hydraulik, mekanik  allt hänger på dig. 
Om man till exempel far emot en luftledning 
mitt i natten måste man kunna laga den själv.  

Det tar två år att lära upp en ny timmerförare, 
som också ska klara av viktfördelning, vägning 
och att lasta rakt och snyggt inom en viss tidsram 
– slarvar man tappar man stockar.  Det är något 
man lär sig allt eftersom.

Och Daniel trivs.

– Bäst är det när solen skiner och man får vara 
ute. Jag skulle inte kunna sitta på kontor. Ibland 
finns tid att stanna maskinen, ta en kaffekopp 
och njuta av naturen. Jag ser alltid djur inifrån 
hytten. Småbjörnar är oftast nyfikna, tillägger 
han, fast han ”bara” har sett två björnar hittills. 
Kommer det däremot en brunstig älg, då har 
man det man gör…

Som timmerbilschaufför ska man vara ganska 
trygg i sig själv och inte tycka illa om att vara 
ensam.

– Ibland är vi gode långt ut i vildmarken, säger 
han på sitt karakteristiska pitemål. Blir du då 
mörkrädd är det inte så kul.

Vad han gör som pensionär? Är i skogen och 
kör lastbil, förstås! Han har svårt att se sig själv i 
något annat sammanhang, även om han ibland 
ledsnar lite i slutet av veckan. På måndagen är 
det lika kul igen! 

– Vi har ett bra samarbete med Stenvalls, alla vi 
som jobbar här. Vi är en kedja som håller ihop, 
och jag är en länk i den. Jag kommer att fortsätta 
att köra så länge jag är frisk.

 

FAMILJ: Fru och fyra barn, 0-13 år. 

BOR: i Kopparnäs norr om Piteå.
SENASTE RESA: Hockeyresa till Kalifornien. För några år sedan åkte 
han och hans fru till USA och kollade på lastbilar i Dallas, Texas, 
lastbilarnas Mekka. ”Men vi i Sverige är mer i framkant både vad 
gäller miljö, ergonomi, komfort och bränsleförbrukning.”
FRITID: Barnen, spela lite hockey, träna…
OKÄND TALANG: Har själv designat företagets logotype.

EN MAN AV RÄTTA VIRKET

Karl Tiger

Till hösten kan de levereras, eller så packas de in i kartonger och fryses in. 

– Innan vi skickar ut plantorna kvalitetstestar vi dem genom att kolla om 
rötterna utvecklas rätt, försäkrar Karl Tiger. 

De flesta plantorna körs ut för plantering i maj fram till mitten eller slutet 
av juni – exakt när beror på vädret och hur våren utvecklas. Från Vidsel 
skickas till exempel 22 miljoner plantor ut i Norr och Västerbotten varje 
vår. Men själva planteringen görs oftast av en entreprenör, som väljs ut 
noga.

För den som gör arbetet själv gäller det att vara varsam med plantorna 
 redan från början – det är ju ett levande material. Efter att de försiktigt tinat 
upp – det tar fem till tio dagar – ska de så fort som möjligt ner i jorden. 
 Sedan försämras plantans vitalitet. Men om man har för bråttom och slar
var kanske inte plantan hamnar nog djupt och torkar på så sätt ut fortare. 
Det kan därför vara strategiskt att dela upp planteringen i två hämtningar.  

UPPFÖLJNING
Uppföljningen är en viktig del av arbetet för Karl och kompani. Bor man 
inte alldeles nära sin plantering är det praktiskt att ha någon kunnig person 
som kan kolla upp hur plantorna etablerar sig. Det görs alltid kontroller 
då man går ut i markerna och systematiskt räknar om det beställda antalet 
plantor per hektar stämmer.

De flesta entreprenörer som utfört planteringarna har stor yrkesstolthet, 
erfarenhet och känsla. Ändå händer det ibland att planteringen misslyckas. 
Då rycker Karl ut och tar reda på orsaken. 

– Oftast beror dålig plantering på dålig plantvård eller undermålig mark
beredning. Man kan inte göra underverk med ett dåligt hygge som har 

brist på bra planteringspunkter. Allt hänger ihop i en kedja. Därför är det 
så viktigt att allt görs noggrant och bra redan från början. 

RESULTATET VIKTIGT FÖR LÖNSAMHETEN
– Skogen är som ett aktiekonto, fortsätter Karl Tiger.  Ju mer man vårdar 
det, desto mer får man ut. Många har mycket sämre koll på sin skogsfast
ighet än på sin privatekonomi, trots att det handlar om så stora värden. 
De flesta skogsägare vill  att skogen ska vara så lönsam som möjligt, så att 
det hela går runt – samtidigt som man vill ta hänsyn till naturen och andra 
värden. Men skog är ett långsiktigt projekt som ger pengar på sikt. Därför 
är det extra viktigt att det blir lyckade föryngringar. 

Karl Tiger är mycket positiv till samarbetet med Stenvalls.

– De säger: ”Vi vill att det ska bli så bra som möjligt, därför anlitar vi er”. 
Stenvalls är väldigt insatta i processen och är krävande kunder som bryr sig 
och har god koll och framförhållning. De är en viktig aktör för regionen, 
och det är stimulerande att arbeta med ett företag med stor framtidstro 
och gott renommé.  

Sommaren 2016 planerar Svenska 
Skogsplantor att anlägga ett för
söksupplägg med plantor av olika 
härkomst tillsammans med Sten
valls. Dit ska markägare kunna 
komma och se plantorna med 
egna ögon. 

– Det tror jag kan bli riktigt bra, 
säger Karl Tiger. Det man ser själv 
blir man i regel övertygad om.

FORTS. 



Thomas är mitt inne i en hektisk period. Det vanliga ringandet och mej
landet, inventerandet, insamlande av data till offerter, uppsnitslandet och 
administrerandet har kulminerat i själva avverkningsfasen. Hans silvergråa 
Subaru pilar mellan kontoret i Sikfors, företagets sågverk och platser som 
knappt kan hittas på skogskartan.

Det blir sammanlagt åtta år som han har varit på Stenvalls, fast han är 
ganska ny i sin nuvarande tjänst. Efter ett tvåårigt uppehåll som logistik 
och inköpschef  hos biobränsleproducenten SunPine i Piteå fick han 2014 
erbjudande om att börja om – och kunde inte motstå det. 

– De måste ha varit nöjda med min insats förra perioden, och jag har 
god hjälp av mina tidigare erfarenheter, ler han. Thomas är vid sidan av 
råvaru inköparrollen också utvecklingsledare och ett nära stöd till råvaru
chefen Göran Sundberg. 

VIKTIGT ATT LYSSNA
Men han är inte den typen av person som bara kommer in i ett rum och 
liksom tar över. Det som gör honom till ledare är viljan och strävan att hela 
tiden utvecklas och förbättras. 

– Det är viktigt att vara tydlig och driva framåt, men samtidigt lyssna på 
andra och vara ödmjuk, resonerar han. Ensam kommer man inte långt, 
men jag vill kunna se den röda tråden och veta var målet är. Hellre ta 
ett beslut som jag måste ändra, än att inte ta beslutet och istället göra en 
långbänk av det. 

Som person är han en okomplicerad kille som är mån om att vara hjälp
sam. Han är till exempel expert på företagets inköpssystem och den som 
kollegorna brukar komma till om det strular. 

Det var i den lilla byn Utterliden mitt emellan Malå och Arvidsjaur som 
han växte upp, med närhet till skogen, Skellefteå älvdal och länsgrän
sen mot Västerbotten. Pappa var först virkesmätare och sedan drev han 
lantbruk tillsammans med Thomas mamma. Thomas tydligaste barn
domsminne andas sommar, slåtter och traktor.

– Att som andra barn fara och bada de där soliga dagarna, det fanns inte i 
min barndoms värld. Jag och storebror hjälpte till med slåttern. 

I skolan var han hyfsat flitig, även om det blev något bus ibland. Efter 
skogsbruksgymnasiet, lumpen och jobb som reparatör/instruktör i hugg
ning och röjning på skogsbruksgymnasiet valde han att utbilda sig till 
skogstekniker på Gammelkroppa skogsskola i Värmland. Det var inte helt 
lätt att bli antagen där, och han fick också viss kritik för sitt val av bransch.

– Pappa trodde att jag skulle utbilda mig till arbetslöshet, ler Thomas, men 
sedan jag gick ut 1993 har jag bara varit arbetslös en enda vecka! 

Först jobbade Thomas ett år på Nämnden för skoglig fjärranalys där han 
fick träna insamling och hantering av data vid en inventering i Orsa finn
mark. Det passade honom, som gärna vill ha ordning och reda. 

– Men det går väl lite i vågor, just den saken, tillägger han diplomatiskt. 

Via inspektorsjobb i Norsjö och Malå och några år som virkesköpare i 
Älvsbyn hamnade han på Stenvalls 2006 som virkesköpare och blev så 
småningom råvaruchef  och produktionschef. Då hade han redan träffat 
frun Jenny, köpt ett äldre lösvirkeshus i Bergsviken utanför Piteå, fått en 
första dotter och dessutom blivit pappa till tvåäggstvillingar, en pojke och 
en flicka.

– Efter första veckan som pappaledig med tvillingarna sa jag till mig själv: 
Nu är det sexton veckor kvar! Hur fan ska det gå? Men hux flux hade 
dagarna gått och det blev dags för inskolning på dagis.

– Att vara tvillingpappa har tvingat mig att utveckla min simultankapaci
tet. Det händer alltid en massa saker, och det är man tvungen att hantera. 

SPORTNÖRD SOM ÄLSKAR SPÄNNING
Thomas har försökt få barnen intresserade av skogen, men har inte lyckats 
– än. Intresset för fotboll är däremot något som de har gemensamt, han är 
tränare för yngre dotterns lag och målvaktsresurs åt sonens lag i Storfors 
AIK. Fotbollsintresset har hängt med ända sedan barndomen med åtag
anden både som utespelare, målvakt och som domare. 

Thomas kallar sig för sportnörd och älskar spänning och tävlingsnerver, 
det ger honom rysningar i kroppen och otroligt häftiga kickar. Men som 
i det mesta är han inte den som går till överdrift. Han har fortfarande en 
hel del vinnarskalle i sig, men har mjuknat en del och är inte någon extrem 
tävlingsdjävul längre – det är ju också kul med ”själva resan”, säger han. 
Han sätter sig inte heller och tittar på vad som helst, det måste finnas 
någon sorts kvalitet. 

Ett annat sätt att hålla uppe både kondition och ödmjukhet är den bugg
kurs som han och frun Jenny deltar i; dans är ett annat ungdomsintresse 
som han håller vid liv. Annars är älgjakten på hösten tillsammans med 
slalom, skoteråkning och fiske på vårvintern höjdpunkter på fritiden. Efter
som barnen är allergiska kan familjen inte ha någon älghund, men det är 
något som står på hans önskelista inför framtiden. Liksom att köpa mera 
skog. Hans futtiga sexton hektar ska i framtiden förhoppningsvis ha blivit 
fler – han håller ögonen öppna.

– Det handlar om att vårda något. Vi som äger mark har den bara till låns 
av nästa generation, så det gäller att sköta om den på bästa sätt, att förvalta 
den för kommande generationer. Att göra vettiga affärer och skogsvårdsåt
gärder, så att antingen jag själv eller nästa generation kan skörda frukterna. 

– Jag hoppas att markägarna som träffar mig ska uppleva mig som kun
nig, och en som har inlevelse i deras situation och förstår dem. En trevlig 
prick. Jag ikläder mig inte någon yrkesroll eller privat roll. Jag är Thomas 
Wikström – alltid.

THOMAS STRÄVAR 
ALLTID FRAMÅT
Det är full fart på avverkningarna nu på våren.  
Framåt är riktningen! Men virkesköparen,  
utvecklingsledaren, sportnörden och tvillingpappan  
Thomas Wikström sitter inte på höga hästar.

”Vi som äger mark har den bara 
till låns av nästa generation”



VI KAN TRÄ

Avvikelser på lagervaror mellan anläggningarna kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella feltryck. Priserna gäller tills vidare så länge lagret räcker, dock längst 31/8 2016.
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8:95
BRANSCHTRALL

Tryckimpregnerat trallvirke 
i NTR-klass AB. Sortering 
G4-3. 28x120 mm. Pris 
per löpmeter.  Gäller så 
långt lagret räcker, endast 
kort eller kontant betalning 
och max 300kvm per 
kund. Gäller ej utkörning.

9:95/ 
11:95

XL-TRALL KORT/LÅNG

Denna trallkvalitet håller 
en hög kvalitet och har 
färre och friskare kvistar, 
färre sprickor, bättre ytfinish 
och bä� re formstabilitet 
än de billigaste på markna-
den. Sortering G4-2 med få 
inslag av 3.

Detta är den absolut 
finaste trallen vi kan 
erbjuda. Virkeskvaliteten 
är likvärdig med exempelvis 
invändigt massivt furugolv 
och lister. Noga utvald 
genom sortering i fl era led. 
Färre och friskare kvistar 
och utskuret från  trädets 
allra bästa delar för maxi-
mal användarvänlighet och 
funktionalitet.  Sortering 
G4-1 med få inslag av 2. 

17:95
XLENTXLENTXLENTBRANSCHTRALLBRANSCHTRALL

Ytterpanel Pris/lpm

22x70 7:45
22x95 7:95
22x120 9:25
22x145 13:25
22x170 17:95
22x195 19:95
22x220 23:95

Tryckimpregnerat  Pris/lpm 
Regel imp ab  45x45  9:45
Regel imp ab  45x70   14:45
Regel imp ab  45x95   16:35
Regel imp ab  45x120   22:85
Regel imp a  45x145 24:75
Regel imp a  45x170 35:45
Regel imp a  45x195  42:25
Regel imp a  45x220  52:95
Regel imp a 70x70 23:45
Regel imp a  95x95  43:45

Ytterpanel Grundmålad  Pris/lpm 
Röd/vit 22x45 7:95
Röd/vit 22x70 9:45
Röd/vit 22x95 11:45
Röd/vit 22x120 16:25
Röd/vit 22x145 19:25
Röd/vit 22x170 22:95
Röd/vit 22x195 29:65

Trävaror  Pris/lpm 
Regel c14  45x45  5:95
Regel c14  45x70  10:95
Regel c14  45x95 12:75
Regel c14  45x120  18:75
Regel c14  45x145  23:95
Regel c14  45x170  28:95
Regel c14  45x195  33:95
Regel c14  45x220  38:95
Regel c24  45x145  25:95
Regel c24  45x170   30:95
Regel c24  45x195  35:95
Regel c24  45x220  44:25

PRISEXEMPLAR: DETTA ÄR ENDAST ETT 
URVAL AV VÅRT STORA SORTIMENT 

Snytbaggen sprider sig i Norrland! 
Skydda plantorna!

•  Conniflex, en beläggning av lim och sand som ger skydd i två år. 
•  Insekticidbehandling i plantskolan.

Kontakta din säljare för mer information:

Fotograf: Claes Hellqvist

Mer information om oss och våra produkter finns 
på www.skogsplantor.se

Växtkraft. För generationer.

Vi har kunskapen om lämpliga skyddsmetoder                                        
En markberedning som ger bra planteringspunkter, där plantan omges av minst 10 cm ren mineraljord är en god grund. 
Utöver detta erbjuder Svenska Skogsplantor flera ledande snytbaggeskydd.

Norrbotten: Karl Tiger, tel: 090-38119   
Västerbotten: Tomas Jansson, tel: 010-5449560
Västernorrland och Jämtlands län: Hans Tenglund, tel: 0623-71404
Gävleborg: Sofie Kruse, tel: 010-5449537  
Dalarna: Madeleine Engdahl: tel: 0240-644668

Skador på plantor från snytbagge orsakar mycket stora kostnader i skogsbruket. 
Forskning och dyrköpta erfarenheter visar att snytbaggen ökar i omfattning i norra Sverige.



VÅRA INKÖPARE – ANSIKTET UTÅT

Från vänster på bilden:

Namn Område Tel

Ola Lindström  Skellefteå älvdal  070184 10 96 

Leif  Hannu  Torneå och Kalix älvdal  070377 60 59

Göran Sundberg  råvaruchef   070184 10 13 

Bo Forslund  Skellefteå älvdal  070184 10 11 

Emil Hahto  Luleå och Råneå älvdal  070184 10 18

Rikard Lindqvist  Skellefteå älvdal  070184 10 12 

Thomas Wikström Piteå älvdal 070184 10 14 
utvecklings ledare, förvaltning egna skogar

RÅVARUINKÖPARNA ÄR DE SOM I FÖRSTA HAND MÖTER SKOGSÄGARNA 

Leif Hannu, Torne- och Kalix älvdal
– Ganska jordnära saker. Ha mer tid att 
sköta egen skog. Jag vill göra en ny  
timring som passar mig bättre i storlek.

Rikard Lindkvist, Skellefteå älvdal
– Jag brukar infria mina önskningar  
ganska löpande. Jag har köpt en fjällstuga 
som jag renoverar nu.

VILKEN DRÖM VILL DU FÖRVERKLIGA I DITT LIV?
Thomas Wikström, Piteå älvdal
– Jag är sportnörd och skulle vilja  
uppleva en OS-final i hockey där Sverige 
är med! 

Ola Lindström, Skellefteå älvdal
– Fara till Himalaya, kanske bestiga en 
8000meterstopp – om det är  
”uppnåeligt”…!

ETT MAGASIN FRÅN ETT TRÄFÖRETAG MED VISIONEN ATT TA TILLVARA TRÄETS ALLA MÖJLIGHETER  •  MAJ 2016


