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GÖRAN SUNDBERG, RÅVARUCHEF

SÄSONGSTIPS TILL SKOGSÄGARE
• Med tanke på den stormiga våren: Du har väl kollat vad som hände i 

din skog och åtgärdat eventuella vindfällor?
• Nu är det lite svalare och perfekt temperatur för röjning. Så ge dig ut, 

och försumma inte röjningen, som många gör.
• När löven fallit av träden är det bättre sikt i skogen. Då är det smart 

att passa på att se över sina rågångar.
• September/oktober är bästa tiden att leverera virke. Se till att inte 

börja avverkningen för tidigt, då ökar risken för blånad på virket och 
värdet minskar.

• Om du vet att du kommer att behöva en vinterväg för en tyngre ma-
skin den här säsongen kan du förbereda detta redan nu, innan snön 
kommit. Använd till exempel en fyrhjuling för att i förväg trampa ner 
gräs. Det kan ge jättestor effekt.

• Nu är det skördetid för bär och svamp. Och älgjakt! Njut!

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

Ägare:  Syskonen Folke Stenvall, Anna Flink, 
Sven Stenvall.

Affärsidé:  ”Vi ska tillverka högt förädlade 
trävaror som överensstämmer med kundernas 
krav på funktion och totalekonomi.”

Vision:  ”Vi förädlar hela stocken, vår målsätt-
ning är att producera fler färdiga produkter 
och på så sätt utöka och säkra marknadsan-
delar.”

Omsättning:  Budget 2016 är 900 miljoner

Antal anställda:  200

ERIK SJÖLUND –    
NY VD MED RÖTTER I PITE ÄLVDAL
Den första september tillträdde Erik  
Sjölund som ny VD på Stenvalls Trä.
Erik är hemvändare för andra gången, växte 
upp i Glommersträsk och Arvidsjaur, men 
har flyttat runt en del i Sverige och haft olika 
chefsposter inom skogs- och sågverksindu-
strin. Nu senast har han varit VD  för Moelven 
i Årjäng. När Anna Flink ringde och undrade 
om  han ville bli VD på Stenvalls kom det rätt 
i tid.

– Jag vill gärna vara med i ledningen hos 
ett växande bolag, säger Erik. Ägarna kän-
ner jag tidigare som kreativa och prestige-
lösa. 

Till att börja med blir det veckopendling he-
mifrån Halden i Norge, men målsättningen 
är att flytta norrut.

 – Vi ska bara hitta ett hus med goda biut-
rymmen, där man ser vatten, tillägger Erik. 
Vi skulle annars sakna utsikten mot fjorden 
i Halden.

VI FÅR INTE STANNA UPP!
Hösten och övergången till vintern är snart här. Det är Stenvalls första 
höst med tre egna sågverk att driva och försörja. Sikfors, Lövholmen och 
Örarna är alla olika och sågar olika träslag o ch dimensioner. Nu är vi i full 
färd med att renodla och förbättra dem. 

Kärnan i vårt arbete är att maximalt ta tillvara den resurs som vi tillsam-
mans med markägaren har att förädla. Hur gör vi för att nu och i framti-
den få ut mer timmer?  Vår målsättning är enkel: vid varje avverkning ska 
vi maximera timmeruttaget, vara rädda om timret och transportera det på 
effektivaste sätt till våra sågar. 

Varje timmerstock som blir massaved, varje gran som av lättja eller i ra-
tionaliseringsiver läggs i fel hög, och varje träd av klenare dimension som 
inte hamnar vid vårt klentimmersågverk är och kommer att vara en tagg i 
hjärtat hos Stenvalls. 

Vi får inte stanna upp. ”Allt är ogjort!” 
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Engagemang, tålamod och uppfinningsrikedom. Med dessa egen-
skaper i bagaget kan den egna skogen bli en livsstil och ett leve-
bröd. Möt markägaren och profilen Thomas Warg från Räftkläppen 
utanför Boliden.

Som ung var han anställd som skogshuggare, men sedan 1998 då han i hug-
garkrisens spår fick sluta, har han ägnat sig åt sina egna ägor. Jo, det är en hel 
del skog han har. Thomas måttar pillemariskt med tummen och pekfingret. 
Sammanlagt 650 hektar, varav 500 är produktiv mark.

– Somliga säger, ”du som har så mycket skog måste vara väldigt rik”, men de 
pengar jag får in på skogen investerar jag tillbaks i den, så det är bundna till-
gångar. Det största värdet för mig är sysselsättningen. Jag har mest gallrings-
skog och det finns mycket att göra. 

Han ser ut över Bjurvattnet och ägorna som ursprungligen kommer från hans 
farmor. Lite längre ner i backen har han ett sågverk där han sågar lite björk och 
annat smått och gott. Glimten i ögat finns där hela tiden.

”KÖP EN RÖJSÅG!”
Hur mycket törs man göra själv i skogen om man inte är så van? Vad har Tho-
mas för råd att ge?

– Köp en röjsåg det första du gör! råder han. Att röja själv är ett bra sätt att 
lära sig hur skogen ser ut och var man har rågångarna, och man kan inte 
skylla på någon annan om det blir fel. Många lägger ner mycket pengar på 
markberedning och plantor men slarvar med röjningen, vilket är att slösa 
bort insatserna. Att röja är dessutom roligt, för det syns resultat. 

Genom röjning kan man också få bukt med mycket älgskador, menar Thomas.

– Jag tror man gör större nytta med röjsågen än med älgstudsaren! Om det inte 
är tillräckligt röjt så kommer det att märkas genom fler älgar på hyggena. 

Klart roligast inom skogsvården är att gallra på sin egen mark och se att det bli-
vit bra. Thomas är noga med att hålla efter sin skog och stör sig ibland på dem 
som slarvar. Om man till exempel inte själv vill ta bort sina vindfällor tycker 
han att man kan man ge bort dem till någon annan. Försommarens storm och 
vindfällning drabbade honom dock inte så hårt.

– Jag försöker gallra så att träden inte är så utsatta för de hårdaste vindarna. 
Kanske är jag inte alltid så hård i min gallring, men hade jag varit det hade 
nog fler träd blåst omkull.

Som skogsägare tycker han också att det är lätt att bli irriterad på alla regler 
och regleringar som sätts upp. För att underlätta för sig själv har han anmält 
slutavverkning på all skog som är över 88 år gammal. Det gav en del huvudbry 
åt Skogsstyrelsen.

– Då kan jag fara dit och hugga när jag vill utan att fundera. Jag slipper vänta 
på tillstånd i sex veckor utan kan hugga när det är som mest idealiskt.

BRA RELATION MED STENVALLS
Thomas har allt som allt sålt några tusen kubikmeter skog åt Stenvalls de se-
naste åren. Varför just till dem?

– Dels får jag förhoppningsvis lite mer betalt av dem, men de har också lite 
annat tänk än andra. Om man skickar sitt timmer till Stenvalls hamnar hälf-
ten av det som annars skulle ha hamnat i massavedshögen i stället i timmer-
högen. Det är roligare om ett träd som man gått och klappat på i många år 
hamnar på snickarbänken och blir snickarvirke, än om det bara blir bulkvara 
som det inte är så noga med. Stenvalls försöker jaga kvalitet och kubik i stäl-
let för längdmeter. Vi har en bra relation.

– Nu för tiden pratar man mycket om kvantitet och låter kvalitén stå tillbaka, 
menar Thomas, och associerar vidare: Min skog växer kanske lite saktare än 
andras, men förhoppningsvis får den lite bättre kvalité. Det kan hända att det 
betalar sig på 30 år – ingen vet ju hur det är då. 

Som framtidsprojekt har han att röja 
fram ett blandbestånd med minst 95 
procent björk. Annars är hans mål 
att ha hunnit gallra hela skiftet 
innan han så småningom ska 
avyttra det till barnen.

– Egentligen är man bara 
förvaltare av sin skog i 
30-40 år, filosoferar han. 
Då måste man tänka på hur 
man ska behandla den. Och 
dit man går en vacker dag får 
man ju varken ta med sig skog 
eller pengar…

EN WARG SOM TRIVS I SIN SKOG
”Det är roligare om ett träd som man gått och klappat på i många år hamnar på snickar-
bänken och blir snickarvirke, än om det bara blir bulkvara som det inte är så noga med.”
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TOMMY GÖR TRÄD TILL TIMMER
Utsikten över havsviken är strålande från 
avverkningsentreprenören Tommy Johans-
sons hemgård i Kinnbäck. Han är Stenvalls 
huvudentreprenör i Västerbotten, född och 
uppvuxen med jord- och skogsbruk inpå 
knuten. Tommy har en erfarenhet som ing-
et annat än många timmar i skogen tillsam-
mans med ett brinnande intresse kan ge en. 

Jack Russellvalpen Milo hälsar uppsluppet besökar-
na som passerat en första hundgård och dyker upp 
i morgonsolen vid Tommys Johanssons altan. Ned-
anför strandängarna syns havet glittra, och utsprid-
da på fjärden ligger utflyktsmål som Pite-Rönnskär 
och Stenskär. Tommy når dem lätt med båt eller 
skoter, och på två av öarna har han också köpt 
avverkningsrätten. På andra sidan E4 ligger skogen 
med möjlighet till jakt och rekreation.

– Naturintresset gör att man tar till sig nya kunska-
per automatiskt. Det är kanske det viktigaste för 
yrkeskunnandet, menar han.

Enligt ryktet är Tommy en hejare på att jobba; 
uthållig, snabb och noggrann. Själv har han inte så 
mycket kommentarer om det, men uppdraget som 
Stenvalls huvudentreprenör i Västerbotten torde 
inte vara något man får oförtjänt.  

INGA MOTIVATIONSPROBLEM
Tommy har drivit sitt företag sedan 1995, och nu 
sysselsätter han fem personer inklusive sig själv och 
sin son Emil, som liksom han själv har gått natur-
bruksgymnasium. För att kunna verka har de förstås 
certifikat inom en rad nödvändiga områden, som 
kultur, miljövård och sjukvård. 

– Att jag får fortsatt uppdrag bekräftar att upp-
dragsgivarna verkligen kan lita på mig, oavsett om 
det gäller gallring eller slutavverkning, fortsätter 
han. Och jag har alltid trivts med jobbet, aldrig 
haft problem med att kliva upp på morgonen och 
inga motivationsproblem, även om det ibland kan 
bli sex dagar i veckan när det är mycket att göra.

Jobbet som skogshuggare är inget man lär sig i en 
handvändning. När man ser Tommy vid spakarna 
och knapparna i skördaren snabbt och effektivt 
sågar av en stormfälld tall som om den vore en liten 
sticka får man lite perspektiv. Det gängliga skörda-
raggregatet skalar snabbt stammen fri från kvistar 
och lämnar den färdig i timmerhögen.

MÅSTE ALLTID HA KOLL
– Man måste hela tiden ha koll på skogen och 
göra olika bedömningar beroende på vad det är 
för objekt, förklarar Tommy från förarhytten med 
valpen Milo övervakande processen bredvid sig. 
Dessutom behöver man behärska reglerna för de 
olika uppdragen, att till exempel avverka rätt skog 
och lämna bra förband mellan kvarvarande träd 
vid gallring. Om något i ens maskin går sönder, 
måste man också vara beredd att laga det själv, på 
plats. Det händer ganska ofta, och man kan inte 
alltid anlita service. 

Det är Tommys medarbetare som har uppgiften 
att köra fram det fällda timret med skotaren 
för lastning. Virket sorteras i olika sorti-
ment utifrån dimensionerna. Det gäller 
att vara noggrann så att man verkligen 
tar ut så mycket timmer som möjligt.

Sedan Tommy började som hug-
gare med manuell motorsåg 1978 
har mycket förändrats. Nu kan två 
man göra 15-20 mans jobb på ett 
åttatimmarsskift.

– Men det är psykiskt krävande; 
under ett åttatimmarspass kan 
jag aldrig släppa spakarna utom 
under rasten.

Hur kan en skogsägare se att en av-
verkningsentreprenör har gjort ett bra 
jobb? 

– Låga stubbar är prio ett, blir Tommys ome-
delbara svar. Och så ska det vara bra aptering. 
Det syns senare i industrin om virket till exem-

pel är dåligt kvistat och det blir mycket ”vrak”.  
Kontrollanter har konstaterat att vi ligger bra till 
på det området.  Det gäller också att få ut mesta 
möjliga av beståndet. Dessutom är det särskilt vid 
gallring viktigt att det inte finns skador på träden 
som är kvar.

Har man gjort något varje dag i 40 års tid kan det 
vara svårt att beskriva det närmare i ord. Det sitter 
liksom i ryggmärgen. Tommy är litegrann som sla-
lomlegenden  Ingemar Stenmark, som en gång sa till 
en reporter: ”He lönsch int’ förklar’ för en som int’ 
begrip’”. Bättre att ge sig ut i skogen och konstatera: 
Tommy kan sin sak.

”Naturintresset gör att man tar till sig nya kunskaper automatiskt.”
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Tryckvinden från rotorbladen på den 
klarröda helikoptern piskar gräset i skogs-
gläntan. Som en jättelik humla hovrar den 
en stund över marken. Så stiger den lodrätt 
upp i luften och slår en lov över skiftet som 
ska gödslas.

Vi befinner oss strax söder om Bureå där en skogs-
ägare har fått rådet att gödsla sitt skifte. 

– Det kan upplevas som en stor utgift, men man 
får tillbaka pengarna ungefär tre gånger om, säger 
Thomas Nilsson, tidigare virkesuppköpare på 
Stenvalls som nu har skogsgödsling som sin spe-
cialitet. Det växer så otroligt mycket mer. Man kan 
se det som en aktieportfölj som man vet växer och 
blir tre gånger så stor.

Det är Gunnar Nordlunds uppgift att lyfta upp de 
väntande vita entonsplastsäckarna med lastbi-
lens lastkran och spetsa dem på en påle så att de 
ljusgrå kornen med kvävegödsel rinner ut i den 
stora trattbehållaren på flaket. Under tiden sänker 
sig helikoptern ner och kopplar till sig en vajer med 
ett ok och en stor gödselbinge. Med en hastighet på 
20-25 sekunder per ton töms hela gödselinnehållet 
i bingen, och helikoptern kan lyfta igen. Dånet är 
bedövande.

AVANCERAD GPS-UTRUSTNING
I bingen sitter en motordriven tallrik som kastar ut 
gödselkornen. Tack vare avancerad GPS-utrustning 
vet piloten Mattias Eriksson exakt hur han ska flyga 
för att täcka in skiftet. På så vis är det heller ingen 
risk att han kommer åt känsliga områden som sjöar 
och vattendrag, hänsynskrävande biotoper eller 
tomtmark.

När Mattias flugit en runda står Thomas och Gunnar 
redo med nästa säck. Hela arbetsgången bygger på 
teamwork.

– Piloten måste kunna lita på oss till 110 procent, 
kungör Thomas. Allt är noga förberett. Det får inte 
kunna hända någonting.  

Effekten av gödslingen och tillförseln av kväve är 
att träden anlägger fler och längre barr. Genom 
fotosyntesen kan de då utnyttja solljuset bättre så 
att tillväxten blir större. Gödseleffekten varar mellan 
tolv och femton år och kan här uppe i norr upprepas 
ungefär tre gånger under plantans liv. Förenklat sett 
ökar behovet av kväve ju längre norrut man kom-
mer – det är bristen på kväve som gör att skogarna 
växer långsammare i Norrland. 

KLIMATSMART
Så länge man håller sig till de regler som finns 
skadar gödsling inte naturen. Tvärtom är det en 
klimatsmart åtgärd att gödsla, eftersom skogen då 
binder mera koldioxid och och kol lagras i träd och 
mark. Genom att timrets volym ökar bidrar man 
också indirekt till att minska användningen av fos-
silbaserat material i byggnads- och energiindustri. 

Läs mer om gödsling på Skogforsks hemsida:  
www.skogforsk.se

MANNA FRÅN HIMLEN
” Piloten måste kunna lita på oss till 110 procent. Det får inte kunna hända någonting.”

En arbetsmyra som lyfter mer än vad den väger.  
– Den franska Airbus B3 har otrolig kapacitet för sin storlek 
och är den enda helikopter i världen som har landat på 
Mount Everest. Vi använder den mycket i Norges oländiga 
terräng, berättar Mattias Eriksson, pilot på Kallaxflyg.

Thomas Nilsson, tidigare virkesuppköpare på Sten-
valls som nu har skogsgödsling som sin specialitet. FO
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VÅRA INKÖPARE – ANSIKTET UTÅT

Från vänster på bilden:

Namn Område Tel

Ola Lindström  Skellefteå älvdal  070-184 10 96 

Leif Hannu  Torneå och Kalix älvdal  070-377 60 59

Göran Sundberg  råvaruchef   070-184 10 13 

Bo Forslund  Skellefteå älvdal  070-184 10 11 

Emil Hahto  Luleå och Råneå älvdal  070-184 10 18

Rikard Lindqvist  Skellefteå älvdal  070-184 10 12 

Thomas Wikström Piteå älvdal 070-184 10 14 
utvecklings ledare, förvaltning egna skogar

RÅVARUINKÖPARNA ÄR DE SOM I FÖRSTA HAND MÖTER SKOGSÄGARNA 

Bo Forslund, Skellefteå älvdal
– Jag har varit på lantbruksmässan Borgeby 
Fältdagar i Skåne. Intressant! Och så har jag 
varit hos släktingar i Karlstad. Annars har 
jag mest pysslat hemma.

Emil Hahto, Luleå och Råneå älvdalar
- Det här var min första sommar som pappa, 
vi fick barn i april! Jag har jag renoverat 
huset och varit en sväng på Västkusten.

VAD  HAR DU GJORT I SOMMAR?
Thomas Wikström, Piteå älvdal
– Jag har besökt Gotland och provat olika 
badstränder! Men först gjorde vi en mellan-
landning på Gröna Lund. Jag vågade åka 
vansinniga ”Insane”! På vägen hem till Piteå 
var vi på Umeå fotbollsfestival med Storfors 
AIK F04 och P04.

Rikard Lindkvist, Skellefteå älvdal
– Jag har varit mycket vid havet, där vill 
man vara när det är som varmast. Vi har 
haft många fina dagar med bad och  
grillning och vår lilla båt. Jag har också varit 
ute och röjt i min egen skog.
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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 30/9 2016.

Spantgatan 1, 973 46 Luleå
Tel 010-15 06 200
Öppet: Mån-fre 6.30-18.00, lör 9.00-15.00

Industrivägen 3, 981 38 Kiruna
 Tel 010-15 06 300
Öppet: Mån-fre 7.00-17.00

Tjärnvägen 2, 931 61 Skellefteå
Telefon: 010-15 06 600
Öppettider: Mån-fre 6.30–17.00, lördag 10.00–14.00

Lärlingsgatan 15, 904 22 Umeå
Tel 010-15 06 500
Öppet: Mån-fre 6.30-17.30

Kallax Företagsstad, 972 54 Luleå
Tel  010-15 06 100
Öppet: Mån-fre 6.30-18.00, lör 9.00-14.00

Adress: Galgbacksvägen 7, 952 51 Kalix
Telefon: 010-15 06 700
Öppettider: Mån-fre 07.00-17.30, lördag 10.00-13.00

Tornedalsvägen 6, 984 43 Pajala
Tel 010-15 06 400
Öppet: Mån-fre 7.00-17.00, lör 10.00-14.00

Mätarvägen 3 Västerslätt, 901 33 Umeå
Telefon: 010-15 06 500
Öppettider: Mån-fre 6.30–18.00, lördag 10.00–14.00

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 

NU BLIR VI ÄNNU  
MER XL-BYGG 
Utöver våra butiker i Kiruna, Pajala, 

Kalix, Skellefteå så har vi nu två butiker 
i Luleå och två butiker i Umeå.

STENVALLS GRANSÅGVERK I ÖRARNA



Kontoret i Övertorneå har varit hans residens i 25 år, fast under
olika flagg. Stenvalls virkesköpare Leif Hannu är mer än varm i 
kläderna -  han har ägnat hela sitt liv åt skogen i Tornedalen.
 
På Luppiobergets utkikspunkt med den gamla dansbanan och fortet från 
ofredstider kan vi se Torneåälven ringla som en levande avskiljare mellan 
Sverige och Finland. Några kilometer längre bort ligger Leifs hemgård, den 
ursprungliga Hannusgården med boningshus från 1830-talet som hans pappa 
köpte tillbaka i slutet av 1980-talet. Här är han hemma. Hans släktrötter går 
tillbaka åtminstone till 1600-talet, och han är alltid redo att servera en anekdot 
från trakten.  

– Pappa var bonde, men längtade till hösten då han fick fara till skogs och 
hugga sin egen leverans, berättar Leif. Som trettonåring fick jag följa med för 
att ”brossla”, dra ihop virket, men det gick sakta. Pappa fick göra en stor eld, 
”för pojkvaskern frös ju”.  Följande dag tog han med sig en motorsåg till. ”Nu 
får du också börja fälla och kvista!”

Att inte vara lat har präglat mycket av Leifs uppväxt. Helst hade han velat bada 
och fiska på sommaren som andra ungdomar, men efter nattfiske till tre på 
morgonen blev han uppkörd av sin något stränga farfar för att hjälpa till i fa-
miljejordbruket. Leif tyckte om fysiskt arbete, men att sitta i traktorn var ingen 
hit, så han valde att gå skogsbruksgymnasium i Kalix. Efter några års arbete i 
skogen hamnade han så på skogsmästarutbildning i Ekenäs i södra Finland där 
han kunde dra fördel av sitt modersmål meänkieli. Han hann knappt bli färdig 
innan han hade fullt upp med jobb hemma.

– Det var kaosartat, stormfällning plus att min snart pensionerade föregång-
are var sjukskriven, så jag hann inte ens med den sista terminens praktik 
innan jag hade upp över öronen, minns han. 

På den vägen är det. Sina kontakter med olika parter i branschen har han 
förstärkt under åren. Hans förmåga att se möjligheter och ta alla chanser har 
kommit väl till pass. För tornedalingar är det många gånger naturligt att hjälpas 
åt, kanske hellre än att anlita en ”utböling”– och Leif känner och har koll på de 
flesta människor i bygden – även på finska sidan.

MANAGEMENT BY PERKELE
För att beskriva ”finnen i sig” citerar Leif lite ironiskt Nokias förmenta valspråk, 
”Management by perkele”, när han talar om sig själv:

– Jag styr stenhårt på en sak, slipper gärna sammanträden och gillar korta 
beslutskanaler, så att jag kan få gehör för mina idéer. Jag gillar raka puckar. 
Ringer man till mig ska det mycket till om man inte får svar. 

Där vi sitter vid kaffebordet på Leifs kontor tittar en finsk entreprenör in som 
hastigast och växlar några ord om dagens arbete. Utan kunskaperna i meänkieli 
skulle relationen vara omöjlig – entreprenören kan ingen svenska. 

– Kan du språket är de flesta människor väldigt förlåtande. Under hela min 
yrkeskarriär har jag levt bara på det, trots att språk inte har varit min starka 
sida.

Leif har fått lära sig att det är fult vara lat, men tycker också att det blir tråkigt 
om det inte händer något.

– En inspirerad råvaruinköpares värsta mardröm är att någon säger att det är 
köpstopp! Det kan inte finnas något som är så djävligt som att inte få jobba. 
Vad ska man då hitta på?? Och ändå har jag lugnat ner mig en del...

 Leif känner sina svagheter :

– Om det inte riktigt går min väg kan jag brusa upp väldigt snabbt, men det 
går oftast väldigt snabbt över. Jag är aldrig långsint. 

Nej, det bestående intrycket av Leif är en vänlig själ med ett tryggt, öppet och 
välkomnande sätt. En skogskung av Tornedalen som har fullt upp. Största be-
kymret är förmodligen att hinna med allt han har föresatt sig.

LEIF AV TORNEDALEN

FAKTA LEIF HANNU
• Född: 1968

• Familj: Frun Annukka (sedan 18-årsåldern) och tre barn på  
21, 18, och 14 år. 

• Fritid: Sköter egna skogen, jagar älg med jämthunden. ”Det 
mesta kött vi äter är älg”. Skulle gärna fiska och timra om det 
fanns tid.

• Träning: ”Jag är lat där. Bättre att ta röjsågen och svettas, det 
ger tillfredsställelse.”

• Rastlös: ”Vi har varit på solsemester på Cypern, men jag klarar 
att sola max en timme. En vecka i solen går, men det är smärt-
gränsen.” 

• Lumparhistoria: ”För att slippa bli sjukvårdare ljög jag för kap-
ten att jag inte tålde se blod. Jag fick svaret: ”Hannu är bond-
son! UT HÄRIFRÅN!”

”En inspirerad råvaruinköpares 
värsta mardröm är att någon  
säger att det är köpstopp!  
Det kan inte finnas något som är 
så djävligt som att inte få jobba.” 
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