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En tidning utgiven av Kährs Skogskontor 2018

Tre generationers
arbete att driva
upp ekskog
Biometria
– Tre virkes
mätarföreningar
går samman

Timmerinköparen

John Ahlgren
ger skogsägare tips och råd

Stor efterfrågan på
ektimmer

Foto: Örjan Karlsson

Vi vill lyfta fram träets naturliga
skönhet, samtidigt som vi gör
golven ännu starkare och mer
hållbara. Våra medarbetare
med såväl expertkunskaper
som erfarenhet från design,
teknik, kemi och kundbehov
har därför ett nära samarbete.
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och bildade Kährs Group.
Vd och koncernchef: Christer Persson.
Antal medarbetare: Cirka 1 700.
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och Blomstermåla), Finland, Ryssland, Polen
och Rumänien.
Verksamhet: Utvecklar, tillverkar och säljer
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Bakom varje golvnyhet från
Kährs finns våra experter
En gnutta mode. En nypa elektronik, tyger, färger och inredning. Ett mått
teknik. En dos kemi. Blanda detta med lika delar nytänkande och erfarenhet.
Alla dessa komponenter är viktiga ingredienser hos nya trägolv.
Kährs har alltid varit en pionjär inom trägolv.
Vårt utvecklingsarbete idag involverar medarbetare med en kombination av expertkunskaper
och erfarenhet som representerar design, teknik, kemi och kundbehov. Alla samarbetar de
nära varandra för att ta fram nya golv. Processen brukar börja med en idé om att hitta nya
utseenden, färger och ytor.
Inspiration finns att hämta från många olika
källor – modetidningar, inredning, möbler, tyger
och även elektronisk design. När vi översätter
allt detta till golvförhållanden strävar vi alltid
efter ett naturligt utseende, med tanke på att
våra golv ska vara lika snygga imorgon som idag.
Dessutom håller vi alltid ett öga på utvecklingen inom arkitektur, det vill säga hur vi bygger
våra hus. En aktuell trend är till exempel stora
fönster som täcker en hel vägg från tak till golv
som har inspirerat oss att ta fram golv med ultra

matt lack, som minimerar reflektioner och framhäver träet även när ljuset faller på golvet. Kreativt tänkande handlar inte bara om utseende.
Företaget har också en historia av innovationer
inom tillverkning av trägolv och utvärderar ständigt nya sätt att förbättra tillverkningsprocessen
ur flera olika aspekter. Det övergripande målet är
alltid att använda mer av råvaran, inte minst ur
ett hållbarhetsperspektiv.
Utvecklingen av ett nytt trägolv drivs av en
övertygelse. En exakt vision. För oss har det alltid
handlat om att hitta nya vägar att lyfta fram träets naturliga skönhet, samtidigt som vi gör golven
ännu starkare och mer hållbara.
– Du kan beskriva vårt arbete som ett möte
mellan människa, maskin och material – kreativiteten mäter sig mot det möjligas gränser, förklarar Patrik Antonsson, projektledare inom teknisk
utveckling. n
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Med tidningen Ek vill vi informera om Kährs
verksamhet, om vårt behov av ektimmer
och ge råd och tips inför en avverkning.
Personuppgifterna vi behandlar är postadresser inhämtade från skogsägare
register (fastighetstaxeringen), från
tidigare försäljning eller genom andra
personliga kontakter.
Adressuppgifterna behandlas av Kährs

Skogskontor och av Roxx Communication
Group som producerar och distribuerar
tidningen Ek. Vill du inte ha fler utskick
från Kährs har du rätt att få dina uppgifter
raderade. Skicka ett mail till skogskontoret@
kahrs.se eller se kontaktuppgifter
på sista sidan. Du kan läsa mer om vår
behandling av personuppgifter på www.
kahrsgroup.com/sv/dataskydd. n

– Specialisten på drivremmar och transportband
till sågverk och träförädling!

Leverantör av:
Transportband och drivremmar • Transmissioner
Transportörkomponenter • Service och montage
www.bandtec.se
Tel: 0480-276 00 Fax: 0480-276 65

Fullservice inom skogsbruk
– med dig och skogen i fokus
www.skanetimmer.se 0451-38 49 90
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Ett långsiktigt jobb att odla ekskog
Kunnig gallring, märkning av stammar
och mycket tålamod är viktiga nycklar
när man ska odla ekskog. För det man
sår idag kommer att skördas cirka tre
generationer framåt i tiden.
I Kölby, cirka en mil söder om Kalmar, ligger en
skogsfastighet med välväxta ekar. De har vuxit där
sedan 1930-talet men marken har varit i släktens
ägo sedan slutet av 1800-talet då Lars Elfversons
och Cajsa Lindbergs farfars far köpte marken.
– Ekskogen kom till av en slump, det var betesmark
här och farfar hade en idé om att odla på marken
så han förberedde den på 30-talet, säger Cajsa.
Andra världskriget kom emellan och under tiden
självsådde sig ekarna och fick gott fäste i den
bearbetade jorden.
– En ekrådgivare tyckte i slutet av 40-talet att
farfar skulle satsa på ekbeståndet, säger Lars.

Syskonen Cajsa Lindberg och Lars Elfverson är tredje generationen skogsägare av ekskogen i Kölby utanför Kalmar.

Idag är det han och systern Cajsa som äger och
förvaltar ekskogen. Marken tillhör släktgården
Kölby gård.
Så här omkring åttio år senare är ekarna fortfarande inte klara att avverkas och säljas. Det är
ett arbete över generationer att driva upp tillräckligt stora och kraftiga ekar. Under tiden måste
skogsägaren sköta gallring och märkning av stammar så att rätt träd får stå kvar och utvecklas till
perfektion.
Cajsa och Lars har själva bra blick för vad som är
bra stammar men har också hjälp av skogsinspektor
Mathias Abrahamsson från Södra samt timmerinköpare John Ahlgren från Kährs i Nybro.
– Det ska gallras nu, det görs ungefär vart
tionde år, säger Cajsa.
I samband med gallringen röjer man också
undervegetation och sly och tar bort det runt de
träd som ska fällas.
– Det är för sikt och säkerhet, säger John.
Runt de träd som ska stå kvar lämnar man
däremot gärna till exempel hasselbuskar så att
stammen får skugga. Det minskar risken att träden skjuter vattskott, vilket man vill undvika.
En annan viktig del av skogsskötseln, som
skogsägaren får lägga en del tid på, är stamkvistning. Det görs något år efter gallring och innebär
att man sågar av grenar jäms med stammen,
vanligtvis med hjälp av en stångsåg. Man kvistar
oftast sex meter upp på stammen.
Ekskogen i Kölby växer bra och träden har bra
grenvinklar och stammar.
– Det är bra mark för ek här, det är tättbevuxet
och ganska svårt att bestämma vilka träd som är

John Ahlgren, timmerinköpare på Kährs i Nybro, och Mathias
Abrahamsson, skogsinspektor på Södra, ger tips och råd till
skogsägare.

bäst att spara på eftersom det finns mycket som
är bra, säger John.
Vid kommande gallring siktar skogsägarna och
rådgivarna på ett uttag om cirka femtio kubik
meter av de omkring tvåhundra kubik som växer
i området.
Att ekskogen i Kölby är så välväxt beror bland
annat på att den har blivit väl skött hela vägen
från början till idag.
– Man brukar säga att det är tre generationers
arbete med gallring, märkning av stammar, kvistning
och tålamod att driva upp en ekskog, säger John.
Lars och Cajsa är visserligen tredje generationen men de lär knappast heller få uppleva sin
skog i färdigväxt skick, för ännu behöver träden
några decennier till på sig för att bli tillräckligt
stora. n

868 miljoner till
våra medlemmar

Södras resultat 2017 var 1,9 miljarder kronor.
Medlemmarna är delägare i våra industrier och de som
levererar sitt virke till oss får del av vinsten. Föreningsstämman har beslutat en vinstdelning på 868 miljoner
kronor, motsvarande 10 procent i efterlikvid, 6 procent
i ränta på insatskapitalet och 15 procent insatsemission.
Det ska löna sig att vara medlem i Södra!

sodra.com

www.kahrsgroup.com

EK | 3

Ett viktigt jobb med ansvar

från skog

till golv

Det bästa med sitt jobb
tycker Kyllikki “Kikki”
Liljegren är att hon arbetar
med frihet under ansvar och
får ha kontakt med många
människor i hela kedjan.
– Det är roligt från början
till slut, säger hon.

I ett gemensamt kontor på Kährs i Nybro sitter John Ahlgren,
timmerinköpare, och Kyllikki “Kikki” Liljegren, virkesadministratör.
Deras jobb är viktigt för företaget eftersom de ser till att behovet
av träråvara till golvtillverkningen kommer in i rätt mängd och tid.
När det ska köpas in timmer är John Ahlgren den som skogsägaren först har kontakt med. Han åker ut i skogen och ger
råd om exempelvis aptering och val av
huvudstammar. En rådgivning som är kostnadsfri för skogsägaren.
John tycker det är bra när de som vill
sälja skog hör av sig till honom innan de
börjar avverka, då kan han ge råd och
hjälpa till från början så att allt blir rätt.
Ägaren ombesörjer huggningen av träden men John kan förmedla bra huggarkontakter och entreprenörer.
– Det är otroligt viktigt att man har rätt
kunskap när man hugger ek, alla tjänar på
att det, förklarar han.
Fällda träd transporteras sedan till närmaste farbara väg för vidare transport till
Kährs i Nybro.

– Här är det viktigt att skogsägaren
märker upp sitt timmer ordentligt vid
hämtningsplatsen, säger John.
Nu tar Kikkis arbete vid. Först behöver
hon få in uppgifter av skogsägaren.
– Bland annat måste jag ha koordinaterna
för platsen där timret ligger, säger hon.
Det är också viktigt att hon får in personuppgifter, bankuppgifter och eventuella certifieringsuppgifter.
När hon har lagt in alla uppgifter i de
olika system som används så lägger hon
en transportorder och väljer åkeri beroende på vilket geografiskt område timret
ska hämtas från.
När timret levererats till Kährs ska det
passera virkesmätaren där diameter, längd
och kvalitet mäts på varje stock. Det görs
av VMF Syd (virkesmätarföreningen). Från

GRAN OCH EK
LÅNGT OCH GROVT
0346-557 20 • www.bjernared.se

Försäljning • Service • Reparationer • Omlindning • Kullager • Kilrep

FUCHS Smörjmedel –
Technology that pays back.

Stor sortering av: EL-Motorer
NYBRO
ELEKTRO-VERKSTAD AB
Försäljning•Service•Omlindning

SORTERING AV: EL-MOTORER
Lyckvägen 4 • STOR
0481-121
60 • nybroelektroverkstad.se
Kilremmar
•Kilremsskivor
• Stefatätningar
SKF-Kullager • Handverktyg • Reservdelar

Lyckvägen 4 • Tel. 0481-121 60 • Fax. 144 16
www.nybroelektroverkstad.se
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”Det är fantastiskt
trevligt att åka runt
hela Sverige och
träffa folk och titta
på skog, jag tycker
ju om att vara ute”

John Ahlgren tycker också att det är kul att få vara med i hela kedjan och att han har ett ansvar hela vägen fram till det färdiga golvet.

mätningen skapas ett mätbesked hos SDC
(Skogsbrukets datacentral) som sedan blir
betalningsunderlag så att skogsägaren kan
få betalt för sitt timmer.
– Det är en trygghet för både oss och
säljaren att det är en utomstående som bedömer stocken, säger Kikki.
Hon och John konstaterar att den största
utmaningen i deras jobb är att få ihop logistiken. Mängderna timmer som väntar på
transport varierar stort och timmerbilen
måste få full last samt få ihop en körrutt
som fungerar tidsmässigt, ekonomiskt och
så miljövänligt som möjligt.
– Det är mycket som ska fungera för åkaren, så här är koordinaterna jätteviktiga,
säger John.
Kährs behöver cirka 2 500 kubikmeter råmaterial per vecka och John och Kikki skulle

gärna se att leveranserna kom in lite jämnare över året, det skulle underlätta planering och logistik.
I nuläget sker få leveranser från augusti
till mitten av mars medan det på våren är
väldigt mycket. De tipsar också skogsägarna
om att lägga sitt timmer på en plats där det
kan ligga så länge som möjligt och att lägga
det på underlag, gärna så skuggigt som möjligt. Då kan det ligga där ett tag utan att ta
skada. Det är också viktigt att som skogsägare säga till direkt om virket behöver vara
borta vid en viss tidpunkt. Det är väldigt
svårt att lösa transport med kort varsel. n

SDC behandlar all skoglig data i landet
1800-talets snabbväxande svenska sågverksindustri
gjorde mätning av virke i skogsaffärer allt viktigare.
Enhetliga regler och oberoende mätare krävdes,
mätarföreningar bildades och lagstiftning infördes.
Skogsbrukets Datacentral, SDC, bildades 1961 på
initiativ av Domänstyrelsen, MoDo, SCA och
Skogsägarrörelsen, för att samordna och rationalisera
virkesredovisning. På 70-talet började det inom SDC
övergripande datasystemet Viol (Virke on line) att
utvecklas. PC och handdatorer för datainsamling och
nya kommunikationsmetoder har förfinat arbetsmetoderna. Viol har förnyats och användarnära system
utvecklats. Grundtanken var och är att förmedla
kvalitetssäkrad information inom skogsnäringen
genom branschgemensamma IT-tjänster. SDC har nu
ett 60-tal medlemsföretag,
120 anställda och omsätter
cirka 180 miljoner kronor.
(Källa: sdc.se)

Känner du igen
en gallringsexpert?
När du gallrar med Sydved kan du räkna med ett bra resultat
– både i skogen och i plånboken.

01046-38 000 · www.sydved.se

www.kahrsgroup.com
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Apteringsinstruktion EK till Kährs, Nybro. Tel 0481-460 90.

Apteringsinstruktion Ek till Kährs
Sortimentskod 0480 min leverans = 3 m3to ub.

Det är viktigt att tillreda ekarna rätt och på bästa sätt för att få
ut mest betalning för sin ek. Kährs söker främst ekstockar som är
2,6–2,9
meter långa.
1. Överkvista
hela stammen – gå tillbaka till rotänden
– Bästa eken är 30-50 centimeter i diameter, framhåller John
Ahlgren, timmerinköpare på Kährs Skogskontor.
Dubbelsplint
mörk
– Kährstimmer
2. Rotskär
Den
här apteringsguiden
ger råd
och
information som är viktigt
Fällkam –av
jämna
av ska levereras till Kährs.
att tänka på vid avverkning
ek som

Rotben – jämna av
Spricka – tillåtet men ger avdrag
DubbelsplintGenomgående
mörk – Kährstimmer
spricka – energived

1. Överkvista hela stammen – gå tillbaka till rotänden
2. Rotskär

Fällkam – jämna av
Rotben – jämna av
Mindre
än avdrag
20 cm
Spricka – tillåtet
men ger
Genomgående
spricka
Minst
20– energived
cm

3. Diameter
3. Diameter

30 cm
Mindre än 18Minst
cm Energived
Minst 18 cm Minst
Kährstimmer
50 cm
Minst 30 cm Blockstock
Minst 40 cm Diamantstock

4. Kvist
4. Kvist

Energived
Kährstimmer
Blockstock
Diamantstock

Frisk, torr eller rötkvist – vänd på bladet
mitt i kvisten

Frisk, torr- eller
rötkvist
Största
och sämsta kvist – kapa
Största och sämsta kvist – kapa mitt i kvisten

50 % kvistfri stam
50 % grön krona

5. Krökar
Skarp ändkrök – lumpa en kort bit för rakare stock
Skarp ändkrök – lumpa en kort bit för rakare stock

5. Krökar

Slängkrök – Slängkrök
energived
– energived
Långkrök pilhöjd högst 5% – annars energived

Långkrök pilhöjd högst 5% – annars energived

6. Skador

Stormskada, lyra, hackspetthål
lyra,
I stockändanStormskada,
– lumpa en bit och
höjhackspetthål
kvaliteten
I mitten – energived
I
stockändan
–
lumpa
en bit och
Metall, svart ved – lumpa en bit, lämna i skogen

6. Skador

7. Tillredning

höj kvaliteten
I mitten – energived
Skotarföraren kapar kvarbliven kvist på stockens undersida
Metall, svart ved – lumpa en bit, lämna i skogen
samt korrigerar övriga fel vid bilväg

7. Tillredning
Kährstimmer
Kährstimmer

Skotarföraren
kapar
kvarbliven
ett avdrag.
Sortimentskod 0480. Leverans
under 5 m3 to ger
Samtliga diameterangivelser är under bark.

kvist på stockens
undersida samt korrigerar övriga fel vid bilväg

50
50
50
50

Kährstimmer

20+
20+
18+
20+

Blockstock
Blockstock

Längd: 2,2 m –3,2 m. Diameter: minst 2o cm.
Längd:frisk
2,2 kvist,
m –3,2torr
m.kvist,
Diameter:
2o cm. – minsta kvistfria längd 50 cm.
Kvist:
rötkvistminst
och vattskott
Längd:
2,0–3,2
m.
Önskad
längd:
2,6–2,9och
m. vattskott
Diameter:
18 kvistfria
cm.mot avdrag,
Kvist:
frisk
kvist,
torr kvist,
rötkvist
–minst
minsta
längd 50röta
cm.
Ändyta:
ringsprickor,
stjärnsprickor,
mörk
dubbelsplint
tillåts
Längd:
m torr
–3,2 kvist,
m. Diameter:
minst
2o cm.
Kvist:
frisk 2,2
rötkvist och
vattskott
– minsta användbara längd
1/kvist,
Ändyta:
ringsprickor,
stjärnsprickor,
mörk
dubbelsplint
tillåts
mot
avdrag,
röta
högst
diametern.
2 kvist,
runtKvist:
om 50
cm,
alternativt
100 cm
på ena
stockhalvan.
ringsprickor,
frisk
torr kvist,
rötkvist
och
vattskott – Ändyta:
minsta kvistfria
längd 50 cm.
högst 1/2 diametern.
stjärnsprickor,
mörk dubbelsplint tillåts mot avdrag, röta högst 1/2 diametern.
Ändyta: ringsprickor, stjärnsprickor, mörk dubbelsplint tillåts mot avdrag, röta
högst 1/2 diametern.
30+
30+
30+

Blockstock

30+

Längd:
2,7 m
cm 30
+ 20
Längd:
2,6–2,9
m.(kapmån
Diameter:–10
minst
cm.cm). Diameter: minst 30 cm.
Kvist:
Obegränsat
antal
kvistar
upp
till
50Diameter:
mm
samt
en frisk
Längd:
2,7 kvist
m (kapmån
cm
+ 20
cm).
minst
30kvist
cm. mellan
Kvist:
frisk
max friska
50–10
mm,
torr
kvist
max
20
mm,
vattskott.
50–100
mm,
vattskott
tillåts.
Obegränsat
antal
torrochvattskott.
rötkvistar upp till 25 mm,.
Kvist:
frisk
kvist
max
50
mm,
torr
kvist
max
20
mm,
Ändyta:
solprickor ochtillåts.
ljus dubbelsplint
tillåts.
Ändyta:
Ljus
Vattskott
tillåts.
Längd:
2,7dubbelsplint
m (kapmån –10 cm
+ 20 cm).
Diameter: minst 30 cm.

Diamantstock
Diamantstock

Ändyta: solprickor och ljus dubbelsplint tillåts.
Kvist: frisk kvist max 50 mm, torr kvist max 20 mm, vattskott.
Ändyta: solprickor och ljus dubbelsplint tillåts.

Diamantstock

50+
40+
50+
50+
Längd: 2,6–2,9 m. Diameter: minst 40 cm.
Längd:
2,7Övrigt:
m. Diameter:
minst
cm. tillåts. Ej dubbelsplint.
Kvist:
ingen.
solsprickor
och 50
vattskott

1%

Ill.: Bobo Hermanson, 2009
Ill.: Bobo Hermanson, 2009
Ill.: Bobo Hermanson, 2009

Längd:ingen
2,7 m. Övrigt:
Diameter:
Kvist:
felfri minst 50 cm.
Kvist: ingen Övrigt: felfri
Längd: 2,7 m. Diameter: minst 50 cm.
– så
liten är
andelen Övrigt:
ek av helafelfri
det
Kvist:
ingen
Goda egenskaper
svenska skogsbeståndet. En stor del
av den procenten växer i Småland,
Blekinge och Östergötland, där
förutsättningarna är de bästa för
eken att växa till sin fulla potential.

Trä har utmärkta isolerande egenskaper. Det erbjuder till exempel sju gånger så
bra isolering som klinker och är betydligt varmare än plastgolv. Trä har också
stora miljöfördelar jämfört med alla andra byggmaterial. Tillverkning av trävaror
är ofta en energisnål process som medför relativt små utsläpp av koldioxid.
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Illustrationer: Bobo Hermanson

Olika skador
på stocken
Olika typer av skador och kvalitetsfel på
stocken ger avdrag. Här visar vi några vanliga
skador och fel som en stock kan ha. Det kan
till exempel röra sig om vattskott, mörk dubbel
splint eller besvärande rotben.
Mer information hittar du i Kährs prislistor
på kahrsgroup.com/skogskontoret
Vattskott med kvistbula och endast kvistbula. Måste kvistas annars vrak pga av dålig upparbetning.

Ring- och stjärnspricka. Längdavdrag 1 m.

Mörk dubbelsplint. Längdavdrag 0,5 m.

Besvärande rotben. Kapas, om inte 0,5 m längdavdrag.

Metallskada. De blå/svarta fläckarna tyder på
metallskada, om så är fallet vrak.

Fällkam. Kapas, om inte 0,5m längdavdrag.

Dubbeltopp. Stocken måste apteras
under bägge topparna, annars upparbetningsvrak.
Felaktig upparbetning. Måste kvistas
till, annars vrak.
Fällspricka. Längdavdrag
motsvarande synlig del i
mantelytan, om mer än
50 % av stocklängd vrak.

På kahrsgroup.com/skogskontoret
hittar du användbar information
under nedladdningar.
Använd QR-koderna för att ladda ned
vår apteringsinstruktion och
information om vanliga skador på
stocken direkt till din mobiltelefon.

Apterings
instruktion

www.kahrsgroup.com

Vanliga fel
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Roxx Communication Group AB
Box 164
598 23 Vimmerby

KÄHRS SKOGSKONTOR
Adress: AB Gustaf Kähr,
Box 805, 382 28 Nybro
Tel: 0481-460 00
Fax: 0481-178 31
E-post: info@kahrs.se
Hemsida: kahrsgroup.com

Returadress:
AB Gustaf Kähr
Box 805
382 28 Nybro

Bäste skogsägare
På Kährs satsar vi mycket målmedvetet på att införskaffa lokal råvara. Därför erbjuder vi dig hjälp med
rådgivning och aptering med mera. Kontakta oss
innan du avverkar för att optimera din avverkning.
			
JOHN AHLGREN			
Timmerinköpare
Direkt: 0481-460 76
E-post: john.ahlgren@kahrs.se

Smidigare a
 rbetsgång med
en istället för tre
De tre virkesmätarföreningarna VMF
Syd, VMF Nord och VMF Qbera blir från
och med kommande årsskifte en
organisation, Biometria. Där kommer
även SDC (Skogsbrukets datacentral)
att ingå.
– Fusionen syftar primärt till att förenkla
beslutsfattande, öka produktionstakten men
hålla hårt på mätkvalitet och opartiskhet, säger
Peter Eklund som blir vd för Biometria. Mättekniken ska utvecklas och den digitala k
 edjan
med data från skog till industri ska bli enklare
att hantera.
– Det här är en del av värdekedjan i skogs
bruket som bara ska fungera, utan att någon ska
behöva tänka så mycket på det, mer än vi som
jobbar med det då, säger Peter.
Han förklarar att genom att bistå aktörerna på
marknaden kan Biometria förbättra konkurrenskraften och kapa kostnader.
– Vi bidrar med besparingarna sedan får konkurrens och parterna på virkesmarknaden sköta
resten, säger Peter.

KYLLIKKI LILJEGREN
Virkesadministratör
Direkt: 0481-460  84
E-post: kyllikki.liljegren@kahrs.se

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV
Anmäl dig genom att mejla till Kyllikki Liljegren.
På mätstationen vid Kährs i Nybro sitter Mats Olsson från
VMF Syd och mäter kvalitet, diameter och längd på stockarna. Från årsskiftet 2018-2019 kommer VMF Syd, VMF Nord
och VMF Qbera gå samman under namnet Biometria.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
Följ Kährs Skogskontor på Facebook för
att få alla nyhetsuppdateringar från oss.
GÄLLANDE PRISLISTOR FÖR EK- OCH ASKTIMMER
Här hittar du våra aktuella prislistor:
kahrsgroup.com/skogskontoret
Gå in via din dator eller scanna QR-koderna
nedan med din mobiltelefon.

Som en enhetlig organisation kan de också
skapa förbättrad information om bilvägsnätet,
vilket kommer att leda till minskade kostnader för
transporter och även förstås förenkla logistiken.
I ett kort perspektiv händer väldigt lite ute på
mätplatserna i och med sammanslagningen.
– Det blir till att börja med mest det nya namnet man ser som är ändrat, säger Peter Eklund
och tillägger, samtidigt har vi ju en teknisk utveckling som rullar på oavsett Biometria. n

Ek
prislista

Ask
prislista

Tag hjälp av oss
för att få ut

intelliCURE®

Creating the right bond
intelliCURE smart bonding är skapat för
tillverkare av träprodukter där limning är en
del av processen.

mesta
möjliga
av din skog.

Den hjälper er att förbättra
effektivitet, kvalitet och tillförlitlighet i
limningsprocessen genom att automatiskt
övervaka och optimera linjeparametrar och
reducera mängden kassationer.
Den hjälper er därmed att möta era
nyckeltal och öka kvalitén i era limningar.
Ni kan fokusera på era kunder – vi tar hand
om limningsprocessen.

Anders

070-510 91 27

Kent

Ulf

073-030 79 78

070-295 58 57

Dan

Carl-Wiktor

070-606 93 76

Please contact us at
https://woodadhesives.akzonobel.com

WWW.BERGSTIMBER.SE

Gustav

070-231 78 19

072-080 88 40

Björn

072-402 89 95

Ted

070-232 84 07

Mats

070-584 96 00

