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Sommarpresenter

Storheden, Luleå tel. 20 05 40. storheden@cervera.se

Vi har utbudet 
av märkesvaror 
för alla tillfällen.

Vi fakturerar själv-
klart företag.

Glad sommar önskar
Krister & Maria med
personal

• Examen

• Bröllop

• Morsdag

www.cervera.se

• Födelsedag

Tel. 0920-47 54 00 • www.restauranghelmers.se • Älvsbyvägen, Alvik

Varmt välkommen! Restaurang

På ängarna i Alvik ligger Restaurang Helmers. En nybyggd restaurang 
med plats för 180 gäster. Bufféluncher mån-fre kl. 11-13.30.

• Konferens • Bufféluncher • Catering 
• Affärsluncher • Festarrangemang

Konferens
med upplevelser

Ebbenjarkas specialitet är att komponera exotiska,
exklusiva och vilda upplevelser, vinter som sommar.

Härliga minnen för livet.

Ebbenjarka
Tel: 0920-25 22 32, 070-609 22 32
www.ebbenjarka.se

Ombord på Länstrafi kens bussar får du tid över till annat. På bussen 
åker du bekvämt och kommer fram utvilad – oavsett var du är på väg. 
Du kan läsa, sova eller jobba medan vi kör dig säkert fram och tillbaka. 
Välj bussen. Så får du egen tid på köpet.

Välj bussen. Egen tid på köpet.
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www.ltnbd.se
Tel. 0771-100 110

Priset för massaved och tim-
mer har gått ned. Lägger man 
sedan till den kostnadsökning 
som kom redan hösten 2007 
och våren 2008 när priset på 
diesel, reparationskostnader 
och oljor steg, ja då förstår 
man att skogsentreprenörerna, 
likt många andra, har haft det 
kämpigt. 

Skogsbolaget Norra står still 
med många av sina maskiner 
i dagsläget. 

Lennart Ahlbäck driver 
tillsammans med Lars-Erik 
Ahlbäck L & L-E Skogsav-
verkningar AB och de kör åt 
Sveaskog och där ser det ändå 
ljusare ut. 

– I höstas när lågkonjukturen 
slog till trodde ju alla att sko-
gen skulle stanna av helt, det 
var ju såna signaler man fick. 
Men vi har haft full körning 
hela tiden och det krävs, säger 
Lennart Ahlbäck. 

Längre sommaruppehåll
Nu väntar en sommar där de 
får parkera företagets skotare 
och skördare i sex veckor. 

– Det är väl två-tre veckor 
längre än normalt, säger han. 

Skogsmaskinföretagarna 
(SMF) är en rikstäckande 
branschorganisation för entre-
prenörer inom skogsbruket. 
Där är Piteåbon Ulf Sandström 
vd sedan två år tillbaka. 

– Ser vi i hela landet hade 
vi en oroväckande ökning av 
konkurser under hösten och 
vintern men det ser ut att ha 
stannat av under våren. Men 
våren och sommaren kommer 

att bli en skärseld för många 
för många har inte full syssel-
sättning just nu, säger Sand-
ström. 

Norrbotten har ändå klarat 
sig bra. 

– Det är väl fyra eller fem 
som gått i konkurs. 
Vad beror det på att det är 
så pass få i Norrbotten?
– I Norrbotten har vi några 
tunga aktörer, främst SCA och 
Sveaskog. Kunderna har varit 
mer lyhörda för entreprenö-
rernas synpunkter och de har 
inte gått ut och ensidigt sänkt 
priset i samma omfattning 
som skett på andra håll i lan-
det. Det ser jag som den främ-
sta förklaringen. 

Tror på ljusare höst
Ulf Sandström är ändå försik-
tigt optimistisk. 

– Jag bedömer det som att det 
kommer igång ännu bättre till 
hösten, säger han. 

– På våra två maskiner amor-
terar vi 98 000 kronor varje 
månad. De måste gå i stort sett 
hela tiden, säger Lennart Ahl-
bäck. 

Ulf Sandström säger att när 
virkespriserna nådde all time 
high för två-tre år sedan av-
speglade det sig aldrig på de 
priser som skogsentreprenö-
rerna kunde ta av sina upp-
dragsgivare. 

– Den vinsten nådde aldrig 
ända dit. Tyvärr, säger han. 

Från Sveaskogs håll har man 
ändå för avsikt att hjälpa de 
entreprenörer som tvingas 
ställa maskinerna. 

– Vi har haft ett besvärligt 
läge i år och planerat för pro-
duktionsbegränsningar. Då 
ersätter vi kapitalkostnaderna 
för maskinerna samt att vi er-
bjuder arbete i skogsvård, till 
exempel röjning. Vi behöver ju 
entreprenörerna nu och framåt 
och försöker lösa det tillsam-
mans med dom, säger Patrick 
Bäckström som är produk-
tionsansvarig för Sveaskog i 
Norrbotten. 

Kronkursen en räddning
Han berättar att den låga kron-
kursen varit lite av räddning-
en ur en besvärlig situation 
men han är samtidigt medve-
ten om att kronkursen snabbt 
kan ändras och då ändras för-
utsättningarna på nytt. 

– Men jag vågar mig inte 
på att göra en bedömning av 
framtiden. Någon säger att det 
vänder under 2010 men andra 
säger att det kan ta längre. Det 
är så svårbedömt, säger han. 

Lennart Ahlbäck fick till sist 
frågan hur de har upplevt den 
ekonomiska nedgången.

– Givetvis har det varit känn-
bart. Marginalerna är mindre och 
det kan räcka med en kostsam 
reparation och ett längre stille-
stånd för att allt ska gå överstyr, 
säger han och fortsätter: 

– Jag trivs med mitt arbete 
och tycker också att vi har en 
bra dialog med Sveaskog. Men 
inte är det någon bra bransch 
om man ska göra sig pengar, 
det är då helt säkert. Då ska 
man satsa på något annat.

JOAKIM NORDLUND

Konkurserna bland skogsentreprenörerna har ökat. 
Kollegorna Lennart och Lars-Erik Ahlbäck driver eget sedan 

1986 och de har sett hur marginalerna bara minskat. 
– Får du stå med maskinerna och har det lite tungt redan 

innan så då går det åt helsike, säger Lennart Ahlbäck.

Kompanjonerna Lars-Erik Ahlbäck och Lennart Ahlbäck (svart jacka)       driver L & L-E Skogsavverkning AB. De har gjort stora investeringar och skulle de tvingas till ett längre stopp skulle företagets existens kunna äventyras.  FOtO: JOAKIM NORDLUND

Se upp – annars
går det åt skogen

Ulf Sandström, 
Piteå, är vd för 
Skogsmaskin- 
företagarna.

fAkTA

L & L-E Skogs-
avverkningar AB
maskinpark: En skördare 
(Valmet 911) och en skotare 
(Valmet 890). 
antal anställda: tre anställda 
(Mikael Gustafsson, Jan 
Selberg och Fredrik Ahlbäck) 
som arbetar tillsammans med 
ägarna Lennart och Lars-Erik 
Ahlbäck. 
Uppdragsgivare: Sveaskog 
till hundra procent. 
omsättning: 5-6 miljoner 
kronor. 
Bolaget har funnits sedan: 
1986.


