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■ MICHAEL KALLIN har börjat som
försäljningschef på resultatområde norr vid Svenska
skogsplantor. Han kommer
närmast från SCA där han
arbetade som virkesköpare.
■ ERIK LÄNSMANS har börjat
som virkesköpare och skogsrådgivare på Siljan skog i Rättvik. Han är skogsutbildad och
ersätter Åke Olsson som har slutat.
■ ULF GUSTAVSSON blir ny köpdistriktchef på Billerud Korsnäs
i Dalarna. Han var tidigare råvaruchef på Fiskarheden.
■ PIERRE FRIDELL är ny vd för Sundins skogsplantor. Han är jägmästare och har tidigare arbetat med
plantproduktionen inom bolaget.
Han efterträder Ove Fransson som
går i pension.
■ CARL JOHAN MOBERG börjar som
affärs- och marknadschef på Vir-

kesbörsen. Han
kommer närmast från
Skogssällskapet och har
arbetat som
marknadskoordinator, skogsCarl Johan Moberg
förvaltare och
affärschef.
■ JOHAN WACHTMEISTER
blir ansvarig för
affärsutvecklingen
på Virkesbörsen.
Han är civilingenjör
och har skoglig
utbildning från
Linnéuniversitetet.

■ SYBRENNE JELLEMA är ny fastighetsmäklare på kontoret i Kristianstad är. Hon är uppvuxen på mjölkgård och har arbetat på gården ett
antal år innan hon studerade till
fastighetsmäklare.

■ ULRIKA STUGHOLM är ny
fastighetsmäklare på kontoret i Kristianstad, men
kommer att vara verksam i hela nordöstra
Skåne. Hon har tidigare
arbetat med försäljningar och i gröna näringJohan Wachtmeister
ar.

LRF Konsult

■ NIKLAS SVENSSON är ny skogsekonom på kontoret i Mora. Han
kommer att arbeta som mäklarassistent och även med deklarationer, skogsbruksplaner och skoglig rådgivning. Niklas är utbildad
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inom skog och träteknik och kommer närmast från Wedaskog där
han var virkesköpare.

■ MIKAEL LARSSON är ny skogsekonom i Halmstad och Hyltebruk.
Han är jägmästare och kommer
närmast från Mellanskog i Örebro.
■ MALIN LARSSON WALLIN är ny
skogsekonom på kontoret i Hudiksvall och ska arbeta med tjänster till
skogsägare. Hon var tidigare produktionsledare på Holmen skog.

Norrskog

■ LARS NORD är sedan december
skogsrådgivare i Gimån. Han kommer närmast från Forum fastig-

hetsekonomi och arbetade tidigare
som skogsrådgivare i Norrskog.

skogsförvaltning. Hon kommer
närmast från Prefabmästarna.

■ HENRIK GILLBLAD är ny områdesassistent i Strömsund. Han började i november.

■ ERIKA NYLANDER är ny virkesköpare vid Medelpads skogsförvaltning, där hon tidigare var vikarie.

SCA Skog

■ KRISTINA ENANDER blir ny chef
för affärsområde massa den
1 november. Hon efterträder Åke
Westberg, som går i pension vid
årsskiftet. Kristina är i dag chef för
SCA:s pappersbruk
Ortviken.
■ KENT
HANSSON är
ny köpcoach på
marknadsavdelningen, där
han tidigare var
visstidsanställd.

■ JONAS HAMNER är ny virkesköpare vid Jämtlands skogsförvaltning,
där han tidigare var provanställd.
■ SUSANNE JANSRYD är ny miljösamordnare på avdelningen för
teknik- och verksamhetsutveckling. Hon var tidigare visstidsanställd på avdelningen.
■ KRISTOFFER SPJUTH är produktionsansvarig för krossprodukter.
Han kommer närmast från Svevia.

Kent Hansson

■ ELOF GRÖNLUND är ny virkesköpare vid Västerbottens skogsförvaltning, där han tidigare var
provanställd.
■ KARL LIND är ny virkesköpare vid
Västerbottens skogsförvaltning
och har tidigare varit provanställd.
■ ELENA NYBERG är ny administrativ assistent på Norrbottens

■ ANDREAS HEDBERG har anställts
som skogsmaskinförare vid Västerbottens skogsförvaltning, där
han tidigare var provanställd.
■ MARCUS CARLSSON är ny distriktsansvarig vid Medelpads
skogsförvaltning, där han tidigare
var provanställd.
■ ANDREAS WINTERQVIST och ISAK
FORSBERG är från och med januari
aspiranter vid Ångermanlands
skogsförvaltning, där båda har
varit provanställda.

■ EDWARD SJÖDIN har anställts
som GIS-tekniker på marknadsavdelningen. Han var tidigare visstidsanställd på samma avdelning.
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■ HENRIK PÅLSSON är ny skogsvårdsledare vid Medelpads skogsförvaltning, där han tidigare var
visstidsanställd.

Nu lanserar SKOGEN en ny jobbsajt – den självklara mötesplatsen för hela skogsbranschen.
Ruta ett för dig som söker nytt jobb!

■ PATRIK FINN har anställts som
ekonomichef vid Jämtlands skogsförvaltning. Han kommer närmast
från Norrskog.

Aktuella platsannonser på
skogenjobb.se när detta nummer av SKOGEN kommer ut:

■ AGNES ENGLUND börjar som
produktionsledare vid Ångermanlands skogsförvaltning. Hon var
tidigare provanställd vid samma
förvaltning.
■ HAMPUS PETTERSSON har anställts som distriktsansvarig vid
Västerbottens skogsförvaltning.
Han var tidigare säsongsanställd
på förvaltningen.

■ Orsa besparingsskog söker
skogsskötselchef, Dalarna.
Sök senast den 27 april.
■ Tieto Forest Consulting
söker verksamhetskonsult till
Växjö. Sök senast 29 april.
■ Cavella skog söker tio utbildare/handledare i hela landet. Sök senast den 30 april.

■ Skogssällskapet söker
målinriktad skogsförvaltare
till Kronoberg. Sista datum
för ansökan: 30 april.
■ Rundvirke skog söker virkesköpare till södra Dalarna.
Sök senast den 13 maj.
■ VVDS söker virkesköpare/
inspektor till Värmland/
Dalsland. Sista datum för
ansökan: 11 maj.

■ ÅSA FJÄLLBORG är ny distriktsansvarig vid Norrbottens skogsförvaltning. Hon kommer närmast
från Laponiatjuottjudus.
■ JONAS MÅRTENSSON har utsetts
till affärsområdeschef för skog.
Han hade tidigare samma titel på
affärsområdet trä.

SKOGEN 55

