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Olle har ordet...
Nu är både du och jag med om att gör nya avtryck
i Fiskarhedens historia. Du håller just nu ett alldeles
färskt exemplar av vårt första nummer av vår kundoch medarbetartidning. Med den här utgåvan och de
som ska följa vill vi hålla kontakt med dig och våra
medarbetare för att informera om vad som är nytt
och vad som händer här hos oss. Informationen kan
handla om att allt från teknik till politik och annat
som påverkar vårt företagande och våra relationer i
stort och smått.
I det här första numret kommer du att möta flera av
företagets nyckelpersoner som jag arbetar nära med.
Du får en kort personlig presentation och dessutom
lite information om deras arbete och ansvarsområden.
Fiskarhedens sågverk har en lång historia med flera
olika ägare genom åren. Det var Transtrndsbönder
som 1923 startade upp en andelsförening med ett
sågverk och sedan dess har det passerat olika ägare
både privata, kommunala och från besparingsskogen.
LarssonHus köpte 1988 i stort sett alla aktierna i
sågverket och sedan dess har sågen varit i familjen
Larssons ägor. Min bror Pär och jag delade på oss i
början av 2000-talet och nu är jag VD här på Fiskarheden och han är ansvarig för produktion och drift av
LarssonHus.
Utvecklingen har gått rasande fort framåt sedan vi
köpte sågen. Då sågade vi 32 000 kbm om dagen på
42 anställda, idag 275 000 kbm på ett 100-tal anställda. Tekniken har effektiviserats, organisationen
är slimmad och i mångt och mycket är det "experter"
med spetskompetens som arbetar här. Nu tar vi ytterligare ett steg framåt och investerar i tio nya torkar
och ökar produktionen till 350 000 kbm. Allt ska
vara klart och i drift redan januari 2012.
Det var tungt och arbetskrävande efter branden i
justerverket 2007 men med hjälp av Rågsveden där
vi hyrde in oss på kvälls- och nattskiftet kunde vi
hålla kontakt med våra kunder under uppbyggnadsarbetet. Mycket värdefullt, och vi har ett gott samarbete och utbyte i olika former med hela sågverksindustrin.
Jag är intresserad av mitt arbete, av teknik och
affärsutveckling, det är spännande. I mitt arbete ingår
mycket resande varje år men jag tycker om det också
och jag har även resandet som hobby på min fritid.
Nu senast var jag på spännande tur med Ola Skinnarmo på Svalbard, körde skoter och fotograferade
djur och natur som är ett av mina andra intressen.
Fiske kombinerat med resa är optimalt! Jag gillar
fiskeresor, det är intressant och ställer krav på både
kropp och knopp och jag återvänder alltid till arbetet
pigg och alert efter en sådan resa.
Nu önskar jag dig god och underhållande läsning på
de kommande sidorna. Jag är själv nöjd med det här
första numret och det är trevligt med fina bilder som
vi tagit fram tillsammans med fotograf Peter Ahlbin
från Sälen.

Olle Larsson

OLLE & SABRINA

ÅRETS FÖRETAGARE I KOMMUNEN!

Juryns motivering:
Det är något speciellt med Fiskarhedens Trävaru AB och Olle Larsson. Det är
inte bara den högteknologiska sågverkslinjen som förädlar den fina skogsråvaran til virke av högsta kvalité, utan även en företagsledare som är öppen
för förändringar, ser möjligheter och vågar ta risker för att utveckla, förbättra,
öka försäljningen och därigenom höja lönsamheten. Att 90 % av företagets
produktion går på export gör Fiskarheden till en nationell anlägenhet.

AFFÄRER I
FRÄMANDE
KULTURER
Sedan många år tillbaka har Fiskarheden arbetat på att öka sin marknadsandel i norra Afrika.
Av den 90 %-iga exporten går redan över 50 %
hit. Under 2010 var Algeriet och Egypten de
största mottagarna av exporterat virke och detta
håller sig även under det första kvartalet 2011,
trots den arabiska revolutionen i området.
Sabrina Maouche arbetar sedan två år tillbaka som säljrepresentant för Fiskarheden.
Hon kommer från Algeriet och talar förutom
engelska, franska och arabiska. Genom henne
har man en länk eller bro till en för oss svenskar
ganska okänd kultur. Sabrina skapar förutsättningar för affärer genom att t.ex veta att på fredagar ringer man inte en kund i ett muslimskt
land men att man arbetar på söndagar istället.
Att personliga relationer är viktiga även om du
sedan ska sälja genom något annat exportföretag. Man kommer dessutom alltid i tid och kan
gärna några ord arbabiska för att visa sin goda
vilja. I arabiska länder skakar män hand och
kindpussas men håller distans till det motsatta
könet. Te och kaffe serveras alltid och det långsamma småpratet och rituella hälsningarna fyller en viktig funktion, att skapa vänliga relationer innan affärspratet tar vid. Att visa brådska
eller vara otålig är mycket oartigt. Nordafrikanska värdar är gästfria och behandlar generellt
sina gäster generöst och respektfullt.
Nordafrika har en ung befolkning och här
finns en stor och växande potential av kunder
till nya hus och möbler, allt tillverkat av Fiskarhedens exporterade virke. I flera länder pågår
ett förnyelsearbete med att skapa bättre förutsättningar för befolkningen, allt från infrastrukturen till utveckling av redan befintliga näringar
så som gruvdrift, turism och lantbruk.
- Sabrina är en värdefull medarbetare till mig,
säger Olle Larsson. Hon hjälper oss att förstå
vår kund och ser till att vi uppför oss på rätt sätt
när vi kommer ut. Dessutom är hon en driven
förhandlare och en oersättlig tolk.

Japan och Kina
i sikte!
Per Limberg har arbetat på Fiskarheden sedan 2000
och är idag försäljningsansvarig för den asiatiska
marknaden och delar av den europeiska. Sågens
leveranssäkerhet och kvalitén på det sågade virket gör
Fiskarheden till ett starkt varumärke främst i Japan.
Marknaden på Kina är en stor potential som Fiskarheden arbetar på att ta andelar av. Båda länderna har
stora folkmängder och efterfrågan kan bli gigantisk.
Redan idag skeppas 100 containrar virke till Japan
varje månad!
Idag har man inga mellanhänder utan arbetar direkt
mot brukaren genom att ha en svensk agent på plats.
Han har jobbat många år i Japan tidigare och förstår
kulturen, att skapa affärsrelationer i Asien kräver sin
man. Det mesta bygger på personlig kontakt, förtroende och relationer och det gäller att förstå turerna.
Per menar att ingen affär görs upp vid ett första möte,
kanske, om man har tur, först vid ett andra eller ett
tredje möte.
Kulturella skillnader liksom språkliga hinder är svårigheter man måste ta sig förbi både i Asien och i Europa. Turkiet är t.ex mycket expansivt men där talar
nästan ingen engelska vilket innebär att man måste
ha tolk. Det har man löst genom att även här ha en
”bro” till kulturen genom en svensk-turkisk medarbetare. Turkiet är världsledande på fönster- och dörrtillverkning och dessa säljer man sedan företrädesvis till
nordafrika och arabländerna, vilket innebär att våra
svenska furor har slutstation även som färdig produkt
i dessa länder.

Per Limberg

Larsson
tredje
generation
Magnus Larsson, bara 23 år gammal men är mer
eller mindre uppvuxen på sågverket. Pappa Olle
är VD och Magnus har genom åren tillbringat
helger och lov som sågverksarbetare här sedan
han var riktigt ung. Intresset för fiske som han
delat med pappa Olle som barn har numera gått
över till jakt och hundar.
Magnus går just nu under det närmaste året som
trainee på Fiskarheden för att bli stjärnsäljare
med Europa som arbetsområde. Han medger att
för fem år sedan var det inte aktuellt att jobba
på pappas företag men att det långsamt blivit
mer och mer intressant att gå in i verksamheten.
Självklart har han idéer om hur säljarbetet kan
utvecklas men erkänner att det är en fördel att ha
både pappa Olle och de andra ”gamla gubbarna”
att fråga när något är oklart. Utmaningen ligger i
att hitta nya kunder som vill köpa stora volymer
sågat virke av olika slag. Hålla koll på trender och
helst erbjuda rätt trävaror till rätt kund precis just
när han kommit på att han behöver dem.

Magnus Larsson

Många
timmerlass
blir det!
Fiskarheden är en modern och tekniskt förfinad
såg som har stor kapacitet. Här arbetar man i skift
och producerar gigantiska mängder sågat virke
som hittar sin väg ut i världen. Innan dess krävs det
förstås att det kommer in en och annan lastbil till
sågen med timmer varje dag. Närmare bestäm så
landar drygt 100 timmerbilar med inköpt råmaterial här så gott som varje dag!
Ulf Gustavsson har arbetat på Fiskarheden sedan
1999. Han ansvarar för skogsavdelningen som har
kontakt med skogsägare, inköpare och avverkare
för att samordna alla krafter innan timret ligger på
bandet mot sågklingan. För tio år sedan hade man
två virkesuppköpare som var stationerade på sågen.
Men det kräver både lång erfarenhet och lokalkännedom för det här och idag har man nio stycken
stationerade på fem lokala inköpskontor, Malung,
Stöllet, Mora, Älvdalen och Särna.
Det är många trådar som ska knytas ihop och det
är flera olika avtal som skogsavdelningen arbetar
mot. Avverkningsuppdragen kan som bekant
utformas på olika sätt och dessutom har Fiskarheden också förvalningsavtal med skogsägare som
t.ex är bosatta utomlands. Dessutom är det viktigt
betonar Ulf, att vi har samarbetspartners som är
duktiga entreprenörer och som gör ett bra jobb
för skogsägaren vid avverkningen. Miljöarbetet
blir mer och mer viktigt och Fiskarheden arbetar
efter svensk standard på Rio-avtalet -93. Dessutom
kommer en extern revision av sågens Pefc- & FSCcertifiering inom kort att ske.

Ulf Gustavsson

FRÅN STOCK
TILL PLANKA
Här har vi en teknikintresserad maskiningenjör som varit på Fiskarhedens Trävaruaktiebolag i 30 år!
Joel är en av sågens nyckelpersoner och den som ser till att hålla igång produktionen och optimera hela
verksamheten? Han ansvarar för att det finns tillräckligt med personal i alla led och han klurar hela tiden på att utveckla tekniken. Till sin hjälp har Joel ett antal förmän som finns ute i sågen på varje skift.
Tillsammans med dem arbetar Joel med att förbättra arbetet, lösa eventuella produktionsproblem och
utbilda övrig personal.
- Sågverksanläggningen ska fungera, säger Joel och ger sin hund Lucy en vänlig klapp på huvudet. Vi
utbildar rutinmässigt den nyanställda personalen och har dessutom nyckelpersoner som är med och
utarbetar rutiner för att säkra viktiga processer i produktionen. Här är den samlade erfarenheten av
arbetet viktig och många saker som har ändrats har ökat på både kapacitet och kvalité. Har man arbetat
på sågen i många år så kommer man ibland på lösningar som gör arbetet bättre i någon form. Vi arbetar bl.a med ett projekt för att kunna såga utan lucka mellan stockarna, och vi har kommit en bra bit på
väg tack vare våra duktiga tekniker men har lite kvar att göra. Genom andra förbättringar har dessutom
överskottsbark gått från en svårsåld vara till att vara attraktivt bränsle som är lätt att avyttra.

UTBILDNING
Under de senaste 8 - 9 åren har Fiskarheden, Lernia och Arbetsförmedlingen haft ett samarbete
om en sågverksutbildning av arbetssökande. AF och Fiskarheden har tillsammans tagit ut ett tiotal
personer som kommit på en tvåveckors praktik på sågen för att ”känna av yrket”. I snitt har åtta av tio
fortsatt utbildningen och sex av dessa har slutfört de tolv veckorna vilket innebär att man slussat ut
nästan 50 st färdigutbildade sågverksarbetare under åren.
Kursen har varvat teori och praktik. En dag i veckan har ägnats åt teoretisk undervisning om trä och
sågverk på Lernia i Mora med Kjell Johansson som lärare. De övriga tre eller fyra dagarna i veckan,
beroende på om det är dag- eller kvällsskift, har ägnats åt praktik på Fiskarheden. Under den här tiden
har eleverna flyttat runt på alla avdelningarna för att få så god överblick av industrin som möjligt.
Sågverk är en framtidsbransch och behovet av utbildade sågverksarbetare är stort, minst 35 personer
per år bara till de tio största sågverken i Dalarna.
Om alla planer faller på plats kommer det att bli möjligt för elever från Vansbro och Malung-Sälens
kommun att läsa sågverksutbildning på industriprogrammet i Vansbro. Det innebär att gymnasieeleverna läser basämnen i Malung och karraktärsämnen i Vansbro och delvis på Fiskarheden. All
praktik för eleverna blir i Fiskarheden. Behovet av sågverkstekniker är enormt de närmaste 20 åren
och både kommunerna och Fiskarheden ser mycket positivt på satsningen.

Joel Eriksson

PROFIL på
sågen

Sedan 1985 har Ingemar Schöldner varit fjällräddare i Sälen och upplevt en hel del både
upprörande och omskakande händelser. Här
är en av hans egna berättelser.

Klockan åtta på kvällen kom larmet och jag kom
iväg en halvtimme senare. Två unga killar som åkt
skoter på fjället och inte kommit hem i tid gjorde
att anhöriga slog larm. Vi var två stycken fjällräddare som gav oss ut i mörkret mot Kärleksravinen dit killarna sagt att de skulle åka från
Högis. Något måste ha hänt eftersom de inte kommit tillbaka! Vi lyckades få kontakt med dem via
mobiltelefon där killarna uppgav att de var vid en
bäck som gjorde en y-korsning. Jag kände till stället så jag bad killarna att ta sin kompass och ta sig
rakt norrut för att räddningen skulle gå lättare.
Telia hjälpte oss också att lokalisera killarnas
telefon och ett tag var vi bara 200 m från dem. Då
gav batteriet i deras mobil upp! Jag busvisslade och
tack och lov, killarna hörde oss och visslade tillbaka! När vi nådde dem var klockan ett på natten.
En missvisande karta och mörkret hade fått dem
på avvägar. De hade lämnat sin fastkörda skoter
och börjat att gå i bäcken. Våta av bäckvattnet
och en yttertemperatur på -10 grader gjorde att
killarna var mycket nerkylda med en kroppstemperatur på +32 grader. Vi fick dem skyndsamt till
väntande ambulans för vidare transport till Mora
lasarett och professionell upptining så allt slutade
bra.

Ingemar Sköldner
foto Olle Larsson

