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I år fyller AB Karl Hedin 100 år och vi kan med stolthet se tillbaka på ett helt sekel med 
framgångsrik skogsvård av både våra egna och lokala skogsägares skogsfastigheter. 

Genom våra skogliga tjänster ser vi till att ditt skogsägande blir en trygg och bra affär, 
hela vägen – ”från planta till planka”. För oss är det viktigt att du som skogsägare är nöjd 
och att vår relation är långsiktig – vi är gärna med dig i 100 år till.

FÖRELÄSNING:  

KRONVILT
Kom och lyssna på en intressant föreläsning 
av landets främsta expert inom kronvilt och 
skogsskötsel – Anders Jarnemo.
Kronviltstammen är stor i våra skogar. Som skogsägare och 
lantbrukare medför detta fantastiska vilt ett högre skadetryck i 
markerna, barkflängning, liggskador etc. Kom och lär dig mer 
om kronviltet, dess beteenden och behov samt hur vi praktiskt 
kan minska skador på skog och gröda.

Vi träffas onsdagen den 29 mars kl 14:00 på Klockargården vid 
Romfartuna kyrka. Vi bjuder på lättare förtäring och för att 
veta hur mycket vi ska duka upp vill vi att du föranmäler dig 
till din lokala virkesköpare, kontaktuppgifter finns på baksidan.

Välkommen!

Rabatt
Som leverantör till AB Karl 
Hedin Råvara har du alltid 
rabatt när du handlar på  
AB Karl Hedin Bygghandel.

Föreläsning

INFORMATION
Datum: onsdag 29/3 2017 
Tid: 14:00  
Pris: kostnadsfritt
Plats: Klockargården, vid 
Romfartuna kyrka
Tema: konsekvensen av ökat 
kronvilt i våra skogar 
Anmälan: senast den 24/3 
Begränsat antal platser (60 st)
Du hittar kontaktuppgifter på 
baksidan.



Järnvägsgatan 2, 731 36 KÖPING

AB Karl Hedin arbetar för ett långsiktigt samarbete med dig som skogs-
ägare och erbjuder hjälp med markberedning, plantering, plantor, röjning, 
gallring, gödsling, föryngringsavverkning m m. Vi utvecklar ständigt våra 
tjänster som hör skogsbrukandet till, allt för att du som skogsägare ska få 
en trygg och god värdeutveckling på din skogsfastighet.

Välkommen att kontakta 
din lokala virkesköpare

Pär Jernström 
Hallstahammar, Västerås, Mälarbygden 
Telefon 010-121 90 34 
SMS 070-600 13 33
par.jernstrom@abkarlhedin.se

Axel Nilsson
Västerås norra
Telefon: 010-121 90 35
Mobil: 070-601 77 96
axel.nilsson@abkarlhedin.se

Christer Wallin 
Sala västra
Telefon 010-121 90 17 
SMS 070-226 10 56
christer.wallin@abkarlhedin.se

Gustaf Aldén
Sala östra
Telefon 010-121 90 15 
SMS 070-527 16 40
gustaf.alden@abkarlhedin.se


