le

v

a
r
e

n

r
ö
t

a
sd

g

Information

Som leverantör till AB Karl Hedin hälsar vi dig
välkommen att följa med oss till Hedindagen på
Dalatravet Romme.

Datum: Fredag 16 juni 2017
Insläpp: 17:00-18:00
Första start: ca 18:15
Vi bjuder på: Resa tur och retur,
entréavgift, sommarbuffé och
1 st dryckesbiljett.

Fredagen den 16 juni åker vi åter igen till Dalatravet Romme i Borlänge
för en spännande afton med snabba hästar, god mat och trevligt mingel
på AB Karl Hedinverandan vid Sommarpaviljongen.

Plats: Dalatravet Romme,
Borlänge

För att veta hur mycket mat vi ska beställa och fixa transport för oss fram
och tillbaka vill vi att du bokar din plats senast den 9 juni hos din lokala
virkesinköpare.

Aktiviteter: 11 spännande
travlopp, mat och mingel.
Mer info om tid och plats för
avresan mot Dalatravet m m
får du när du bokar din plats,
kontakta din lokala virkesinköpare
senast den 9 juni.

1: Fagersta-Norberg-Avesta
BUSSLINJE 2: Sala-Nykrogen-Avesta
BUSSLINJE

Välkommen att kontakta din lokala virkesköpare:

Avesta kommun

Norberg, Fagersta, Sala

Sala västra

Sala östra

Tommi Hakso
Telefon: 010-121 90 12
Mobil: 070-566 79 80
tommi.hakso@abkarlhedin.se

Jan Högberg
Telefon: 010-121 90 13
Mobil: 070-653 30 92
jan.hogberg@abkarlhedin.se

Christer Wallin
Telefon: 010-121 90 17
Mobil: 070-226 10 56
christer.wallin@abkarlhedin.se

Gustaf Aldén
Telefon: 010-121 90 15
Mobil: 070-527 16 40
gustaf.alden@abkarlhedin.se

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.

AB Karl Hedin Sågverk
Distrikt Väst: Box 24, Lastgatan 4, KRYLBO
Distrikt Öst: Vallvägen 6B, UPPSALA
Tel 010-121 90 00
www.abkarlhedin.se

