
Favorit i repris

Ett samarbete mellan

Välkommen på AHA-skogsträff



Genom ett samarbete mellan Areal, Handelsbanken i Hedemora, Fagersta, Norberg, Västanfors, Avesta,

Skinnskatteberg och Säter samt AB Karl Hedin vill vi lyfta skogsägandet till ett nytt perspektiv. Vi bjuder in till ett antal 

informationstillfällen som vi kallar ”AHA-träffar” (första bokstaven i varje företags namn), där vi tillsammans med dig 

kommer att avhandla flera av alla de nyttor och värden skogen skapar för oss. Det blir en resa genom produktion, 

naturkatastrofer, ägandefrågor, generationsskiften, skogsekonomi och mycket mera.

Nästa träff äger rum torsdagen den 16 november 2017 i Avesta och handlar om generationsväxling.
Då intresset för den tredje AHA träffen som vi anordnade i februari, Karl 
Hedin 100 år, var så stort så gör vi nu en favorit i repris. Detta blir vår femte 
AHA-träff och precis som på den tredje så kommer vi att få lyssna till ett 
föredrag av Karl Hedin. Men denna gång håller vi till i Stora Skedvi i Säter. 

AB Karl Hedin startades 1917 av Karl Hedins farfar. 1983 tog den då 34-årige Karl 
över företaget efter sin far Lars Hedin. Ett familjeföretags överlevnad som just 
familjeföretag har som kanske svåraste uppgift att kunna genomföra ett genera-
tionsskifte utan förödande konsekvenser för företagets fortlevnad. Svårigheten 
ligger i att behålla den finansiella basen och att hitta den rätta ledningen.
 
Under de 27 år som Karl varit VD har företaget expanderat omsättningen mer 
än 10 gånger men håller fortfarande fast vid den ursprungliga verksamheten att 
förädla skog. Att skapa ett rationellt träflöde från stam i skogen till produkter för 
byggnation och emballage är vår uppgift.

Det är möjligheten att hålla i hela det flödet och skapa rationella produktions-
upplägg och produkter som vi tror skapar en unik konkurrensfördel för framti-
den. Idag, nästan 100 år senare är AB Karl Hedin ett av de mest framgångsrika 
företagen i branschen.

Kom och lyssna till ett inspirerande och roligt föredrag om AB Karl Hedins 
snart 100-åriga historia.

Inbjudan – 100 år med Karl Hedin

Datum och tid:
Torsdagen den 31 augusti 2017
Klockan 18.00 – 21.00

Plats:
Knäckebrödsfabriken, Landsvägen 38,
Stora Skedvi

Anmälan:
Anmäl dig senast den 25 augusti 2017 på
www.abkh.info

Övrigt:
Vi bjuder på mat och dryck.
Begränsat antal platser.
Vid frågor går det bra att kontakta
Handelsbanken Hedemora 0225-361 50.
 
Varmt välkommen!


