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AB KARL HEDIN  
FYLLER 100 ÅR
Följ med oss till Koversta Gammelby i 
Österfärnebo och hör Karl berätta om 
företagets framgångsrika verksamhet som  
nu pågått ett helt sekel. 
Vi kommer även att ta upp sånt som är viktigt vad 
gäller äganderätten av skogsfastigheter.

Vi bjuder på smörgåstårta och för att veta hur 
mycket vi ska duka upp vill vi att du anmäler dig till 
din lokala virkesköpare eller via hemsidan senast den 
16 augusti. Kontaktuppgifter finns på baksidan.

Välkommen!
RÅVARA SÅGVERK EMBALLAGE BYGGHANDEL

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.

INFORMATION
Datum: onsdag 23/8 2017 
Tid: 18:30 till ca 22:00  
Pris: kostnadsfritt

Plats: Koversta Gammelby, 
Berreksvägen, 810 20 Öster-
färnebo

Tema: företaget AB Karl Hedin 
fyller 100 år

Anmälan: senast den 16/8 via 
https://goo.gl/nyuskP

Föreläsning



Magasinsgatan 25, 812 31 STORVIK

Välkommen att kontakta 
din lokala virkesköpare

AB Karl Hedin arbetar för ett långsiktigt samarbete med dig som 
skogsägare 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.

Adress för anmälan via hemsidan: https://goo.gl/nyuskP

Om du inte kan komma på denna föreläsning är du välkommen till  
nästa som vi kommer att hålla i norra Gästrikland i början av oktober. 
Information och inbjudan till den kommer vid ett senare tillfälle.

Gästrikland norra
Kristoffer Lager, 010-121 90 24
kristoffer.lager@abkarlhedin.se

Gästrikland södra 
Pär Andersson, 010-121 90 23  
par.andersson@abkarlhedin.se


