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Bäckebrons Sågverk levererar hyv-
lat och kapat virke av hög kvalitet till 
framför allt träsnickerier världen över.

– Som litet sågverk har vi funnit vår 
framgångsrika nisch där vi skräd-
darsyr produktionen efter kundernas 
behov. Nu investerar vi för framtiden, 
bekräftar vd Roland Ohlson.

Bäckebrons Sågverk har investerat totalt över 
20 miljoner de senaste åren i bland annat nya 
kammartorkar.
Roland förklarar:

– I vår helt nya ljustork erhåller vi i det 
närmaste sprickfritt virke, energiåtgången 
är också lägre per torkad kubikmeter än med 
biobränsleeldade torkar, men vi måste betala 
via elräkningen. Biobränslet får vi som en bi-
produkt. En högkvalitativ slutprodukt gör att 
vi tjänar på investeringen.

I den eldrivna torken drar ljus av speciell 
våglängd, i 110 graders värme, ur fukten i vir-
ket i samverkan med hög ångtillförsel. Resul-
tatet blir en snabb och jämn torkning av vir-
ket. Bäckebrons Sågverk har även investerat 
i två nya biobränsleeldade torkar samt rustat 
upp den fjärde torken.

– Tack vare att vi idag har all torkkapacitet 
i Bäckebron sparar vi 900 000 kronor årligen i 
fraktkostnader, något som även gynnar miljön.  

Fortsatt satsning
Efterfrågan på sågens produkter är hög och 
kommer så att vara sett till en överblickbar 
tidsperiod på ett par år.

– Vi skulle kunna öka produktionen yt-
terligare men just nu råder det råvarubrist. 
Avverkningen har gått ned i Värmland och 

Hög efterfrågan ger goda 
framtidsutsikter
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Tack vare en för kunden skräddar-
sydd produktion inom klenvirke och 
en ny ljustork som ger mycket hög-
kvalitativ och sprickfritt virke kan 
Bäckebrons Sågverk konkurrera på 
en världsmarknad. I förgrunden vd 
Roland Ohlsson.

stormen Gudrun har gjort sitt. Vi tror dock på 
att avverkningen i närområdet, där vi köper 
allt vårt timmer, ökar inom en snar framtid 
mycket tack vare ökade timmerpriser, menar 
Roland med över 30 års branscherfarenhet.

Bäckebrons Sågverk har även uppgraderat 
maskinparken och planerar för att investera 
ytterligare 20 miljoner kronor i ett nytt juster-
verk om ett par år.

Team för tunga uppdrag

Sunne Däck & Lastbilsservice AB 
har 35 års branscherfarenhet.
Företaget utför:

• Montering, ombalansering och reparation 
   av däck och fälgar.
• Reparation på tunga forodon, bilar och släpvagnar.
• Hjulvinkelinställning på tunga fordon med laser.
• Reservdelar till tunga fordon.
• Tillbehör till tunga fordon.
• Butik med eldetaljer, surrningar, 
  skyddskor, oljor och kedjor.

Mondi Packaging är en globalt verkande och 
tillväxtorienterad producent av förpacknings-
lösningar. Företaget eftersträvar alltid, genom 
högkvalitativa produkter och bästa service, 
att i nära partnerskap med kunderna skapa 
ömsesidig framgång.

För Mondi Packaging är säker arbetsmiljö 
högt prioriterat liksom att verka med högt 
ställda miljömål i enlighet med ett hållbart 
samhälle.  

Mondi Packaging i Sunne, tidigare Print Pac, 
trycker förpackningar till pappersindustrin 
samt konsumentförpackningar, exempelvis 
för kaffe- och knäckebrödsproducenter. 

Mondi Packaging i Sunne, med idag 34 med-
arbetare, drivs som ett självständigt företag 
med en modernt utrustad fabrik.

Företaget har affärsrelationer i Skandina-
vien, Tyskland och Ryssland. 
I Mondi Packaging arbetar totalt 16 000 per-
soner över hela världen.

Mondi Packaging ägs av Mondi som i sin 
tur ägs av världens största gruvbolag Anglo 
American.

Tel: 0565-169 00
www.mondipackaging.com

För Mondi Packaging är en säker 
arbetsmiljö överst på dagordningen. 

Verksamheten kännetecknas av ett högt 
säkerhetstänkande och flertalet lyfthjälp-

medel som eliminerar tunga lyft. 
Alla medarbetare genomgår 
även årliga hälsokontroller. 

På bilden medarbetare Erik Zenander. 

Från Sunne 
ut i världen


