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Upptäck Heby

Ljus framtid för Heby Sågverk
Heby Sågverk, som ingår i Setra Group AB, är ett av Sveriges mest tekniskt
avancerade sågverk.
– Heby sågverk är en strategiskt viktig enhet för Setra Group. Vi ser mycket ljust på framtiden, säger platschef
Olle Modin.

Fakta:
Setra, Sveriges största träindustriföretag, säljer träbaserade produkter och lösningar till bygghandel och industriella
kunder. Koncernen har 1400 anställda
och omsätter ca 6 miljarder kronor – varav ungefär 55 procent avser export till
främst Storbritannien, Danmark, Tyskland, Spanien, Norge och Japan.
Setra driver tolv sågverk, med en produktion om ca 2,3 miljoner kubikmeter
sågade trävaror per år, och fem vidareförädlingsenheter för tillverkning av bland
annat panel, lister, golv och limträbalkar.
Setra har ca 2400 aktieägare varav de
största är Sveaskog AB (50%), Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening
(26%) och LRF, Lantbrukarnas Ekonomi
AB (23%). Övriga aktieägare har tillsammans ca 1 procent av aktierna.
Läs gärna mer på:
www.setragroup.se

För femton år sedan inleddes ett kraftigt tekniksprång i Heby Sågverk. De senaste årens
strukturella investeringar i mångmiljonklassen har inneburit att produktionen fyrdubblats
under samma period, från 75 000 kubikmeter
sågade trävaror årligen till dagens 300 000
kubikmeter. Samtidigt leder Heby Sågverk
den tekniska utvecklingen i Sverige, sett till
hela produktionskedjan.

Hög specialisering
Heby Sågverk verkar med en hög specialisering anpassat för sågning av gran.
– Den inriktningen har visat sig vara lyckad. Vi beﬁnner oss i en stark byggkonjunktur
där vi dessutom ser en renässans för byggvaror i trä. En framgångsrik produktutveckling,
där även Setra Group i allra högsta grad medverkat, ger nya möjligheter för att bland annat
bygga ﬂerbostadshus i trä. Granen som råmaterial har många fördelar för dess formstabilitet, brottshållfasthet och rötbeständighet.

Rätt läge i Heby
Ett modernt sågverk av idag kan liknas vid
en högteknologisk processindustri som ställer
stora krav på Heby Sågverks 85 medarbetare.
– Vi har ett kontinuerligt arbetskraftsbehov, där vi framför allt söker processtekniker
och kvaliﬁcerade underhållstekniker. Det
strategiska läget i Heby är mycket bra, med
närhet till ﬂera stora städer i en region som
traditionellt håller hög teknisk kompetens. Vi

Heby Sågverk har varit i skogsägarnas ägo i olika konstellationer allt sedan 1950-talet.
På bilden platschef Olle Modin.
har inte problem med att ﬁnna kvaliﬁcerade
medarbetare.
Heby Sågverk startades på 1920-talet som
en biverksamhet till den då intensiva tegelproduktionen. I Uppsala län äger Setra Group
AB även Nyby Sågverk i Björklinge.
Tel (Heby Sågverk): 0224-368 00
www.setragroup.se

Heby Sågverk ligger i absoluta
tekniska framkanten i Sverige
och står väl rustade för den
ökade efterfrågan på
träbaserade byggvaror.

Vill du bo och verka på landsbygden?
Nu finns alla chanser i Heby kommun!
Tack vare internet, datorer och distansarbete är det idag möjligt att själv välja när, var
och hur man vill arbeta: Med säte på landsbygden och hela världen som marknad! Heby
kommun satsar nu starkt på e-handel och ser det som en stor möjlighet för företag och
privatpersoner att flytta till och verka i kommunen.
Den ekonomiska föreningen Entreprenörsfabriken startades i juli 2006 med just det som syfte: Att hjälpa
entreprenörer med affärsidéer att starta e-handelsföretag, som vill utveckla befintliga företag eller som önskar
att flytta sitt företag till Heby kommun. Entreprenörsfabriken har kompetensen att hjälpa alla – kvinna som
man, svensk som invandrare. Med Entreprenörsfabriken
som vagga och e-handel som plattform kan vi tillsammans hålla landsbygden levande!
Heby kommun växer in i framtiden, men behåller
sin unika atmosfär av “landsbygd” där det finns
gott om svängrum för alla i hela familjen. Här finns
hästgårdar, stora och små hus, skog och mark, fantastiska naturupplevelser inpå husknuten och möjligheter
att bygga sitt eget boende. Förskolor, skolor och mataffärer finns i byarna runt om i kommunen – och det är
nära till de större orterna där man även hittar resten av
kommunens service.

Entreprenörsfabriken är i full gång och bistår medlemmarna som mentorer, företagscenter, med riskkapital, med företagslokal, med upplägg av komplett ehandel, med tillgång till logistikcenter och allt annat
som möjliggör en lyckad expandering, eller ett tryggt
nystartande. Oavsett om du är född, inflyttad eller
längtar till ett kvalitetsfyllt liv på landsbygden är det nu
du har alla chanser. Det är i Heby framtiden bor!
Välkommen att kontakta Entreprenörsfabriken med
idéer och frågor.

Tillsammans skapar vi växtkraft i Heby kommun!
Kontaktperson: Leo Padazakos, leo@e-fabriken.se, 070-760 04 33

www.e-fabriken.se
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