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Som ett led i att ytterligare stärka vår identitet som Sveriges
ledande träföretag byter vi nu namn. SCA Timber blir SCA Wood.

F

ör dig som kund betyder inte detta
några omedelbara förändringar mer
än att du kommer att se det nya
namnet i våra utskick och dokumentation.
Wood är ett ord som fungerar bra i
alla länder och passar väl in i strukturen
med våra andra affärsområden Pulp,
Paper och Forest. I samband med denna
förändring byter vi också namn på våra
dotterbolag i Skandinavien, Storbritannien, Frankrike och Hong Kong. Allt
detta för att vi vill visa upp ett enhetligt och starkt varumärke mot kunder
och andra intressenter. Nu är vi alla
SCA Wood!
SCA Wood arbetar med två värdekedjor
ut till marknaden. I Building & Supply
Solutions jobbar vi med lösningar mot
byggvaruhandeln och hustillverkare. Med
en hög förädlingsgrad, innovativa produkter och kundanpassad distribution
vill vi ge byggvaruhandeln och i slutändan konsumenten bra anledningar att
välja trä i sina produkter. Målade ytterpaneler med dold spikning och trall gjord
av norrlänsk kärnfuru är några exempel
på produkter som vi har lanserat på sista
tiden. Det är denna del av SCA Wood
som har stått för den största tillväxten
de senaste tio åren.

Med våra högteknologiska sågverk har vi
möjlighet att anpassa vår råvara för att
ge det bästa värdeutbytet för oss och våra
kunder. På så sätt kapar vi onödiga kostnader i värdekedjan. Oavsett om våra
kunder föredrar standardprodukter,
anpassade produkter eller färdiga komponenter ska vi kunna leverera den mest
kostnadseffektiva lösningen. I detta nummer kan du läsa mer om vårt samarbete
med kunder inom Industrial Solutions.
Med en gemensam identitet och två
starka värdekedjor tar vi sikte mot framtiden. Nu är vi SCA Wood!
Jerry Larsson
affärsområdeschef, SCA Wood

Vår andra värdekedja kallar vi för
Industrial Solutions. Här vill vi vara
den bästa leverantören av råvara till träindustrin. Vår långsamväxande fiber, som
passar bra till synliga träprodukter, uppskattas av tillverkare av golv, möbler,
dörrar, fönster etc. över hela världen.

Foto: Per-Anders Sjöquist

Omslagsbilden: Ett flygande trädhus skapat under arkitekturfestivalen
Arknat.

Foto: hello@tommieohlson.se

Timber blir Wood

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika
resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och
andras skogar.
SCA Wood är den delen av SCA som tillverkar sågade
trävaror av skogen. Vi är en av Europas ledande
leverantörer av träbaserade produkter med en årlig
produktion på 2,1 miljoner kubikmeter. Produktsortimentet kompletteras med distributionslösningar
till kunder inom träindustri och byggvaruhandel.
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SCA Wood arbetar med att ta fram produkter till bygghandeln, till industrin och till
hemmet. Med tre av våra kunder vill vi visa på olika lösningar till industrin som ger
såväl ökat kundvärde som bättre konkurrenskraft.
Familjeägda virkesgrossisten Arnold Laver & Co i Sheffield, köper miljöcertifierade träprodukter direkt från SCAs terminal i Storbritannien. Hög tillgänglighet
var en avgörande faktor.
För kinesiska möbeltillverkaren Dushi Wooden Industry var det viktigt med nertorkat och exaktkapat furuvirke utan spill, helt anpassat efter slutkundens behov,
för att ro i land ett samarbete med en stor svensk möbeltillverkare.
Och för Stocka Emballage bidrog ett legoavtal med SCA Wood om leverans av
emballagekomponenter direkt till slutkund till att man vågade ta steget att investera
i ny och avancerad teknik.

Arnold Laver har 14 strategiskt placerade depåer runt om i England, bland annat i Borehamwood, för proffsbyggare och entreprenörer.

Arnold Laver & Co

Familjeägd virkesgrossist
med stort miljöengagemang
Den brittiska familjeägda virkesgrossisten
Arnold Laver & Co blev en gång omskrivet
som ett företag med ”… ett gammaldags
och trösterikt förhållningssätt till kundservice.” Och än idag är det kundens behov som utgör drivkraften bakom företagets
framgångar, där även lyhörda och flexibla
leverantörer av råvara utgör en viktig
pusselbit.
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är Arnold Laver 1920 återvände från första världskrigets skyttegravar till Sheffield och berättade för
sin far att han ville ägna sig åt handel med virke i
stället för att fortsätta inom familjeföretaget, blev svaret
kort och kärvt:
– Kom bara inte kravlande tillbaka hit när ditt eget
företag gått omkull.
Och det har han aldrig behövt göra, varken då eller
senare. Efter bara något år hade Arnold Laver byggt tillräckligt med kapital för att köpa en häst, en sågbänk och
en hyvel och behövde inte längre leverera virket själv,
lastat på en handdragen kärra.

träprodukter till industri

I sortimentet finns både ädelträ och barrträ, som gran och

Foto: Arnold Laver & Co.

fura från leverantörer i Skandinavien, varav merparten,
95 procent, är certifierat enligt FSC eller PEFC. Arnold
Laver var också först i landet med att öppna en virkesdepå
där 100 procent av produkterna är miljöcertifierade.
Ett tredje generationsskifte har inte ändrat på företagets
strävan att hitta en lösning som tillgodoser varje enskild
kund. Därför erbjuds ett brett utbud av såväl standardprodukter som kundspecifika produkter avsedda för allt
från möbler och trall till badrum, takstolar och hela byggnadssystem – allt för att öka värdet på virket och få nöjda
kunder.
– Vi lagerför hela spannet, med trä som gemensam
nämnare, försäkrar Patrick Guest. Panel, snickerivirke,
golv, dörrar – you name it. Och har vi det inte, ordnar vi
fram det.

Fem år senare hade man vuxit ur sina lokaler och investe-

rade i en ny fastighet, för att under åren fram till andra
världskriget fortsätta växa med idel nya etableringar i
norra England.
Krigsårens tyska bombmattor innebar slutet för flera av
Arnold Lavers etableringar och svårigheterna att importera
virke tvingade företaget att förlita sig på inhemska träslag.
Efter kriget återupptogs arbetet med fortsatt stark tillväxt, mycket tack vare att landet skulle byggas upp igen
efter den massiva förstörelse man utsatts för av de tyska
bombplanen.
Åren fram till sekelskiftet innebar fortsatt expansion

genom såväl förvärv som egna investeringar och nyetableringar. Ett första generationsskifte lotsades lyckligen i
hamn och 1970-talets intresse för hemmasnickrande fick
Arnold Laver & Co att ge sig in på GDS (Gör det själv)segmentet, med en handfull nischade byggshoppar.
När man inför OS i London 2012 blev stor leverantör

av virke till flera av spelens nya arenor befäste företaget
sin plats som en viktig och pålitlig leverantör av virke i
Storbritannien.
Men än idag har företaget sin bas där allt en gång startade, i Sheffield, Yorkshire. Utspridda över stora delar av
England finns ytterligare 14 strategiskt placerade depåer
dit proffsbyggare och entreprenörer kan vända sig för att
beställa leveranser av virke, allt sågat, hyvlat och kapat.

Patrick Guest, marknadschef
hos Arnold Laver & Co.

– Vi förädlar allt själva, i egna anläggningar, förklarar marknadschef
Patrick Guest. Vår storlek och flexibilitet gör att vi kan leverera utvecklade
träprodukter till vilket större byggprojekt som helst i landet. För detta
har vi också en utvecklad logistikkedja
med fler än 100 egna lastbilar.
Och även om det i företaget numera även ingår både fastigheter och
husvagnscamping är det fortfarande
långsiktigt hållbara byggprodukter av
trä som utgör kärnan i Arnold Laver
& Co:s affärskoncept.

Sedan många år är SCA
Wood en prioriterad leverantör av råvara till Arnold
Laver & Co. Det är främst
sågad fura som levereras,
7 000-9 000 m3 per år.
– En viktig volym för
oss, försäkrar Stephen
King, försäljningschef vid
SCA Wood i Storbritannien.
Genom åren har SCA
Stephen King, SCA Woods föroch Arnold Laver utvecklat säljningschef i Storbritannien.
en nära relation och med
tiden har ett lite annorlunda upplägg för råvaruförsörjningen utformats. I stället för att göra upp affären
direkt med respektive sågverk i Sverige, köper Arnold
Laver de produkter man behöver från SCAs terminal i
Storbritannien.
– Det är ett upplägg som passar bra för just den här
kunden, förklarar Stephen King. Utan någon formell
överenskommelse ser vi ändå till att försöka ha ett lagersaldo som passar deras behov.
Och Patrick Guest ser ingen anledning till att ändra
upplägget med SCA. Faktorer som bästa pris, bästa kvalitet och hög tillgänglighet utan dröjsmål har fällt avgörandet.
– En flexibel, lyhörd och innovativ leverantör som
underlättar för oss att ta nya marknadsandelar vill man
gärna hålla fast vid, summerar han.
Text: Mats Wigardt

Fakta Arnold Laver:
• Familjeföretag grundat 1920
• 760 anställda
• Omsätter 120 miljoner pund
• Verksamhet: fastigheter, fritid och virkeshandel.
www.laver.co.uk
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Dushi Wooden Industry

Anpassat trä
för effektiv möbelproduktion
När IKEA för snart tio år sedan sökte efter
nya leverantörer av furumöbler i Kina landade
bollen hos Dushi Wooden Industry. Uppdraget har möjliggjorts med anpassade träprodukter från SCA Wood.
– Vi levererar helt efter deras behov,
säger Håkan Persson, chef för SCA Wood
i Hong Kong.

E

Foto: Dushi Wooden Industry

För tiotalet år sedan etablerade sig Jinxiang Du i Shaowu
industrizon i provinsen Fujian i sydöstra Kina. Sedan dess
har antalet anställda ökat snabbt, från något hundratal till
omkring 1 200 personer, varav många varit med hela vägen
från starten.

Jinxiang Du, ägare till Dushi Wooden Industry.

Det kinesiska företaget Dushi Wooden Industriy tillverkar bland
annat bokhyllor i furu till Ikea.
Foto: Dushi Wooden Industry

På plats finns även flera formgivare och andra erfarna
specialister på träprodukter och kvalitetsarbete.
Redan 2006 kunde 1 300 fullstora containrar med träprodukter lastas vid Dushi Wooden Industries produktionsanläggningar, alla med kunder långt bortom Kinas
gränser som slutdestination. Och sedan dess har produktionsvolymen bara ökat.
– Det blev en bra start för företaget när jag i ett tidigt
skede på kort tid lyckades få fram en stor provleverans till
en japansk kund, minns Jinxiang Du stolt. Kunden var
mycket nöjd med kvaliteten på produkterna.
Samarbetet med IKEA inleddes, som för alla nya möbel-

producenter, efter en krävande och omfattande process.
Förutom detaljerade krav på miljöcertifierad råvara, produktionsupplägg, produktkvalitet, säker arbetsmiljö och
kontinuerligt förbättringsarbete behövde Dushi visa upp
stabila virkesleverantörer.
Idag utgörs Dushi Wooden Industries största furuprodukt av en bokhylla till Ikea. Produktpaletten i
övrigt, som till största delen är avsedd
för export, utgörs av köksskåp, trädgårdsmöbler och garderober av trädslag som björk, ek och lönn. Samt av
små hus avsedda för familjens husdjur;
hundar, kaniner, höns…
– Det är ett engagerat företag med
en djupt rotad kvalitetskultur och en
tydlig strategi för framtiden, samman- Håkan Persson, chef för
SCA Wood Hong Kong.
fattar Håkan Persson.

Foto: Per-Anders Sjöquist

fterfrågan av sågade trävaror är fortsatt hög i Kina.
Det enorma landet har på kort tid blivit en de största
importörerna av sågat trä från Sverige, med en potential som är närmast svindlande.
Ett av de många kinesiska företag som insett möjligheterna med det svenska barrträdet är Dushi Wooden
Industry.
Företagets ägare, Jinxiang Du, har arbetat med trä i
hela sitt liv. Och trots att han genom åren haft många tillfällen att byta inriktning har han fortsatt att vara materialet troget.
– Jag fokuserar helt på trä, det är min passion, förklarar
han.
Detta har inneburit att han från en blygsam start idag
leder en koncern bestående av fyra företag under olika
namn, alla försedda med en modern maskinpark – CNCmaskiner (datorstyrda maskiner), automatiska målerilinjer, virkestorkar etc. – och med design och tillverkning
av olika träprodukter som övergripande affärsidé.

s
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På grund av sitt stora intresse för
nordiska träslag, läs fura, har Jinxiang
Du gjort flera besök i Sverige, bland
annat för att lära sig om svenskt skogsbruk och samtidigt besöka SCAs båda
furusågverk, i Bollsta och Munksund.
Som ett av två kinesiska företag deltog Dushi Wooden Industry hösten
2016 även i projektet Design in Pine
som häromåret bjöd in elever vid Carl
Malmsten Furniture Studio att i samarbete med möbeltillverkare från Kina
designa möbler i furu för den kinesiska
marknaden.
– Mitt intryck av Dushi är att det är
ett företag som jobbar systematiskt med
sin företagsutveckling, säger Charlotte
Dedye Apelgren hos Svenskt Trä som
var en av projektets arrangörer.
Efter en trevande start då det var oklart

vilka produkter som skulle tillverkas
och vilka behov som skulle tillgodoses,
har formerna för samarbetet mellan
Dushi Wooden Industry och SCA alltmer klarnat.
Från SCA levereras nu nertorkat och
miljöcertifierat furuvirke, helt anpassat
efter kundens behov och med minsta
möjliga spill, för att hos Dushi Wooden
Industry i Shaowu sättas samman till
furuprodukter inom segment som förvaring och hyllor.
– Vår råvara harmonierar väl med
Ikeas krav på tätvuxenhet och friska
kvistar, säger Håkan Persson. Under
åren har vi utvecklat dimensionerna
på den sågade varan så att de ska passa
möbeldimensionerna på ett optimalt
sätt. Hög utnyttjandegrad vinner båda
parter på.
Och projektet har varit lyckosamt, för
alla parter. Från att inledningsvis ha
rört sig om förhållandevis små volymer
anpassat virke som levererats till Dushi
Wooden Industry rör det sig idag om
cirka 1 300 kubikmeter varje månad,
med utsikt att på sikt öka med ytterligare flera tiotals procent.
– Vi är mycket imponerade, konstaterar Håkan Persson. Det är ett företag
med högsta nivå vad gäller både kvalitet och organisation.
Text: Mats Wigardt

Stocka Emballage

Färdiga komponenter
ger ökad kundnytta
I Sverige är träemballageindustrin den enskilt största
användaren av sågade trävaror. När SCAs sågverk i
Tundal nu kan leverera exaktkapade komponenter
direkt till kund frigörs kapacitet i sågverket samtidigt
som spillet minskar och värdet ökar.

D

et finns idag omkring 300 svenska tillverkare av träemballage som
varje år förbrukar cirka tre miljoner kubikmeter sågat och torkat
virke. Och det är en tillverkning som är högt mekaniserad, med
långa serier och ofta god lönsamhet.
När SCA Woods virkessäljare Robin Mikaelsson kom att intressera
sig för vad som kunde göras för att öka värdet på de stora volymer som
emballagesegmentet utgör hamnade spill och kundnytta snabbt i fokus.
– Det handlar om att få ut mesta möjliga värde ur brädan, förklarar
han. Färdigsågade bitar hellre än flis, oavsett om det är ett segment det
sällan pratas särskilt högt om.
Robins funderingar tog honom till Stocka, norr om Hudiksvall, där
SCA hade en kund som sedan länge köpt virke för tillverkning av strö och
lastpallar, Stocka Emballage.
Företaget startades i liten skala 1962. Då tillverkades enbart fisk- och

bärlådor som spikades för hand. När nästa generation tog över utökades
verksamheten med tillverkning av strö och engångspallar. Och 2013 var
det dags för en tredje generation av familjen Enros att ta vid.
timbernews | 6
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SCA Woods virkessäljare i Skandinavien Robin Mikaelsson, längst
till höger, tillsammans med Patrik Enros, längst till vänster, och
Urban Lindholm, på Stocka Emballage.

– I samma veva delades företaget upp mellan mig och
brorsan, berättar Patrik Enros, som idag driver ett företag
med fem anställda och tillverkning av strö och mellanlägg
som huvudsaklig inriktning.
Patrik har i hela sitt liv varit sysselsatt i familjeföretaget.

Redan som sjuåring fick han hjälpa till med att spika lådor
i familjeföretaget.
När sedan Robin Mikaelsson, många år senare, besökte
företaget och föreslog att Stocka Emballage skulle skriva
ett nytt kapitel i företagets historiebok blev Patrik intresserad. Och under en hockeymatch i Timrå skrevs avtalet
under.
Vem som vann hockeymatchen?
– Inte en aning, konstaterar Patrik med ett obekymrat
leende.
Innebörden i det upplägg som Robin Mikaelsson presente-

rade var att Stocka Emballage skulle producera färdiga
komponenter åt SCAs kunder. Som säkerhet för de investeringar som behövdes erbjöds ett flerårigt legoavtal.
– I stället för att skicka det sågade virket till justerverket
i Tunadal går det nu till Stocka där det kapas i exakta längder och därefter vidare direkt till kund, förklarar Robin
Mikaelsson.
Men först skulle en ny produktionslinje byggas i det
före detta virkesmagasin där Stocka Emballage håller till.
Och nu finns en splitter ny helautomatisk virkeskap och
fem gulmålade robotar uppställda på rad i de lokaler som
ställts i ordning.
– Det här är något helt nytt för oss, med robotar och
grejer, säger Patrik Enros. Det har varit jättejobbigt – och
jätteroligt. Närmare fyra miljoner kronor har det kostat.
Men allt har blivit riktigt, riktigt bra.
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Från intaget skickas det sågade granvirket i dimensionen
16 x 75 och i olika längder vidare för att kapas. Kapmaskinen optimerar uttaget ur varje bräda med minsta möjliga spill som målsättning. Tretton längder, mellan 69 centimeter och drygt två meter, finns inlagda i programmet,
varje bräda delas som mest i fem bitar.
Robotarnas uppgift är att stapla färdigsågade bitar i
respektive längd så att de inte välter, på engångspallar tillverkade av Patriks bror Thomas, för vidare transport till
kund.
Fortfarande återstår att finjustera sönderdelning och
robotarnas rörelseschema. Med från start i projektet finns
därför Urban Lindholm, med gedigen erfarenhet av industrirobotar och programmering av styrsystem.
– Vi trimmar in och förbättrar detaljerna kontinuerligt,
säger Urban. Vi siktar på att hitta solida kapmönster, men
redan fungerar hela linjen över förväntan.
Sedan starten i början av sommaren fram till mitten av

september har fyra lastbilar om vardera 70 kubikmeter
med färdiga emballagekomponenter skickats till kund.
Där sätts de ihop till pallar och specialemballage som
skyddar och underlättar hanteringen av allt slags gods.
– Vi har ett avtal som försäkrar såväl oss själva som
Stocka Emballage om en årlig volym på 7 000-8 000
kubikmeter färdiga komponenter, säger Robin Mikaelsson.
Danska inköpsföreningen Timbuy A/S,

som årligen förser sina fem delägare
med cirka 175 000 m3 bearbetad råvara och sedan länge samarbetat med
SCA, var en av de första att invigas i
konceptet. Vd Jack Vasegaard var
tidigt klar över att han ville vara med
på tåget.
– Färdiga längder som går direkt i
produktion ger stora fördelar, säger
han. Det är ett win-win upplägg som
gynnar alla parter.
Text: Mats Wigardt
Foto: Frida Sjögren

Jack Vasegaard, vd för danska
Timbuy A/S.

Mitt beteende
gör skillnad!
För att minska antalet arbetsolycksfall
inom SCA behöver hälso- och säkerhetskulturen förändras. Det enda sättet att
göra det är att tillsammans ändra beteende. Varje år har SCA därför extra
fokus på hälsa och säkerhet under en
vecka. Temat för årets vecka var ”Mitt
beteende gör skillnad!”

I

För att öka förståelsen och medvetenheten kring säkerhets-

risker som finns på SCAs anläggningar fick anställda åka
med i en truck under veckan. I en truck av detta slag är
sikten mycket dålig. Det i kombination med lyft av tung
last innebär ökad risk för att oväntade situationer uppstår,
något som blev tydligt för de anställda när de åkte med
en truckförare.
På nästan alla enheter anordnades olika städaktiviteter.
I Frankrike, till exempel, hjälpte personalen till med en
stor höstrensning. Nya städstationer installerades för att
underlätta ordning och reda i lokalerna även framöver.
På sågverket i Rundvik städade personalen utvalda områden och avslutade med att grilla hamburgare tillsammans.
I Rundvik pågick också lite mer spännande aktiviteter.
Tillsammans med NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) erbjöds medarbetarna att uppleva
vad det innebär att volta och krocka med en bil.
Beteendebaserad säkerhet, BBS, är något som de flesta
enheter arbetar med idag. En BBS-observation går till så

Foto: Sofie Bergelin

nom affärsområdet Wood var det febril verksamhet
under veckan. På flera av enheterna i både Sverige och
utomlands erbjöds anställda att gå en utbildning i Hjärtoch lungräddning. Såväl medarbetare som ville fräscha
upp sina kunskaper som de som aldrig gått utbildningen
tidigare var välkomna.
Observera, notera och identifiera säkra och osäkra beteenden.
Det är vad BBS, beteendebaserad säkerhet, handlar om.

att en utbildad observatör bevakar en kollega när en daglig
arbetsuppgift utförs, för att identifiera säkra och osäkra
beteenden. När observationen är klar går man igenom
vad observatören har noterat och om det finns några förbättringsåtgärder. Under temaveckan hade många som mål
att genomföra flera BBS-observationer, men också skyddsronder, för att stanna upp och reflektera över sitt och
andras beteende.
Vid Bollsta sågverk hade ett säkerhetsspel tagits fram.

I spelet presenterades scenarier som kan uppstå på arbetsplatsen, som på ett eller annat sätt är kopplade till säkerhet. Sedan fick medarbetarna välja mellan fyra alternativ
hur de skulle reagera och sedan diskutera valet. Detta var
ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter och diskutera arbetssätt med sina kollegor, samt fundera över vad som egentligen är rätt eller fel när det inte finns något enkelt facit.
Säkerhet är något som går före allt, men det är också

viktigt att belysa hälsoaspekten, som såklart är en del av
säkerheten på arbetsplatsen. Under veckan erbjöds därför
ett antal aktiviteter kopplade till hälsa, bland annat föreläsning om stresshantering, rökfri vecka, stretching och
hälsokontroller.

En tur med en truckförare ökade förståelsen för de säkerhetsrisker som finns i samband med trucktransporter. Foto: Sofie Bergelin

– Det viktigaste för oss är att våra medarbetare känner
sig säkra när de är på arbetet och att de kommer hem
oskadda. Syftet med denna vecka var att se allt från en
annan vinkel och få tid att reflektera, för att sedan kunna
ta med den kunskapen tillbaka i sitt dagliga arbete. För
hos oss tar arbetet med hälsa och säkerhet aldrig slut,
säger Magnus Karlsson, skydd och säkerhetschef på
SCA Wood.
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Spektakulära byggen
i harmoni med naturen

Team Crevice skapade ett vindskydd på toppen av Åsberget.
Gruppen ville skapa något lätt och luftig. De använde 500 fasade
pelare av kärnfuru från SCA SmartTimber. Genom att varva pelarna
skapades väggar, golv och tak som släpper igenom solljus men
skyddar mot väder och vind.

Team Seas vindskydd finns i Näske, Köpmanholmen. Vindskyddet
består dels av en sovdel, dels en del där besökarna kan sitta och
njuta av utsikten. För nattgäster finns också en öppning som gör
det möjligt att sova under bar himmel.

För andra året i rad ägde arkitekturfestivalen Arknat rum i somras,
vid Höga Kusten i Ångermanland. Här skapade arkitekturstudenter
spektakulära vindskydd i trä i harmoni med naturen. SCA är stolt
sponsor av virket till kreationerna.

A

lla arkitektstudenter i Skandinavien kan ansöka
om att få delta i festivalen. Av 60 sökande antogs
15 studenter från olika delar av Sverige men även
från Australien, Danmark och Tyskland.
– Arkitekturfestivaler finns även på andra platser i världen, men Arknat är den enda där resultatet, kreationerna,
blir permanenta, berättade Martin Björklund, byggnadsingenjör på Sweco och handledare till studenterna under
festivalen.
Deltagarna delades in i tre grupper som bestod av en mix

av studenter som pluggar till arkitekter, landskapsarkitekter och några med mer byggteknisk inriktning.
Gruppernas uppgift var att designa och bygga ett vindskydd. Varje grupp blev tilldelad en plats där vindskyddet
skulle byggas. Festivalen inleddes med att grupperna besökte platserna för att se förutsättningarna och ta nödvändiga mått inför byggandet.
– På platserna kan de känna in atmosfären och utifrån
det skapa ett vindskydd som flätar samman platsen, naturen och önskemål från människorna som vindskyddet finns
för; turister, hajkare, bybor och skogsägare, fortsatte Martin.

föreläsningar och seminarier med internationella arkitekter
och designers så väl som SCAs Katarina Levin, sågverkschef, och Christer Fält, miljöchef, som berättade om SCA
och företagets hållbara verksamhet. Grupperna gavs också
möjligheten att få feedback och tips på sina kreationer från
föreläsarna.
– Det ger framtidshopp att möta de blivande arkitekterna och deras kreativa kraft och intresse för träbyggnad,
menade Katarina Levin.
Text: Camilla Gårdlund
Foto: hello@tommieohlson.se

Läs mer om Arknat på arknat.com

Innan det var dags att ta fram sågar och tumstockar och

skrida till verket förfinade grupperna sina idéer och utvecklade dem vidare med stöd av arkitekter och ingenjörer
från Sweco. Under festivalen fick studenterna även delta i
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Martin Björklund, byggnadsingenjör på Sweco och en av handledarna under Arknat.
Foto: Sofie Bergelin

Carrefour International du Bois 2018

VI VAR DÄR!
På den franska trämässan ”Carrefour
International du Bois 2018”, i Nantes
30 maj till 1 juni, samlades även i år
11 500 deltagare från hela den globala
träbranschen. Den välrenommerade
mässan var alltså mycket välbesökt
– och SCA var förstås där.

M

ässan är en möjlighet för många av de största
företagen i branschen att titta närmare på utvecklingen av trämarknaden. En marknadsutveckling
som är viktig för så väl Frankrikes som andra europeiska
länders ekonomier, inte minst när det gäller hur man
agerar på många ekologiska utmaningar, och den är
avgörande för byggindustrin.

Foto: Anne Tuffnell

SCAs engagemang i denna fråga har alltid varit tydligt,
och är nu mer relevant än någonsin. SCA är övertygat
om att det går att inspirera fler människor att välja träprodukter tack vare en ”miljöpolicy baserad på respekt,
ansvar och högklassighet”, det vill säga de värden som
SCA står för. Detta bekräftades av Philippe Samit, Sales
and Marketing Director för SCA Wood France.
– Vår färdplan går ut på att minimera vår miljöpåverkan genom en kombination av innovationer, teknik
och effektivitet. Mässan hade fokus på relationer och
perspektiv, och var en idealisk möjlighet att presentera
våra positioner, till exempel genom att presentera kärnfurusortimentet, ett sortiment med ytterpaneler av furu
som tillverkas av upp till 99 procent kärnvirke och som är

Foto: Anne Tuffnell

naturligt hållbart utan någon kemisk behandling, säger
Philippe Samit.
Besökarna, bland dem många av SCAs trogna kunder,
har uttryckt sitt intresse för den nya produkten.
Under mässans tre dagar besökte många kunder SCAs
attraktiva monter där affärsrelationer stärktes och kunskap spreds om bland annat möjligheterna till professionellt samarbete.
Atmosfären på mässan i Nantes är annorlunda än vid
många andra mässor tack vare de mycket olika erbjudandena och deltagande företagen.
– Att vara omgiven av trä, i alla dess former, framhäver
evenemangets varma och levande miljö. Att delta är verkligen en unik erfarenhet, konstaterar Anne Tuffnell,
Marketing and Communication Assistant vid SCA Wood
France.
– Det man främst tar med sig från mässan är dynamiken
hos alla företag som vill göra denna naturresurs till ett
hållbart material som är helt integrerat i byggnation, utveckling och inredning av bostäder, sammanfattar Anne.
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NYTT OM NAMN

Vanessa Pihlström började
den 27 augusti som marknadskommunikatör på Wood.
Vanessa kommer arbeta med
att koordinera, samordna och
utveckla våra produktkoncept
och stötta våra lokala marknadskommunikatörer i deras
dagliga arbete med att utforma budskap till våra kunder.

Paul Nash har utsetts till
QA Manager för anläggningarna i brittiska Stoke
och Welshpool. Paul kommer
närmast från Chromalloy,
där han arbetade som Head
of Quality.

Brent Davies and Andy Marston har befordrats till Senior
Business Development Managers vid SCA Woods anläggning
i Welshpool, tack vare sitt utmärkta och pågående arbete
för Building and Supply Solutions i Welshpool.

Richard Beedham har befordrats till Productio Development and Continuous
Improvement Coordinator
vid verktygsavdelningen
i brittiska Melton.

Mary Fan har blivit utsedd till
Operations Administrator vid
SCAs Meltonkontor. Mary,
som tidigare var tillfälligt anställd vid Home Deliveryverksamheten, är nu fast
anställd. Hon kommer också
att hjälpa försäljningsteamet
i Melton.

Pierre Jourdet är ny försäljningsassistent hos SCA
Wood France. Han tillträdde
den 2 juli i Rochefort och
kommer bland annat arbeta
med Leroy Merlin.

Marc-Antoine Lambert har
tillträtt som ansvarig för industriförsäljning på SCA
Wood France. Sedan den
1 september ersätter han
Thomas Chevalier.

Gregory Braem förstärker
säljteamet hos SCA Wood
France sedan den 11 juni
2018, som försäljningsansvarig för sektor Nordöst.

Nicolas Briand har anställts
av SCA Wood France som
försäljningsansvarig för sektor Nordväst sedan 1 september.
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Sylvie Chamot har anställts
som försäljningsassistent
på SCA Wood France och
kommer främst att arbeta
i Rochefort.

Utedusch i kärnfuru
vinnare i SCA SmartTimbers tävling
Från utekök och trall till brygga och utedusch. Årets bidrag i SCA SmartTimbers
tävling var varierande och inspirerande.
Och vinsten var lockande – en exklusiv
grill från Weber.
– Syftet med tävlingen är att få en inblick i hur våra
produkter används och lyfta alla hobbysnickare som
sitter på så många spännande och unika idéer, säger
försäljnings- och marknadschef Skandinavien, Joakim
Nehrer.
Tävlingen gick ut på att bygga med produkter från
SCA SmartTimber, fotografera byggprojektet och
publicera det på Instagram under hashtaggen
#SCASmartTimber.
– Bidragen visade verkligen på bredden i vårt
produktutbud och att det bara är fantasin som sätter
gränserna, fortsätter Joakim, som också varit med i
tävlingsjuryn.
Juryn har röstat på bidragen och bedömt hur inspirerande byggprojektet är. Vinnaren blev en utedusch
byggd i kärnfuru, som kräver mindre underhåll och
har ett naturligt rötskydd.

Foto: Weber

En utedusch byggd med SCA SmartTimbers kärnfuru blev juryns favorit och vann
förstapriset i SCA SmartTimbers tävling.

Vi byter namn – Timber blir Wood
Nu fasar vi ut Timber och börjar använda Wood som
namn för SCAs affärsområde som tillverkar träprodukter för bygghandeln, träindustrin och ditt hem.
Wood beskriver bättre vilka produkter vi arbetar
med och fungerar i alla länder där vi säljer våra träprodukter.

Vi kommer även att använda den svenska översättningen Trä i vissa sammanhang.
Du kommer att märka av namnbytet genom att vi till
exempel ändrar namn på olika typer av informationsmaterial, avsändare på fakturor och skyltar på våra
anläggningar.

