
det Eco Logs skördare som ingick i maskinpar-

ken. Anledningarna till att valet har fallit på just 

Eco Log är flera, där stabiliteten, styrkan och den 

höga produktiviteten är viktiga faktorer. Framför 

allt uppskattar såväl Patrik som Frida den goda 

kontakten de har med Eco Log som företag samt 

närheten till bra service.

- Det är bra folk på Eco Log, både försäljare och 

de som arbetar på serviceverkstaden. Det känns 

familjärt, säger Patrik.

- Ja, vi har bra kontakt med dem och det känns 

som att de alltid gör vad de kan för att hjälpa till, 

fyller Frida i.  

Totalt har företaget nio anställda som arbetar i 

skogen och ytterligare en i verkstaden. Maskiner-

na går i skift i såväl slutavverkning som gallring 

och själv kör Patrik 590:n till vardags och betyget 

till skördaren är gott. 

- De är grymma, Eco Logs skördare, avslutar Patrik 

kort och gott.
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Eco Log hälsar på

Sedan ett år tillbaka driver Frida Larsson och 

Patrik Bodin det väletablerade familjeföretaget 

Anders Larssons Skogsentreprenad i Hälsing-

land. För Frida och Patrik har det gångna året 

varit händelserikt på flera sätt, då de förutom att 

ta över familjeverksamheten också blivit föräldrar 

till gemensamma sonen Theo. För Frida, vars för-

äldrar drivit företaget i över trettio år, betyder det 

mycket att kunna bevara familjens verksamhet.

- Det känns väldigt roligt, speciellt eftersom det inte 

alltid är en självklarhet att gamla familjeföretag 

kan leva vidare på det här sättet även om de flesta 

säkert skulle önska det.  Jag har ju alltid haft ett 

naturligt intresse för jord och skog och är utbildad 

lantmästare och har därför varit mer på lantbruks-

sidan. Patrik däremot har erfarenhet från att driva 

liknande verksamhet tidigare. Så det känns som att 

vi utgör en bra kombo, säger Frida.

Idag äger de två skördare från Eco Log, en 550 

och en 590 och även i Patriks tidigare företag var 


