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År 2007 grundade Per Erik Sjöström företaget Hummelbo 

Skogsenergi AB. Skogen har alltid varit en viktig del av 

Per-Eriks liv och det är också där han spenderar större 

delen av sin tid. Den skog han äger idag har gått i arv i 

många generationer. 

- Det är någonting visst med skogen. Jag tror att det 

skulle vara svårt att arbeta med någonting annat där 

man inte har möjlighet att vara ute på samma sätt. 

Även när jag inte jobbar är jag ju där så mycket jag kan, 

berättar Per Erik.

Per Erik har idag tio anställda och sex maskiner varav fem 

kommer från Eco Log. Planen är att hans son, Magnus, 

som nyligen börjat i företaget ska ta över det på sikt. 

- Han verkar intresserad av att göra det och det känns 

väldigt bra, berättar Per Erik.

Magnus Sjöström som idag är trettiotvå år har arbetat i 

tretton år i skogen, men även för honom har skogs-

maskiner funnits med sedan han var liten.

- Jag kommer ihåg hur jag låg på altangolvet och lekte 

med leksaksmaskiner. Jag satte upp hundkex som jag 

sedan fällde och skotade. Idag har jag fått en egen son 

som nu är drygt ett år gammal. Det blir spännande att 

se om även han vill bidra till det skogliga i framtiden, 

säger Magnus.

Innan Magnus började i sin fars företag körde han 

skördare från andra tillverkare. Att gå över till Eco Log 

var dock enklare än han först trodde.

- Att börja köra med pendelarmar är ju den största 

skillnaden. I början känns det lite ovant, men när man 

väl kommer in i det fungerar det jättebra. Du kan 

nivellera maskinen och ta dig fram nästan överallt, på 

ställen där man knappt vill gå ens. Det är hög styrka i 

kranen också så du kan få mycket gjort med en sådan 

här skördare, säger Magnus.

Förutom maskinernas egenskaper uppskattar Magnus 

den kontakt han har med Eco Log som leverantör.

- Det blir en personligare relation med ett företag som 

inte är för stort. Maskiner går sönder, och då är det 

tryggt att ha god kontakt och veta att uppbackningen 

fungerar bra vid garantiärenden, service och liknande. 

Det jag framför allt tänkte på senast när vi besökte 

Nolia, var den familjära känslan hos Eco Log. Det ser 

jag som kund som en verklig styrka, avslutar Magnus.


