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Eco Log hälsar på - MH Skog AB
I skogarna utanför Sala hittar vi Mattias
Hedqvist och Tim Tuvunger Jakobsson.
Mattias är den som driver företaget och
är därmed också Tims arbetsgivare, men
när vi möter dem märks det direkt att de
känner varandra väl och framför allt är
goda vänner.
- Ja, vi har ju känt varandra ett tag, och gått i
skolan ihop sedan sjuan. Vi gick också skogsinriktningen ihop på gymnasiet, och nu sitter
vi här. Och jobbar ihop, berättar Mattias.
- Ja, det är Mattias som fick in mig på det här
med skogen från första början. Så det är ditt
fel att det blev så här, säger Tim och skrattar.
Stämningen är avslappnad och de berättar båda två att samarbetet dem emellan
fungerar väldigt bra, något som förgyller
arbetsdagarna.
- Det funkar bra och vi har roliga dagar
tillsammans, säger Mattias.

- Ja, det är jättekul. Det är roligt att ha sin
bästa kompis även som arbetsgivare, tar Tim
vid.
Idag äger företaget, MH Skog AB, en
Eco Log 574F och skotar på kontrakt efter
andra skogsentreprenörer som avverkar
skog. Även innan F-skotaren kom för cirka
ett år sedan körde de Eco Log, men då en
574D. Enligt Tim, som mestadels kör skotaren, är den nya maskinen ett rejält lyft
jämfört med den tidigare modellen.
- Jag uppskattar verkligen förarmiljön i den
här nya skotaren som vi har. Man känner i
kroppen i slutet av dagen att det är väldigt
stor skillnad, och man är alltid pigg och
fräsch. Det är verkligen en väl utformad hytt
och det märks att de har tänkt mycket på
föraren, förklarar Tim.
- Ja, och så upplever jag att de är väldigt

®

ecologforestry.com

Forestry of tomorrow

driftsäkra och lättjobbade. Det är bra maskiner
helt enkelt. Sedan är vi otroligt nöjda med servicen här, som utförs av Sala Maskinservice. Tobbe
och Henke där gör ett jättejobb och har bra
bemötande. Det är ovärderligt, säger Mattias.
Även om företaget idag arbetar endast som
underentreprenör finns utvecklingsplaner för
framtiden och en skördare av modell
Eco Log 560E anländer till företaget inom en
snar framtid.
- Ja, vi kommer att bilda en egen avverkningsgrupp här i Västmanland. Det blir lite mer helhet
vilket känns jätteroligt, avslutar Mattias.
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