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Saknar du någon utbildning eller        
behöver du förnya?

ECS Entreprenörscertifiering Skog AB          info@ecskog.se          www.ecskog.se

Kontakta oss
Behöver du hjälp eller har funderingar 
kring din certifiering, kontakta oss        
på telefon 070- 190 48 99 eller        
info@ecskog.se.

Självkontrollen är 
klar för i år
Under november månad kunde alla 
entreprenörer göra sin självkontroll 
på entreprenörswebbben.              
Resultatet kan du läsa om på     
www.ecskog.se. 

Elmia Wood 2017
ECSkog kommer delta på Elmia 
Wood den 7-10 juni 2017 tillsam-
mans med Svenska PEFC. Välkomna 
till mässan! Läs mer om mässan på 
www.elmia.se/wood/.

Björksavsglögg
Då björksaven innehåller socker-
arter naturligt behövs det inte 
tillsättas så mycket vanligt socker. 
En flaska innehåller 60 % björksav, 
tillsatt med kryddorna som nejlika, 
pomerans och kanel. Ett ekologiskt 
och KRAV-märkt alternativ.            
Läs mer om glöggen på              
www.bjorkagarden.com.

I årets självkontroll var önskemålet stort om att det skulle arrangeras mer utbild-
ningar. Vi har nu utvecklat hemsidan så det finns möjlighet att göra en intresse-
anmälan på olika kurser. När vi får in era svar så matchar vi intresset med våra   
samarbetspartners. Gammelkroppa och Skötselskolan är några av samarbets-    
partnerna som kommer vara aktiva och följa upp era önskemål. Hör av er om ni    
har tips på utbildningar som ni saknar eller inte hittar.

Bernt Söderberg       070 - 190 48 99 
Henrik Lindespång   073 - 021 11 10 

Mats Remsö        070 - 357 61 26 
Stefan Olaison    073 - 081 22 00  

Sören Pettersson     070 - 348 52 36
Östen Thoresson     070 - 535 03 41

Veronica Augustin    073 - 161 57 71 
 

EC SKOG

Niklas Savilahti på Savilahti Skog AB 
utanför Värnamo, har använt ett system 
med fett till skördarens sågkedjesmörj-
ning sedan något år tillbaka. Fördelarna 
enligt Niklas är enklare hantering och 
påfyllning en gång i veckan i stället för 
varje dag, renare maskin och kylare 
samt en minskning av smörjmedelskost-
naden till en fjärdedel jämfört med 
tidigare. 

Fett till sågkedje-
smörjning i stället 
för sågkedjeolja

Anmäl dig på ecskog.se/utbildning

För att uppfylla kraven i PEFC Entrepre-
nörscertifiering, måste fettet som 
används uppfylla kraven enligt svensk 
standard SS 15 54 70, lägst miljöklass B. 
Produkter som uppfyller de kraven finns 
i  SPs lista över miljöanpassade fetter, 
www.sp.se/km/grease.

Vi på ECSkog önskar er en God Jul & ett Gott Nytt År!
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