
 

 

  

 

Det händer spännande saker på Maskinflisning i Laxå,  

och vi vill fortsätta att arbeta nära er och utveckla våra tjänster för att hjälpa er att förädla energived 

och annat träbaserat material till biobränsle. Tillsammans med er, våra duktiga maskinister och vårt 

serviceteam siktar vi i den nya ledningen, med Gustaf Bäckgren som produktionsledare och mig själv 

som VD, på att återta positionen som en av marknadens bästa partners.  

Gustaf är jägare och markägare med lång erfarenhet från skog och skogsförvaltning, jag har en 

bakgrund som affärschef och säljare på både nationell och internationell nivå – vi kommer att 

använda alla våra erfarenheter och vår kompetens för att lyckas.  

Vi vill lära oss så mycket som möjligt om våra kunders verksamheter och önskemål om hur vi kan vara 

er bästa partner. Några av er har vi därför redan haft förmånen att träffa och några av er ser vi 

fortfarande fram emot att få råd och inspiration av, diskutera med och komma på lärorika besök hos.  

Under Svebios Stora Biokraft och Värmekonferens fick jag god förståelse för komplexiteten i många 

frågor inom energibranschen. Jag lyssnade på många intressanta föreläsningar och efter 

Kraftkvinnornas föreläsning såg jag till att bli en del av det spännande nätverket.   

Samtidigt som kundkommunikationen står i fokus för oss har vi påbörjat flera projekt för utveckla 

verksamheten för allas bästa. Vi investerar i maskinparken och utvecklar våra processer för att 

erbjuda ett ännu större kundvärde. Utvecklingen skall också präglas av arbetsglädje och våra 

medarbetares hälsa.   

Mina första månader som VD har varit spännande, lärorika och roliga. Tillsammans med hela teamet 

på Maskinflisning i Laxå finns jag här för er och era behov.  Vi ser alla fram emot ett spännande och 

framgångsrikt 2017 tillsammans med er.  

Inför julen går våra tankar till dem som inte har det så väl förspänt som vi i Sverige. Vår julklapp i år 

är därför ett bidrag till ”Great Andoh”, ett barnhem i Ghana. Vi hoppas att ni gillar vårt beslut. Läs 

gärna mer om barnhemmet och deras fantastiska grundare här: http://www.greatandoh.com/ 

 

Team Laxå önskar dig och dina kollegor en God Jul och Gott Nytt År.  

Med vänlig hälsning 

Lotta Elmfeldt VD Maskinflisning Laxå  


