.

Nätraälvens Virkesförsäljningsförening
är Sveriges äldsta skogsägareförening.
Det är vi stolta över.
Men vi är ännu stoltare över
föreningens positiva utveckling de
senaste åren.
Nätraälven arbetar med
skogliga uppdrag och kvalificerad
rådgivning till våra medlemmar.
Vi ser oss som en lokal, oberoende
utmanare. Målsättningen är att ge våra
medlemmar goda råd, samt rättvist och
bra betalt för virket. Allt som ger dig ett
optimalt utbyte av din skogsfastighet.

Vi är fria och kan sälja ditt virke till den
som betalar bäst.
Precis som det var tänkt 1923.
Oberoende för medlemmens bästa
Föreningen bildades för att hjälpa den
enskilda skogsägaren att få rättvist och
bra betalt för sitt virke.
Eftersom vi inte äger några egna
industrier är vårt fokus på skogsägarens
bästa både på kort och lång sikt.
Vi är också en resurs för medlemmen i alla typer av frågor som gäller
skog, såväl praktiska som ekonomiska.

Vårt huvudkontor ligger i Sidensjö.

I en tid när tillvaron blir alltmer komplicerad för skogsägaren upplever många att det är

2015 öppnade vi ett distriktskontor

skönt att vara medlem hos en helt oberoende aktör som Nätraälven Skog. En förening

för Höga Kusten i Ullånger.

som värnar om medlemmens bästa. Vår uppgift är att hjälpa våra medlemmar till ett

Nätraälven Skog har en liten och

optimalt utbyte av deras skogsfastigheter genom att erbjuda bra och rättvisa

smidig organisation med korta

virkespriser samt god skötsel av skogen.

beslutsvägar. Vi arbetar med att
ge våra medlemmar service och
rådgivning i frågeställningar som
gäller skogen, såväl praktiska som
affärsmässiga och ekonomiska.

Nätraälven Skogs verksamhet växer. Alltfler skogsägare inser fördelarna med att vara
medlem i vår virkesförsäljningsförening. I vårt huvudkontor i Sidensjö och vårt distriktskontor i Ullånger, Höga Kusten, träffar du våra kompetenta medarbetare. Kontoren är
mötesplatser för alla medlemmar. Här finns plantor att köpa och utrustning att låna.

Johan
Byström,
Nätraälvens
förste
ordförande
1923-1925.

Som medlem får du service och hjälp
(om du så vill) med att planera din eko-

Vår styrelse består av ledamöter

nomi. Vår personal har givetvis kompe-

bosatta i vårt verksamhetsområde:

tens med allt från skogsskötsel, skogs-

Christer Kjellsson, Nyland

bruksplanering, ekonomi till manuell

Peder Åberg, Stigsjö

skogshuggning. Maskingrupperna som

Lars Häggström, Drömme

Nätraälven Skog i Sidensjö är Sveriges

kör åt oss är kända för sina fina resultat

Eva Ericsson, Örnsköldsvik

äldsta skogsägareförening, en förening

inom gallring och slutavverkning.

Rune Edin, Sidensjö

som våra medlemmar har utvecklat

Lennart Bylund, Drömme

sedan 1923. Nätraälven är en ekono-

vi arbetar med.

Anders Broman, Skorped

miskt stabil förening som omsätter mer

• Gallring och föryngringsavverkning.

Marie Norberg, Orrvik

än 130 miljoner kronor och över

• Skogsvård: Röjning, markberedning

220 000 m³fub virke om året.
Föreningen har cirka 1 200 medlemmar.
Nätraälvens verksamhetsområde är hela
Örnsköldsviks kommun, Höga Kusten i
Kramfors, men även i delar av Sollefteå,
Härnösand och Nordmalings kommuner.

Här är några konkreta exempel på vad

plantering och gödsling.
• Skogsbruksplaner, skogen i din mobil.
• Skoglig rådgivning och utbildning
till våra medlemmar.
• Utsyning av stolpämnen, granpålar
och stamblock.
• Köp av leveransvirke.
• Specialavverkningar av skog/träd

Vi har etablerade samarbeten med
många duktiga entreprenörer som
arbetar med skogsvård, gallring och
avverkning. Vi strävar efter långsiktiga
samarbeten med lokala entreprenörer för skogens
och medlemmens bästa.

• Övriga skogliga planeringar och
värderingar.

Solberg
Trehörningsjö
Junsele

Nordmaling
Björna
Bredbyn

Ramsele

Gideå

Skorped

Husum

Örnsköldsvik

Sidensjö

Sollefteå

Bjästa

Ullånger

Kramfors

Härnösand

Vårt huvudkontor ligger i Sidensjö och vi har ett
distriktskontor för Höga Kusten i Ullånger.
Nätraälven Skog har en liten och smidig
organisation med korta beslutsvägar. Vi arbetar
med att ge våra medlemmar service och rådgivning
i frågeställningar som gäller skogen, såväl praktiska
som affärsmässiga och ekonomiska.

www.natraalven.se | Tfn 0660-26 00 55

Vi finns alltid nära din skog med våra resurser.
Vill du bli medlem eller diskutera
en skogsåtgärd?
Kontakta din köpare/rådgivare på telefon
0660-260055 eller via vår hemsida.
Välkommen.

