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Helene Bergström ny chef för Svenska Skogsplantor
Helene Bergström har utsetts till ny affärsområdeschef för Svenska Skogsplantor inom
Sveaskog. Helene kommer att ingå i Sveaskogs koncernledning och tillträder sin nya tjänst
under hösten.
Helene Bergström har arbetat i Sveaskog sedan december 2010. Hon började som planeringsledare i Bergslagen, blev sedan
resultatområdeschef för Norra Bergslagen och innehar idag rollen som resultatområdeschef för Södra Bergslagen. Helene är
även medlem i ledningsgruppen för marknadsområde Syd. 

Innan Helene kom till Sveaskog arbetade hon på Norrskog i Ånge som planeringsinspektor, och därefter på Weda Skog som
virkesköpare, logistiker och biobränslechef. 
– Jag är mycket glad att Helene har tackat ja till att bli affärsområdeschef för Svenska Skogsplantor, landets största
plantleverantör och en viktig del av Sveaskog. Helene har en mångårig och gedigen kunskap från olika områden i Sveaskogs
verksamhet, och är en uppskattad och omtyckt chef och ledare. Helene blir också ett värdefullt tillskott till vår koncernledning, säger
Hannele Arvonen, vd på Sveaskog.

– Svenska Skogsplantor är en organisation som andas kompetens, nytänkande och hållbarhet. Här läggs grunden till merparten
av Sveaskogs föryngringar och det är en ytterst viktig start för att få en god lönsamhet i företagets skogar. Jag känner mig stolt och
hedrad över att få bli en del av Svenska Skogsplantor och ser fram emot att få vara med och bidra med min kompetens och mina



hedrad över att få bli en del av Svenska Skogsplantor och ser fram emot att få vara med och bidra med min kompetens och mina
erfarenheter. Det ska bli spännande att tillsammans med alla medarbetare utveckla och föra verksamheten framåt, säger Helene
Bergström.

Helene tillträder den nya befattningen under hösten 2020. Hon kommer att rapportera till vd och ingå i koncernledningen.

För mer information, kontakta:
Helene Bergström, tillträdande affärsområdeschef, Svenska Skogsplantor, 076-126 14 00
Sveaskogs presstjänst: 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att
bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela
Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se


