
 

 

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt  

en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. 

Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och  

effektiva transportlösningar. 

Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. 

SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com 
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SCA deltar som sponsor av Skidskytte-VM 

 
Den här veckan drar skidskytte-VM i Östersund igång, och SCA finns med som 

nationell partner i det stora skidevenemanget. 

 

- Det finns flera skäl till att vi väljer att vara med, säger kommunikationsdirektör 

Björn Lyngfelt. Skidskytte-VM är ett av de största evenemangen i Norrland på 

senare år och det är i norra Sverige vi har merparten av vår verksamhet. 

Östersunds och hela världsmästerskapets hållbarhetsprofil med en fossilfri 

satsning, stämmer också väl med SCAs inriktning om att bidra till ett mer 

fossilfritt samhälle. 

 

- Sedan är vi ett jämtländskt företag och vi delar naturligtvis hela Jämtlands 

stora engagemang för detta fantastiska evenemang. 

 

På tävlingsområdet finns SCA på plats med en stor monter dit alla VM-besökare är 

välkomna. I montern finns  utställningsytor om SCAs verksamhet, pyssel för barn och 

besökarna kan få smakprov på hållbara råvaror från skogen. Här kommer SCA också 

att träffa bland annat skogsägare och andra kunder under mästerskapen. 

- På VM-området har vi med vår produkt kärnfuru byggt upp portaler och mötesplatser 

samt VM-tävlingarnas prispall, säger Björn Lyngfelt. Totalt kommer vi under hela 

mästerskapet att vara 45 medarbetare som deltar vid våra stationer och evenemang. Vi 

provar även lyckan i välgörenhetsloppet den 14 mars med två lag! 

 
 

För ytterligare information, kontakta: 

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 070-626 82 23 


