
	   	   	   	   	   	  
Östgötastammen bjuder in till studiebesök på Skärblacka bruk	  
 
                             Torsdag 26 april 12.45-16.00	  

 
Skärblacka bruk ingår i BillerudKorsnäs-gruppen och från Gävle kommer personal från deras 
skogsavdelning och berättar om hur de ser på skogen som råvara, hållbarhet och certifiering.     
Det kommer vara en presentation om företaget och hur utvecklingsarbetet bedrivs. Vi går 
också en rundvandring på bruket med spillkråkan Sofia Carlson som guide där vi får se 
vedintaget, flisen, en pappersmaskin och produktlabbet.  
 
BillerudKorsnäs förpackningsmaterial används varje dag, över hela världen. 
Koncernen är en världsledande leverantör av nyfiberbaserade förpackningsmaterial 
som är bra ur miljösynpunkt, är starka och har unika egenskaper, innefattar 
förpackningar till livsmedel, byggnadsmaterial samt till exklusiva varor som smycken, 
parfym och vin.  
 Att bedriva ett löpande forsknings- och utvecklingsarbete och planera för nya 
material- och produktlanseringar inom tre till fem år utgör basen för bolagets 
innovationsarbete. Målet är att skapa banbrytande forskningsresultat som kan omsättas 
till högteknologi inom skogsnäringen och bidra till att klara klimatutmaningen. Den 
svenska skogens byggstenar har potential, inte minst för möjligheterna att omsätta 
nyfiber i en ny generation förpackningslösningar.	  
 
Anmälan senast 10 april med fullständigt namn till katla.kindestam-nilsson@vivax.se	  
eller telefon 070/6397131	  
Skickar ut säkerhet och livsmedelssäkerhet som du måste läsa igenom innan besöket. 
Klädsel = täckande kläder och heltäckande skor vid fabriksvandringen. 
 
Om du vill äta lunch innan besöket rekommenderar Sofia följande matställen; 
Strömporten, www.amica.se/stromporten eller Lingon och Dill, www.lingondill.se/	  
	  
Vägbeskrivning: 	  
Skärblacka bruk ligger mellan Linköping/Norrköping/Finspång.	  
Om du åker E4:an norr ifrån eller söderifrån svänger du av vid skylt Norsholm/Finspång. Nu 
är du på väg 215 som går till Finspång, efter ca 15 km är du framme i Norsholm och det går 
inte att missa bruket!	  	  Återkommer om samåkning. 	  
 
   Välkomna önskar Sofia och Katla 
 
	  


