
2020-08-31 
 

Motorsågskörkort 
 

 
Pris: 

 
Motorsågskörkort A+B (2 dag) 
1 dag med praktiska övningar/teori + 1 dag med prov 
Kostnad 4500kr exkl moms/per deltagare 
Ca:12 kursdeltagare per dag /2 st instruktörer 

 

 

 

 
 
 
 

Kostnad för registrering, kursmaterial och körkortstillverkning samt lunch & kaffe ingår i 
ovanstående priser. 

 
Vid eventuella omprov så debiteras ett timpris på 350kr/tim exkl moms. 
(Man får bara göra ett provförsök per dag och körkortsklass) 

 
 

Det finns möjlighet att låna utrustning, pris efter överenskommelse. 
 
 

Vid en större mängd kursdeltagare kontakta Gunnar Berggren för pris. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
För anmälan maila till sodraviken@sunne.se eller ring expeditionen på tel 0565-155 55 
 
 
 

Kontaktuppgifter  
Gunnar Berggren bitr Rektor 0565-179 54 gunnar.s.berggren@sunne.se 

Instruktörer 

Jörgen Nilsson 

 

0565-155 72 

 

jorgen.nilsson@sunne.se 

Betty kullgren 0565-155 81 betty.j.kullgren@sunne.se 

Lars Ehn 0565-155 64 lars.ehn@sunne.se 

Kjell-Åke Axelsson 0565-155 95 kjell-ake.axelsson@sunne.se 

Erik I Hulu 0565-155 81 erik.hulu@sunne.se 

Anton Wikman 0565-155 88 anton.wikman@sunne.se 
   

www.sakerskog.se 
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2020-08-31 
 

Röjsågskörkort 
 

 
Pris: 

 

Röjsågskörkort RA+RB (2 dag) 
1 dag med praktiska övningar/teori + 1 dag med prov 
Kostnad 4500kr exkl moms/per deltagare 
Ca:12 kursdeltagare per dag /2 st instruktörer 

 

 

 
  

 

 

 

Kostnad för registrering, kursmaterial och körkortstillverkning samt lunch & kaffe ingår i 
ovanstående priser. 
 
Vid eventuella omprov så debiteras ett timpris på 350kr/tim exkl moms. 
(Man får bara göra ett provförsök per dag och körkortsklass) 

 
 

Det finns möjlighet att låna utrustning, pris efter överenskommelse. 
 
 

Vid en större mängd kursdeltagare kontakta Gunnar Berggren för pris. 
 
 

 
Kontaktuppgifter   
Gunnar Berggren bitr Rektor 0565-179 54 gunnar.s.berggren@sunne.se 

Instruktörer 

Jörgen Nilsson 

 

0565-155 72 

 

jorgen.nilsson@sunne.se 

Betty kullgren 0565-155 81 betty.j.kullgren@sunne.se 

Lars Ehn 0565-155 64 lars.ehn@sunne.se 

Kjell-Åke Axelsson 0565-155 95 kjell-ake.axelsson@sunne.se 

Anton Wikman 0565-155 88 anton.wikman@sunne.se 
 
 
 
 
För anmälan maila till sodraviken@sunne.se eller ring expeditionen på tel 0565-155 55 
 
 

www.sakerskog.se 
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