
Rapport från studiebesök hos Sollefteå Slipservice AB

T 3 Kamratförening anordnade den 2 maj ett studiebesök hos Sollefteå Slipservice 
AB. Ett studiebesök till vilka de haft vänligheten att inbjuda även vår kamratföre-
ning. Efter samling på kommunparkeringen bar det av i kolonnkörning, under ledning
av ordförande i T 3 Kamratförening, Leif Östberg, till Sollefteå Slipservice AB i 
Strinne där Per Oremo mötte.  

 Per Oremo i mitten tillsammans med två regementskamrater från åren på T 3.
T v Karl Ödlund och till höger Leif Östberg. I bakgrunden ses det  hus i vilket 
Sollefteå Slipservice AB har sina lokaler. En byggnad som i dag är för liten för
verksamheten och skall byggas ut till det dubbla. Foto Karl-Erik Svensson.

Per är inte bara en skicklig entre-
prenör. Han är också en berättare av 
guds nåde. Foto Karl-Erik Svensson

Studiebesöket inleddes med en genomgång i 
företagets konferensrum. Per berättade där om att
det nu gått 29 år sedan han startade sitt företag 
och  började att rikta och slipa sågklingor hemma
i sitt garage. Genom klokt entreprenörskap, hög 
kvalitet och ständig utveckling har företaget 
vuxit och är i dag är ett högteknologiskt företag 
med inslag av skickligt hantverkskunnande. En 
mix som gjort Sollefteå Slipservice till ett mark-
nadsledande företag. 
Sollefteå Slipservice har i dag 16 anställda. Kun-
derna är allt i från de stora företagen inom skogs-
industrin till små företag och enskilda personer. 
Företaget bedriver även utbildning, anordnar 
kurser, och är försäljare av nya sågklingor.



Västernorrlands Regementes Kamratförening tackar Per Oremo och hans medar-
betare samt T 3 Kamratförening för ett mycket trevligt och stimulerande studie-
besök.

Marie Viksten berättar för Per-Olof  Wikström om lödning av sågtänder. Lödning görs
vid omtandning av sågklingor. Foto Karl-Erik Svensson.

Per Oremo tackas av T 3 Kamratförenings ordförande Leif Östberg t h för ett mycket
trevligt och givande studiebesök. Foto Karl-Erik Svensson. 


