
Skutskärs Bruk allt starkare
Skutskärs Bruk är en modern högtek-
nologisk arbetsplats med fokus på ef-
fektiv och resurssnål massaproduktion 
med hänsyn till närmiljön.

Skutskärs Bruk är en framstående aktör inom 
en bransch, skogsindustriprodukter, som ger 
Sverige mest nettoinkomster, alla kategorier.
–  Våra kunder världen över ser på kvalitet och 
pris. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga 
gentemot konkurrenter i lågkostnadsländer 
måste vi på ett uthålligt sätt leverera mycket 
ton, till bra kvalitet och till låga kostnader, 
säger Tommy Möller, produktionschef.

Medarbetarskapsutbildning
Skutskärs Bruks viktigaste resurs är motive-
rade medarbetare. En allt snabbare teknisk 
utveckling kräver såväl djupare som bredare 
kunskaper och ställer högre krav på mång-
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Stora Enso är en global skogsindustrikon-
cern med lokal förankring i Älvkarleby 
kommun. Koncernen tillverkar tryck- 
och finpapper, förpackningskartong och 
träprodukter. Stora Enso omsätter 12,2 
miljarder EUR och har 44 000 anställda i 
mer än 40 länder i fem världsdelar.

Verksamheten på Skutskärs Bruk har 
540 anställda och tillverkar 550 000 ton 
pappersmassa och fluffmassa som vida-
reförädlas av brukets kunder till bland 
annat grafiskt finpapper, kartonger och 
blöjor.

Skutskärs Bruk, 
som framgångs-
rik och modern 

arbetsgivare, 
erbjuder sina 
medarbetare 
motiverande 
lönesystem, 

en inspirerande 
och trygg arbets-

plats samt ett 
omfattande frisk-

vårdspaket. 
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kunnighet, eget ansvar och självständighet 
hos inte minst operatörerna. 

För att möta denna utveckling genomgår 
Skutskärs Bruk samtliga anställda en med-
arbetarskapsutbildning. Först ut var brukets 
medarbetare inom produktion och underhåll.

– Vi är en målstyrd organisation där ge-
mensamma visioner om framtiden är oerhört 
viktiga för att vi ska åstadkomma samarbete 
mellan olika yrkesgrupper. Gemensamt for-
mulerar vi hur framtidens operatörsroll ska se 
ut. Tack vare en positiv utveckling skapar vi 
engagemang och laganda på arbetsplatsen.

Ett led i detta är också införandet av ett nytt 
lönesystem för de kollektivanställda. Det byg-
ger på ansvar och svårighet i befattningen och 
premierar individens vilja att lära sig mer, ta 
större ansvar och öka arbetsinnehållet. 

Produktionsrekord
Tommy Möller ser bland annat produktionsre-
kordet som bruket levererade under 2004 som 
ett gott kvitto på att verksamheten ytterligare 
utvecklats.

– Produktionsrekordet är ett resultat av al-
las gedigna arbete. Vi gör inga förändringar 
för dess egen skull. Men min erfarenhet är den 
att förbättringar alltid kräver förändringar. 
Som stöd i förbättringsarbetet inför vi under 
våren ett helt nytt affärssystem på Stora Ensos 
massabruk i Skutskär och Norrsundet. 

Då de båda massabruken går samman 
under året och får en gemensam ledning, 
kommer även det att ge kostnadseffektivitet 
och framtida fördelar. Det bör dessutom öka 
brukens attraktionskraft som arbetsgivare och 
stärka Stora Enso som företag, vilket gynnar 
hela regionen, säger Tommy Möller.

Stora miljöinvesteringar
För att säkerställa en god miljö har flera in-

vesteringar gjorts under den senaste tioårspe-
rioden. Företaget har bl a byggt en helt ny, 250 
meter lång, kaj med plats för två lastande och 
lossande båtar samtidigt. Investeringen med-
verkar till säkrare vedleveranser, effektivare 
och mera miljövänliga transporter. 

– Förr användes kvicksilver i produk-
tionsprocessen. Detta kvicksilver har legat i 
bottensedimentet i hamnbassängen som nu 
saneras. Saneringsprocessen är sluten och 
kvicksilvret som tas omhand kommer vare sig 
ut i luften eller omgivande vatten.
Skutskärs Bruks miljöengagemang märks 
även på flera sätt. Bruket har ett av Europas 
modernaste bioreningsanläggningar där bak-
terier bryter ner organiska ämnen i avlopps-
vattnet. 

– Vi på Skutskärs Bruk tar vårt ansvar för 
att skapa en trygg miljö och framtid.  

I 900 år har människan sökt sig till 
Älvkarlebyfallen för rekreation och 
äventyr. Det är något visst med laxens 
dans i forsande Dalälvsvatten. Samti-
digt uppskattas den rökta Najadlaxen 
fortfarande av Sveriges kungligheter.

Älvkarleby Turist & Konferenshotell 
sätter orten på världskartan. 

Älvkarleby Turist & Konferenshotell är ett 
av regionens mest moderna konferensanlägg-
ningar.

– Vi kan erbjuda tillgång till den senaste 
tekniken som exempelvis LCD-projektor. 
Datanät finns i sju lokaler med hubbar för tele, 
el och data. Det är inga problem att jobba med 
extern dator och visa presentationer på stor-
bild. Vi har konferenslokaler för 10-100 per-
soner, förutom alla grupprum, förklarar Anne 
Hansson, född och uppvuxen i Älvkarleby och 
som driver verksamheten tillsammans med 
sin man Hans Hansson.

Investerar för framtiden
Sedan 1989 har Anne och Hans successivt 
utvecklat turistnäringen i Älvkarleby till att 
idag inkludera såväl Laxöns turistanläggning 
med bland annat vandrarhem, restaurang, och 
sommarcafé som det klassiska Älvkarleby 
Turist & Konferens med anor från 1800-talet. 
Alldeles nyligen köpte paret loss turisthotellet 
av Vattenfall.

Tel: 026-726 20  •  Fax: 026-821 54 
turisten@swipnet.se  •  www.alvkarleby.nu

– Vi fortsätter renoveringen med att om-
sorgsfullt plocka fram traditionen och det 
gamla och unika med hotellet. Vi vill yt-
terligare stärka anläggningens charm och 
atmosfär.

Hotellet har 50 rum och 96 bäddar, vand-
rarhemmet (öppet mars-oktober) har 20 rum 
och 66 bäddar.

Levererar till hovet
Att gästerna hittar tillbaka till Älvkarleby 

Toppklass 
vid Kungsådran

förstår man vid ett besök i restaurangen. För-
utom en härlig utsikt över Kungsådrans forsar 
erbjuds gästerna egenförädlade råvaror i kuli-
nariska anrättningar.

– Vi har ett av få EU-godkända rökerier 
i Sverige där vi förädlar allt från korv och 
skinka till fisk och vilt. Pepparlaxen är mycket 
populär och hovet uppskattar Najadlaxen, av-
slutar Anne.

Älvkarleby Turist & Konferenshotell 
har något speciellt att erbjuda såväl 
storfiskare och konferensdeltagare som 
bröllops- och födelsedagsgäster. 
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