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SITA är ett av Sveriges ledande före-
tag inom återvinning och avfallshan-
tering. Företaget erbjuder all slags 
avfallshantering: Från tjänster inom 
återvinning, farligt avfall och källsor-
tering till marksanering, fi lmning och 
slamsugning.

SITA är en global partner med stora resurser. 
Samtidigt är företagets 1100 medarbetare på 
60 orter runt om i Sverige lokalt engagerade 
på sin hemort och jobbar nära kunderna. I re-
gionen utför SITA allt från slamsugning hos 
privatpersoner till industrisanering vid Kors-
näs.

- Vi är också erkänt duktiga på fi lmning där 
vi kan identifi era fel med meterprecision vil-
ket sparar tid och pengar, säger avdelnings-
chef Peter Hallner.

Tjänster för företagare
SITA tror på långsiktiga relationer, där fö-
retagets personal alltid strävar efter att lösa 
kundernas behov när det gäller hantering av 
avfall. Genom kloka lösningar, med återvin-
ning i centrum, minskar belastningen på mil-
jön och kunderna sparar pengar. 

- Att lämna osorterat avfall är kostsamt, här 
har vi kunskap och goda idéer som gynnar fö-
retagare.

SITA kan också erbjuda smidiga lösningar 
för farligt avfall vilket innebär att man kan 
erbjuda kunderna helhetslösningar.

Gör skillnad
SITAs arbetsinsatser gör skillnad för såväl 
kunderna som miljön. Genom att arbeta med 
miljöservicetjänster åt industri och handel, 
insamlingstjänster inom producentansvaret 
och kommunal renhållning ser SITA till att 
hålla vad de lovar. Och därför kan företaget 

SITA har resurserna

SITA har bra miljölösningar för alla kunduppdrag. På bilden drift-
ledare Sören Stridh framför en av företagets kombibilar.
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också bygga långsiktiga relationer med sina 
30 000 kunder i Sverige. 

Såväl Skutskärs Bruk som Älvkarleby 
kommun anlitar SITA.

Skutskärsföretaget Reab 
Entreprenad AB har i snart 
40 år berett väg för andra 
att ta vid. Familjeföretaget 
utför alla förekommande 
entreprenadmaskinarbe-
ten.

Nuvarande vd Stefan Erikssons 
far Ralf grundade företaget 1972. 
Allt sedan dess har innovativt 
tänkande, mod att våga investera 
och framför allt väl utförda arbe-
ten bidragit till att företaget idag 
har 25 medarbetare.

- Det är snarare så att vi får 
bromsa tillväxten för att växa 
med förnuft. Utifrån vår horisont 
ser framtiden mycket ljus ut, sä-
ger Stefan Eriksson, vars son Pär 
också är verksam i företaget.

Pionjärer
Reab Entreprenad AB var tidigt 
ute med maskinstyrning via 
GPS och ATS. Idag har de fl esta 
maskinerna ett mycket högt tek-
niskt innehåll som effektiviserar 
arbetet. Reab Entreprenad AB 
var även bland de första i bran-
schen att investera i miljöklas-
sade fordon.

- Med den erfarenhet vi har 
känner vi en skyldighet att bidra 
till branschens utveckling, säger 
Stefan som är ordförande i Ma-
skinentreprenörerna Region Mitt 
och även arbetar i dess förbunds-
styrelse för att verka för gynn-
sammare villkor för branschen.

Vi börjar från grunden

Allt inom 
entreprenadmaskinarbeten
Exempel på uppdrag som Reab 
Entreprenad AB utför/utfört 
som underentreprenör och egna 
entreprenader. 

• Nedgrävning av kraftkabel o 
fi beroptik  

Reab Entreprenad AB 
– en pålitlig entreprenör 
i snart fyra decennier.
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• Diverse industriarbeten vid 
Skutskärs Bruk

• Markarbeten vid Gävle 
hamn

• Ny parkering och infart till 
Läkerol Arena

• Förbereder mark för bostads-
produktion i Falludden

• Täckning av förbrukade av-
fallsanläggningar

• Slåtter vid riksvägar, upp-
dragsgivare PEAB, Vägverket 
och kommuner

Huvudsakliga uppdragsgivare 
är byggentreprenörer, industrier 
samt kommuner och vägverket

Företaget är också medlem 
i den ekonomiska föreningen 
Gävleborgs Grävkonsult – länets 
största nätverk av maskintjäns-
ter.


