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Samverkan på Laxön för traditionerna vidare
Laxöns intresseförening bildades för 
tre år sedan och är ett samarbetsorgan 
för näringsidkare och föreningar på ön 
mitt i Dalälven. Stigande besökssiffror 
bevisar samarbetets framgångar.
   - Att vi samarbetar vinner vi alla på, 
säger ordförande Anna Nygren.

På Laxön möts kulturhistoria med spännande 
naturupplevelser. I de ståtliga gamla militär-
byggnaderna ryms numera konstgalleri, inred-
ningsbutik, keramikverkstad, café, restaurang, 
hantverkshus, vandrarhem, träningsstudio, 
kursgård och inte minst Dagermanrummet. 
   - Vi uppskattar alla att restaurangen har öppet 
hela året. Den är en dragare för oss alla här på 
ön, bekräftar Catharina Östlund på Wilma & 
Friends.
Förra årets besökssiffror visar att fler fann vä-
gen till Laxön jämfört med året innan.
   - Vi märker att fler spontant svänger in till 
Laxön och Älvkarleby från nya E4:an. Även 
nya pendeltågsstationen åtta minuters prome-
nad från Laxön betyder mycket.

Innehållsrika paketerbjudanden
Ett gott samarbetsklimat där alla ser varandra 
som kollegor ger även ren affärsnytta.
Annette Landberg som driver café Furiren, 
vandrarhemmet och Officersmässens fest och 
konferens, förklarar:
   - Vi kan lätt sy ihop paket till grupper som 
kommer hit. På Laxön kan man bo, äta, upp-
leva, få guidningar och handla.

Laxödagen
Bland gemensamma aktiviteter kan nämnas 
Laxöns dag – en familjedag andra helgen i sep-
tember, advent- och julaktiviteter, Påsken som 
fungerar som start för sommarsäsongen där 
allsångskvällarna under juni, juli och augusti 
är uppskattade. 
   - Förra året startade Laxöns egen konstnär 
Johan Thunberg Laxö Art Expo – där 40 konst-
närer ställde ut alster över hela ön.

Tillsammans blir vi starkare. Laxöns intresse-
förening ser till att Laxön lever vidare som na-

turskönt och upplevelserikt utflyktsmål. Fr. v. 
Johan Thunberg, Annette Landberg, Catharina 

Östlund, Anna Nygren och Sture Linngård

   - En utmaning hade varit att anordna Bondens 
marknad här på ön. Det hade passat bra i vår 
traditionsrika miljö. Vi får se om vi kan sjösätta 
det under hösten.

Toner från Laxön
Skutskärs Musikkår anordnar varje höst Toner 
från Laxön där flera mässingsorkestrar samlas 
och spelar tillsammans. 

Skutskärsföretaget Reab 
Entreprenad AB har i 
snart 40 år berett väg 
för andra att ta vid. Fa-
miljeföretaget utför alla 
förekommande entre-
prenadmaskinarbeten.

Nuvarande vd Stefan Erikssons 
far Ralf grundade företaget 1972 
då han köpte en egen väghyvel. 
Allt sedan dess har innovativt 
tänkande, mod att våga inves-
tera och framför allt väl utförda 
arbeten bidragit till att företa-
get idag omsätter ca 40 mil-
joner kronor, har 35 medar
betare och närmare 60 fordon.
   - Det är snarare så att vi får bromsa 
tillväxten för att växa med förnuft. 
Utifrån vår horisont ser framtiden 
mycket ljus ut, säger Stefan Eriks-
son, vars son Pär också är verksam 
i företaget.

Pionjärer
Reab Entreprenad AB var tidigt ute 
med maskinstyrning via GPS och 
ATS. Idag har de flesta maskinerna 
ett mycket högt tekniskt innehåll 
som effektiviserar arbetet. Reab 
Entreprenad AB var även bland de 
första i branschen att inves-
tera i miljöklassade fordon.
   - Med den erfarenhet vi har känner 
vi en skyldighet att bidra till bran-
schens utveckling, säger Stefan som 
i många år varit ordförande i Maski-
nentreprenörerna Region Mitt och 
även arbetar i dess förbunds
styrelse för att verka för gynn-
sammare villkor för branschen.

Allt inom
entreprenadmaskinarbeten
Huvudsakliga uppdragsgivare är 
byggentreprenörer, industrier samt 
kommuner och Trafikverket. 
   - Vi har även ett mycket gott sam-
arbete med andra företag i kommu-
nen. Vi hjälps åt, bland annat med 
att låna personal av varandra, säger 
Stefan som också engagerat sig i den 
nystartade företagsnätverket i Älv-
karleby kommun.

När det krävs rejäla tag
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Fakta:
Exempel på uppdrag som 
Reab Entreprenad AB utför/
utfört som underentrepre-
nör och egna entreprenader.

- Nedgrävning av kraftkabel o 
fiberoptik  
- Diverse industriarbeten vid 
Skutskärs Bruk
- Markarbeten vid Gävle 
hamn
- Förbereder mark för bo-
stadsproduktion i Falludden
- Täckning av förbrukade 
avfallsanläggningar
- Slåtter vid riksvägar, upp-
dragsgivare PEAB, Svevia 
och kommuner

Reab Entreprenad AB gräver där de står och ser till att förverkliga tillväxt i Älvkarleby och regionen.


