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Avgörande länk i svensk stålindustri
Stena Gotthard har i hundra år varit
en väl etablerad länk i det industriella
samhället. Skrot sorteras och förädlas
och görs till nytt stål. Återvinning är
ingen nyhet för Stena Gotthard i Hallstahammar som fram till sommaren
går upp i tvåskift för att klara produktionen.
Stena Gotthard är det ledande företaget i Sverige inom återvinning av järn- och metallskrot.
– Vår huvudsakliga verksamhet är att ta
hand om och förädla industrins, handelns
och kommunernas avfall, i huvudsak järnoch metallskrot. Vi i Hallstahammar förädlar
225 000 ton årligen, säger filialchef Rolf Larson som verkat i 27 år i branschen.
Anläggningen i Hallstahammar är en av koncernens fyra i Sverige. För att effektivt bearbeta och producera rätt produkter krävs stora
resurser, lång erfarenhet och hög kompetens.
Dessutom är Hallstahammar rätt läge för
verksamheten.
– Vi har god närhet till såväl försäljare som
köpare, de sistnämnda framför allt stålverk
och stålgjuterier.

”

Vi har ett bra läge,
en mycket kompetent och
erfaren personal, modern
maskinpark och stor areal.
Vi står väl förberedda för
att utöka verksamheten.

Kvalificerad förädling

Stena Gotthard ser ljust på framtiden. Organisationen satsar på verksamheten genom att
investera kraftigt i sina anläggningar och genom att expandera till marknader i Danmark,
Finland, Norge, Polen, Estland och Ryssland.
Återvinning ligger i tiden, inte minst för järnskrot.
– Vi ser en växande marknad. Samtidigt
ökar kraven. Stålindustrin fokuserar på att
producera allt mer specialprodukter, det gör
att de ställer högre krav på att den råvara de
köper av oss ska hålla hög grad av förfining.
Hög materialkännedom bland vår personal är
absolut nödvändigt. Vi håller nära kontakt
med marknaden och våra leverantörer. Skrotet
blir mer komplext och det kommer hela tiden
nya legeringar på marknaden.

Bra läge i Hallstahammar

Rolf Larsson tror starkt på anläggningen i
Hallstahammar.
– Vi har ett bra läge, en mycket kompetent
och erfaren personal, modern maskinpark och
stor areal (360 000 kvadratmeter). Vi står väl
förberedda för att utöka verksamheten.
Stena Gotthard använder sig allt oftare av
järnvägstransporter för att minimera verksamhetens miljöbelastning. På Stena Gotthard i Hallstahammar arbetar 40 personer.
Personalomsättningen är mycket låg.

Fakta:
Stena Gotthard AB vars affärsidé är att
lösa kundernas avfalls- och hanteringsproblem på ett miljöriktigt och lönsamt
sätt, har totalt 423 medarbetare och omsätter 2,5 miljarder kronor. Koncernen är
certifierad enligt ledningssystemen ISO
14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet), OHSAS 18001 (arbetsmiljö) och AFS 2001
(arbetsmiljö).

Tel: 0220-234 40
Fax; 0220-167 67
rolf.larsson@stenagotthard.se
www.stenagotthard.se
Trivs på jobbet gör alla på Stena Gotthard i Hallstahammar. I april-juni går verksamheten upp i tvåskift för att klara produktionen av bearbetat
skrot. Nederst tillvänster filialchef Rolf Larsson.
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