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Rönngren – din partner i gröna frågor

SITA är ett av Sveriges ledande företag inom 
återvinning och avfallshantering. Företa-
get erbjuder all slags avfallshantering: Från 
tjänster inom återvinning, farligt avfall och 
källsortering till marksanering, fi lmning och 
slamsugning.

SITA, som  ingår i den internationella miljökoncernen 
SUEZ ENVIRONNEMENT, är en global partner med 
stora resurser. Samtidigt är företagets 1100 medarbe-
tare på 60 orter runt om i Sverige lokalt engagerade på 
sin hemort och jobbar nära kunderna. I regionen utför 
SITA allt från slamsugning hos privatpersoner till in-
dustrisanering vid Korsnäs.

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

Tjänster för företagare
SITA tror på långsiktiga relationer, där företagets per-
sonal alltid strävar efter att lösa kundernas behov när 
det gäller hantering av avfall. Genom kloka lösningar, 
med återvinning i centrum, minskar belastningen på 
miljön och kunderna sparar pengar. 

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

SITA kan också erbjuda smidiga lösningar för far-
ligt avfall vilket innebär att man kan erbjuda kunderna 
helhetslösningar.

Gör skillnad
SITAs arbetsinsatser gör skillnad för såväl kunderna 
som miljön. Genom att arbeta med miljöservicetjäns-
ter åt industri och handel, insamlingstjänster inom 
producentansvaret och kommunal renhållning ser 
SITA till att hålla vad de lovar. Och därför kan företa-
get också bygga långsiktiga relationer med sina 30 000 
kunder i Sverige. 

Sandvik, Korsnäs, Skutskärs Bruk, Gävle kommun, 
Gestrike Vatten och Gavlegårdarna anlitar alla SITA.

SITA har resurserna

SITA har bra miljölösningar för alla kunduppdrag. 
På bilden driftledare Sören Stridh framför en av 
företagets kombibilar.

Tel: 026-456 78 00
www.sita.se

Lindbergs fortsätter att växa i Fors-
backa. Stora investeringar görs för att 
kvalitetssäkra en effektiv hantering av 
skrot till sekundärråvaror.

– Vi har investerat 15-20 miljoner för 
att öka vår effektivitet och konkurrens-
kraft  berättar  vd Jörn Lindberg.   

Effektivaste hantering
På Lindbergs anläggning i Forsbacka märks 
speciellt företagets senaste investering – en ny 
storskrotsax som styrs via radio från den kran 
som betjänar saxen. Kranen har 18 meters räck-
vidd och en lyftkapacitet på 15 ton.

- Det innebär att vår kapacitet ökar och vi blir 
ännu effektivare. Genom klippning och press-
ning ökar volymvikten och minimerar därmed 
både kostnader och miljöbelastning vid våra 
transporter, säger platschef Conny Göransson.

Miljöarbete
Företaget har även byggt en 20 000 kvadratme-
ter stor betongplatta med två oljeavskiljare allt 
för att minska företagets påverkan på miljön i 
återvinningsprocessen. 

- Vi utför industririvningar över hela landet. 
För det har vi en 50 tons kransax med 1.000 
tons klippkraft som vi transporterar ut till riv-
ningsplatserna för att på plats sortera och klippa 
skrotet. Detta görs med hjälp av ett omfattande 
samarbete med FraktCentralen. Vi ser ljust på 
framtiden f n söker vi en ny medarbetare till in-
köpssidan i Forsbacka säger Conny.

Kvalitetssäkring av skrot
Lindbergs i Forsbacka erbjuder och garanterar, 
genom radioaktivitetskontroll, noggrann skrot-
analys, kvalitetssäkert skrot. Företaget utför 
även en rad åtgärder, tillsammans med andra 
seriösa företag i branschen, för att säkra skro-
tets ursprung.

I företagets slogan ”Lindbergs – gruvan ovan 
jord” uttrycks företagets engagemang i krets-

Lindbergs ser ljust på framtiden

Lindbergs i Forsbacka investerar för att även i framtiden ligga i branschens framkant inom 
såväl kvalitet, miljö som effektiv hantering. Nederst till höger platschef Conny Göransson.

Tel: 026-303 10
Fax: 026-303 20

forsbacka@lindbergs.se

loppsfrågor och vikten av att ta till vara på sam-
hällets sekundärråvaror på mest effektiva och 
miljöriktiga sätt.

Framtiden tryggad
I september i år engagerar sig även fjärde gene-

Fakta Lindberg & Son:

Lindberg & Son verkar sedan 1924 inom 
återvinning av järn och metaller.

Företaget är ISO 9001 och 14001 cer-
tifi erat.  Lindbergs har anläggningar i 
Forsbacka, Södertälje och Gävle. I Fors-
backa har en del av Forsbacka järnverk, 
som Lindbergs övertagit, omvandlats till 
en modern återvinningsanläggning på 
60 000 kvadratmeter.  

Lindbergs köper järn- och metallskrot 
över hela Sverige från industrin och ut-
för industririvningar. Samtliga stålverk i 
Sverige är företagets kunder.

Lindberg & Son AB äger även Hessels 
Stål AB i Gävle som säljer handelsstål, 
köper metallskrot och är återförsäljare 
av industrigas som svetsgas, gasol och 
livsmedelsgas.

rationen Lindberg, Felix Lindberg i företaget.  
Felix är utbildad vid Stockholm Universitet 
i företagsekonom och kommer närmast från 
HQ Bank där han utvecklat och marknadsfört 
strukturerade produkter. Naturligtvis har han 
genom åren också arbetat i och följt företaget.


