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Ett  äkta engagemang

Vi tror på ett kr aftful lt miljöarbete.
Vi tror på ökad återvinning.

Vi tror på framtiden.
Därför  kräver vi mer av oss själva.

Miljöarbete för Framtiden
  Gästrike Avfallshatering  

Stentorpsvägen 100
818 41 Forsbacka 

tel 026-300 50

Gästrike Avfallshantering AB, dotterbolag til l SITA Sverige AB, driver Forsbacka 
avfallsanläggning utanför Gävle och därmed också utveckli ngen inom området 
miljöarbete.

Forsbacka avfallsanläggning tar årligen emot 130 000 ton avfall. Över 70 pro-
cent av detta återanvänds, återvinns, komposteras eller förbränns för energiutvin-
ning. Idag levererar kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkar-
leby sitt avfall till  Gästrike Avfallshantering AB. Anläggningen har stor kapacitet 
och möjli ghet att verka effektivt lång tid framöver.

Vi nöjer oss inte med att möta de krav, regler och lagar som ställs på hanteringen
i dag – vi initierar projekt och samarbeten som fokuserar på möjli gheterna att ut-
veckla nya metoder och hanteringssätt i miljöarbetet.

Årets Aff ärsbank 2003.

FöreningsSparbanken är utsedd till
Årets Aff ärsbank 2003 i tidningen
Aff ärsvärdens undersökning Finansbarometern.
Vi är förstås oerhört stolta och glada över att våra 
kunder ger oss högsta betyg. Idag är vartannat
svenskt företag kund i vår bank. Tack Sveriges 
företag för det förtroende ni visat oss. 
Det sporrar oss till  att bli ännu bättre.

Att  återvinna skrot till  se-
kundärråvaror sparar stora 
mängder energi och är en av 
de mest samhällsnytt iga och 
miljövänliga verksamheterna
i ett modernt samhälle.

För Li ndberg & Son AB är 
kretsloppstänkandet inget nytt .

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

– Vi köper järn- och metallskrot 
grossistmässigt över hel a Sverige, 
framför allt industrispill  och riv-
ningsmaterial. Samtliga stålverk i 
Sverige är bland våra kunder, säger 
vd Jörn Lindberg, fjärde generatio-
nens Lindbergs.

Lin dbergs i Forsbacka
Sedan 1994 har företaget investerat 

Lin dbergs  – gruvan ovan jor d
kraftigt i en ny återvinningsanlägg-
ning – Lindbergs i Forsbacka – på 
Forsbacka järnverks tidigare verk-
samhetsområde. 

Anläggningen på 55 000 kvadrat-
meter är perfekt anpassad för mot-
tagning, bearbetning och lagerhåll-
ning av återvinningsråvaror, som 
handhas på det mest ekonomiska
och miljömässiga sättet.

– Vi tror på Gävleregionen som
centralort för industri och återvin-
ning. I Forsbacka ligger vi mycket 
startegiskt väl till  med fl era stålverk 
och Gävle hamn i direkt närhet. 
Samtidigt är det roligt att kunna an-
knyta til l bygdens järnhanterings-
tradition med anor från 1600-talet, 
säger Conny Göransson, platschef i 
Forsbacka.

Lindberg & Son var även tidigt
ute med att introducera ett unikt 
datastyrt koncept för insamling och 
redovisning där företagets kunder
erbjuds snabba mottagningsrappor-
ter och avräkningar samt kvartals-
visa statistikrapporter.

– Vi har genuin branschkunskap
kombinerat med personligt enga-
gemang som gör att världsledande 
industrier väljer oss.
Lindberg & Son AB har sedan fl era
år ett gott samarbete med FraktCen-
tralens föregångare GEFAB Gestri-
kefrakt och Truckcentralen.

Fakta:

Lindbergs etablerades 1924 
av Bror R Lindberg som til l-
sammans med sin far drev 
verksamheten med kontor och
lager i Stockholm Som famil-
jeföretag i fyra generationer 
har företaget successivt byggt 
ut verksamheten med anlägg-
ningar i Forsbacka, Södertälje,
Solna och Gävle. Huvudkon-
toret ligger på Nybrogatan i 
Stockholm. 

Lindberg & Son AB är ISO
9 001-certifi erat.

I företagets slogan ”Lind-
bergs – gruvan ovan jord” 
uttrycks organisationens enga-
gemang i kretsloppsfrågor och 
vikten av att ta till  vara på sam-
hällets sekundärråvaror på mest 
effektiva och miljöriktiga sätt.

Förbrukat material får nytt liv på Lindbergs anläggning i Forsbacka.
Anläggningen, med mycket hög personalkompetens, är dimensionerad för 
stora volymer. På bilden platschef Conny Göransson.

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

forsbacka@lindberg-son.se

Tel: 026-51 51 35

Stålets ansikte – en utställning om 
stålets betydelse invigs i sommar 
på Lindbergs i Forsbacka (Fors-
backaverken). På bilden entrén
med ett tvärsnitt av Öresundsbron 
i skala 1:1.

Visste du …

att nästan hälften av allt stål 
som tillverkas i världen produ-
ceras med skrot som råvara?

Hessels Stål
Lindberg & Son AB äger även ett 
av Gävlebygdens äldsta företag: 
Hessels Stål AB med 103 år i bran-
schen.

Företaget, på Brynäs i Gävle, 

säljer ida g handelsstål, köper me-
tallskrot och är återförsäljare av 
industrigas som svetsgas, gasol och 
livsmedelsgas.


