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Skiab ingår i Stora Enso och bildades 
1988 när sågverksamheten avställdes.
Industriområdet behålls i Stora Ensos ägo 
för potentiella framtida expansion. Inom såg-
verksområdet fi nns i dag 30 företag och ca 
190 personer. 

I verksamheten ingår att tillhandahålla och 
hyra ut industrilokaler, driva skutskärs hamn, 
verka som en aktör i Skutskärs näringslivsut-
veckling och utveckla nya affärskoncept ut-
anför industriområdet.

Skiab hyr även ut lokaler i det närliggande 
och attraktiva kontorshuset KUBEN och ut-
vecklar hamnen mot externa kunder.

Skutskär – rätt läge 

Tel: 01046-75276  •  conny.lundholm@storaenso.com

SKIAB skapar möjligheter för småföretag och ver-
kar intensivt för att utveckla sjöhandeln vid Skut-
skärs hamn. På bilden vd Conny Lundholm.

BJ Markbyggnads AB 
har fått i uppdrag av Älvkarleby Fjärrvärme
att utföra fjärrvärmeutbyggnad, etapp 17,

i centrala delar av Skutskär.

Bygger och projekterar
• Mark-, trädgårds- och VA-anläggningar
• Anläggningsarbeten
• Idrottsanläggningar
• Utredningar och kostnadsberäkningar

Tel: 026-27 56 00  •  Fax: 026-27 21 01  •  martin.jaderstrom@bj-markbyggnads.se

Från och med maj har kommunerna 
Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarle-
by gått samman i Gästrike Vatten AB. 
Ett gemensamt VA-bolag som svarar 
för vattenproduktion, avledning och 
rening av avloppsvatten samt omhän-
dertagande av slam från reningsver-
ken.

Ett gemensamt VA-bolag i kommunerna ger 
fl era samverkansfördelar.

Mats Rostö blir vd för Gästrike Vatten AB 
och har därmed det övergripande ansvaret 
för att driva, utveckla och effektivisera verk-
samheten i framtiden:

- Vi kommer att på ett bättre sätt samut-
nyttja varandras kompetenser och därmed 
effektivisera verksamheterna. Dessutom för-

Alla vinnare med Gästrike Vatten
bättras möjligheterna till att rekrytera och 
bibehålla kvalifi cerad personal.

Mats, som tillträder i augusti, kommer 
närmast från konsultbranschen där han i 
mellansverige jobbat med utredningar kring 
vatten och avlopp miljö miljöteknik. Tidigare 
har Mats arbetat inom Kommunalförbundet 
Norrvatten för de 13 norra kommunerna i 
Stockholmsregionen, som Utredningschef.

Stordriftsfördelar
Gästrike Vattens driftorganisation skall sä-
kerställa VA-drift för 120 000 invånare i de 
fyra kommunerna.

Gästrike Vatten AB
www.gastrikevatten.seVd på Gästrike Vatten AB Mats Rostö. 

- Jag ser tydliga stordriftsfördelar med ett 
större verksamhetsområde där vi kan skapa 
en säkrare och effektivare VA-drift i fram-
tiden. 

Liksom tidigare kommer varje kommun 
att själv bestämma över VA-taxa och inves-
teringar medan driften av anläggningarna 
överlåts till den nya gemensamma driftor-
ganisationen. Gävle och Älvkarleby kom-
muners VA-nät är redan idag ihopkopplade i 
Furuvik. Oberoende konsultberäkningar har 
uppskattat kostnadsbesparingar med den nya 
organisationen på ca 8 miljoner kronor om 3 
år.

I över 100 år har Älvkarleby Turist & 
Konferenshotell funnits vid Dalälvens 
sista forsar. Idag en modern konferens-
anläggning som värnar om hotellets 
unika atmosfär och kökets höga kva-
litet.
Nästa år fi rar Älvkarleby Lax och Vilt AB 20-
års jubileum. Kvalitet och förädling är nyck-
elord i framgångarna.

- Kvalitet i såväl teknikinnehåll i konferens-
anläggningen som vid service, i råvarorna, i 
köket och i vårt välrenommerat rökeri, säger 
hotellchef Tina Hansson.

Hotellet har konferenslokaler för 10-100 
personer och 52 rum med 103 bäddar. Famil-

Charm och tradition

Älvkarleby Turist & Konferenshotell är en plats för alla, privatgäst som konferensgäst. 

Tel: 026-726 20  •  Fax: 026-821 54
info@alvkarleby.nu  •  www.alvkarleby.nu

jen driver även Fiskrestaurangen och Vand-
rarhemmet på Laxön.


