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SAND & GRUS AB JEHANDER
Region Norr
Box 8, Stallmon 
814 25 Älvkarleby
Tel. 026-72650, Fax. 026-729 76
www.jehander.se Öppettider: måndag - fredag kl. 06.30 - 15.30

Här finns vi i region Norr:

• Stallmon, Älvkarleby (grustäkt)
• Rörberg, Flygfältsvägen, Valbo (grustäkt) 
• Sälgsjön, Gävle (bergtäkt, återvinningsanläggning och jordtillverkning)
• Arvidsbo, Tierp (grustäkt)
• Strömsberg, Tierp (bergtäkt)
• Forsa, Uppsala (bergtäkt)

Vårt sortiment
• Grusprodukter
• Krossprodukter
• Tvättade produkter
• Jordprodukter

Jehander utvinner, producerar och säljer berg- och grusmaterial och jordprodukter för bygg- och anläggningsändamål till 
både företag och privatpersoner. Jehander är en av Sveriges ledande leverantörer inom bergmaterialindustrin. 

Åkers Speciality Rolls AB i Söderfors 
har de senaste två åren mer än för-
dubblat orderingången och ökat anta-
let medarbetare med 40 procent under 
samma period.

– Vi hade gärna anställt fler modernt 
utbildade industriarbetare, om de fun-
nits, bekräftar vd Ove Hedqvist.

Åkers ser ljust på framtiden

Marcell Lademo gick ut industriprogrammet 
2005 och trivs som CNC-operatör på Åkers i 
Söderfors – ett självständigt och kvalificerat 
jobb.

Tel: 0293-174 50  •  ove.hedqvist@akersrolls.com  •  www.akersrolls.com

Åkers Speciality Rolls AB tillverkar i huvud-
sak smidda valsar för kallvalsning av rostfritt 
stål och övriga metaller, som blir till slutpro-
dukter som diskbänkar, rakblad, köksutrust-
ning, bilkomponenter med mera. 80 procent 
av tillverkade produkter går på export. I ver-
ket i Söderfors finns världens djupaste saltbad 
för värmebehandling av stora komponenter. 

– I Söderfors har vi nödvändig erfarenhet 
och kompetens för att vara konkurrenskraf-
tiga på världsmarknaden, dessutom har vi en 
ägare med hög investeringsvilja. Vi har vuxit 
dels på grund av en lång högkonjunktur inom 
stålbranschen, att vi tagit över en produk-
tionsenhet i Frankrike men även för att vi ökat 
våra marknadsandelar.

Ljus framtid
Enda mörka molnet på en annars mycket ljus 
himmel är bristen på välutbildade maskinope-
ratörer.

– Jag tycker gymnasieskolan och Tierps 
kommun kunde göra mer för att marknads-
föra gymnasieskolans industriprogram. Den 
svenska basnäringen är grunden för tillväxt i 
Sverige och det finns en mycket god framtid 
för de som nu utbildar sig till moderna verk-
stadsarbetare, menar Ove Hedqvist.

Åkers Speciality Rolls AB, med 56 anställ-
da, ingår i Åkerskoncernen med anor från 
1580 och med 1 400 medarbetare och tio pro-
duktionsenheter i fem länder. 

GSP Produktion AB i Örbyhus utför 
specialtillverkade produkter i framför 
allt rostfri plåt och aluminium till kun-
der med höga kvalitetskrav.

– Vi konstruerar gärna produkter i 
nära samarbete med kunderna där vi 
kan lösa deras unika behov, säger Östen 
Lövén, sedan några veckor ny delägare 
tillsammans med kompanjonen Björn 
Åhr.

GSP Produktion AB verkar i långsiktiga rela-
tioner till beställare i en rad branscher.

– Vi utför inte enklare produkter i stora se-
rier, vi vill snarare erbjuda våra kunder hela 
vår erfarenhet och samlade kompetens för att 
skapa nya innovativa lösningar, säger Björn 
Åhr.

Elteknisk kompetens
GSP Produktion producerar bland annat 
produkter i eget varumärke som Svero res-
taurangspisar och storköksutrustning och 
räddningsstegen Diskret i aluminium, barn-, 
par- och verkstadscyklar, aluminiumflottar, 
bränsletankar till specialfordon samt avance-
rade rullstolar till sjukvården.

Tack vare att företaget även har elteknisk 
kompetens kan man även leverera monte-
ringsfärdiga produkter. 

– En av våra stora kunder är Ale-trumman, 
en helautomatisk kompostanläggning som 
säljs i 13 länder världen över. 

Verkstadsgruppen
Sedan några år tillbaka är GSP Produktion 
AB medlem i klustret verkstadsgruppen i 
Norduppland. Att i nätverk med andra aktörer 
finna gemensamma fördelar är stimulerande.

Att jobba ska vara förkovrande och roligt 
anse Östen Lövén och Björn Åhr som tillsam-
mans övertog GSP Produktion AB i slutet av 
augusti. 

Tel: 0295-255 60  •  Fax: 0295-100 42 
info@gundbo.com  •  www.gspprod.se

Yrkesskicklighet skapar 
framgång i Örbyhus

– Vi kan nu på ett bättre sätt rekommendera 
våra kollegor som verkar inom fräs och svar-
ning och de kan dra nytta av våra kunskaper 
i plåtbehandling. Vi har dessutom skaffat oss 
en gemensam avfallssortering vilket minskat 
kostnaderna och ser nu över elavtal och inköp 
av kontorsmaterial med mera.  

Tierps Järnbruk AB grundades 
1894 och är idag Sveriges ledande 
tillverkare av gatugods, s.k. betäck-
ningar. 

– Vi gör nu en stor satsning på 
produktutveckling för framtiden, 
säger Platschef Tomas Karlsson.

Tierps Järnbruk AB har i år bland annat lan-
serat en helt ny betäckning på marknaden.

Produktutvecklare Kristoffer Sjöberg 
förklarar:

–  TB 600 V har mycket flexibla och an-
vändarvänliga egenskaper. Betäckningen 
har ett teleskoprör i PEH-plast som möj-
liggör höjdjustering. Den är också ledad 
mellan betäckning och teleskoprör för an-

Tierps Järnbruk satsar framåt

Produktutvecklare 
Kristoffer Sjöberg 
vid företagets nya 
användarvänliga 
gatugodsprodukt 
som välkomnas av 
marknaden.

Tel: 0293-714 00 • www.tierpsjarnbruk.se

passning till gatans lutning. Be-
täckningen levereras komplett, 
färdig att ställas i brunnen.

Tierps Järnbruk AB, med 26 
medarbetare, utför även lego-

tillverkning av gjut-
gods för industrin.


