
Rodenåkarna

FRÅN HJÄRTAT AV ROSLAGEN



Rodenåkarna AB är ett företag i Roslagen som erbjuder tjänster och produkter 
inom transporter, återvinning, grus, jord och kross samt containeruthyrning. 
Genom vårt moderbolag, Norrtälje Lastbilscentral, har vi en gedigen erfarenhet 
som sträcker sig 70 år bakåt i tiden. Våra kunder känner oss som ett lokalt och 
personligt företag. Vårt namn präglas av bygden vi utgår i från, Roden är nämli-
gen en gammal benämning på Roslagen.

Från det lilla privata till det stora offentliga 
Vi har resurserna att utföra allt från materialtransporter för mark- och anläggningsarbeten till  
containerhantering på kommunens återvinningsstationer.

Kunderna sätter nivån och vi ordnar leveransen 
När du behöver vår hjälp ska det gå snabbt och lätt att få dina krav tillgodosedda. Målsättningen är 
att leveransen ska utföras inom 24 timmar, men oftast går det snabbare. Våra transportledare ser till 
att rätt åkare och fordon utför beställda uppdrag enligt dina önskemål. 

Fokus på miljö och kvalitet 
Det ledningssystem vi arbetat med under flera år hjälper oss och våra kunder att hålla en hög 
servicenivå i vårt dagliga arbete. Rodenåkarna är certifierade i miljö- och kvalitetssystemen IS0 
14001/9001 samt arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Det som genomsyrar vår verksamhet 
är en kontinuerlig uppföljning med fokus på förbättringar i både kvalitet och miljö, både hos oss 
och hos de transportörer vi anlitar.

Täby: 08-630 01 55  Västberga: 08-544 44 980
www.rotera.se

Vi får hjulen
att snurra ! 
Rotera Kullager AB erbjuder Er Sveriges
bredaste sortiment av kul- och rullningslager. 
Vårt omfattande program inom lager, tätningar samt transmissions-
teknik rymmer �er än 20 000 artiklar (nära 5 km hyllplan) från över 
70 tillverkare. I vår serviceinriktade organisation kan vi erbjuda snabba 
leveranser samt tekniskt kunnande. Vi kan även lämna inbyggnadsförslag 
och anpassa lösningar helt efter ert behov.

EKONOMIGRUPPEN AB

Laila Hammare 
Godkänd revisor FAR

Ekonomigruppen AB
Lignagatan 11, 117 34  Stockholm

Tel dir: 08-720 99 94 • Fax: 08-720 99 98
E-post: laila.hammare@ekonomigruppen.se

Hemsida: www.ekonomigruppen.se

Heltäckande inom material, 
transport och återvinning



Roslagskrossen är hjärtat i vår bergkrossverksamhet och vi ser stora framtida utvecklingsmöligheter. 
Därför äger och driver vi nu bergtäktsverksamheten i egen regi. Det ger oss kontroll på hela kedjan, 
från berg till färdig bergkrossprodukt levererad på plats hos kund. 
Våra kunder kommer att få ännu bättre service. Till exempel har vi digitaliserat vårt leveranssystem, 
med integrerade fordonsvågar så att du som kund vet att exakt rätt mängd levereras vid varje leve-
ranstillfälle. Vi erbjuder också utökad lagerhållning, produktsortiment och har investerat i nya fordon 
och maskiner.

Nu driver vi  
Roslagskrossen i egen regi

• Krossning
• Lyft

• Transport
• Schakt

Svarvvägen 2, 763 30 Hallstavik | 0175-210 44
info@hallstaviksschakt.se | www.hallstaviksschakt.se 



Vi producerar  
kvalitetsjord  
åt Hasselfors

Vår utgångspunkt är alltid att slutprodukten har en hög och jämn kvalitet och att den  
passar både kundens och växternas behov. Detta ställer höga krav på våra samarbets-
partners. Hos Rodenåkarna har samarbetet alltid fungerat utmärkt då det finns ett 
genuint intresse och vilja att tillgodose kundernas behov. 
 
Katja Vestola-Gustafsson, Production manager Park, Hasselfors Garden

”

BEKVÄM SERVICE FÖR DINA FORDON!
Vi tar hand om dig och hjälper dig hitta en optimal 
lösning anpassad efter dina behov! Vi arbetar med 
marknadens ledande däckfabrikat och kan därför 
erbjuda dig en helhetslösning som täcker in fälgar, 
däck och service!

Stockholmsvägen 41, tel: 0176-103 71

0706-65 72 02 
Vi har tagit hand om lokalvården åt 

Rodenåkarna sedan 2005



RODENÅKARNA är en av Sveriges största tillverkande 
återförsäljare för Hasselfors Garden. Som tillverkande återför-
säljare producerar vi olika jordtyper enligt Hasselfors recept. 
I utbudet finns gräsmattejord, olika varianter av trädplante-
ringsjord och trädgårdsjord. Vi erbjuder också rotogräsfri jord 
för växtbäddar. Vi levererar kvalitetsjordar för parker, trädgår-
dar och växter som bara nöjer sig med det bästa. Av kompost 
tillverkar vi även olika sorters biojord.
 

Tillverkningen sker under omsorg av kompetent personal 
som har lång erfarenhet av jordproduktion. Vi följer de 
kvalitetskrav som Hasselfors ställer bland annat på näringsin-
nehåll, mull och lerhalt. Detta säkerställs genom att jorden 
skickas på analys var fjortonde dag.
När man beställer jord av oss ombesörjer vi också transpor-
ten, direkt till platsen där du vill ha den. Det går också att 
hämta jorden på vår anläggning.

För gräsmatta, 
rabatter, träd 
och odling.

Med noggrannhet och stor passion 
tillverkar vi jordar för både små och 
stora parker och trädgårdsanläggningar.

Allt börjar  
med bra jord. 



tuff blir 
tuffare

Mängder med nyheter som gör körning i svåra förhållanden till ett rent nöje. Läs mer på volvotruckcenter.se
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Återvinning och 
transporter av  
jord, grus och kross
Rodenåkarna har fått förtroende att leverera hela behovet 
av bergkrossprodukter och anläggningsjord till utbyggna-
den av Kapellskärs hamn. Vi har även arbetat med återvin-
ning av schaktmassor i projektet.



Vi lyfter, fyller och sprider
Vår huvudsakliga uppgift är att producera och leverera grus, 
kross och jord till företag och privatpersoner, men våra tjäns-
ter omfattar allt i från leveranser av täckbark till grusvägsun-
derhåll. Vår utmaning och arbetsglädje är att försöka skapa 
långsiktiga affärer med nöjda kunder i fokus. Våra jord-, grus- 
och krosstransporter sker med lastväxlare med eller utan släp. 
När det behövs, levererar vi också material med kranbil. Då 
kommer vi in på skrymmande platser, vilket är särskilt lämp-
ligt när det gäller leverans av storsäck.

Flishantering och återvinning
Vi sköter hantering av flis åt energiverk, runt om i Mellan- 
sverige. Vi arbetar också med flis som kommer från återvun-
net material. Vår personal utför även återvinning av schakt-
massor då vi tar in rena schaktmassor från entreprenader och 
återvinner dem.

Storsäckar har många fördelar 
Med storsäckar erbjuder vi effektiva lösningar vid hantering 
av jord, grus och krossmaterial. Säckarna placeras där du vill 
ha dem, tar liten plats och är utan spill i leveransen. Det blir 
också rationellt för dig som vill ha olika produkter i en och 
samma leverans. 

Containrar för olika behov 
10, 20 och 30 kubik, eller större. Vi har containrar som täcker  
de flesta behov och erbjuder en helhetslösning, från leverans 
till efterbehandling. Ni hyr container på det sätt som passar er 
bäst; per dag, vecka eller månad. Våra tjänster är tillgängliga 
för både företag och privatpersoner.

BLI FÖRST MED NYA VOLVO V90

MADE BY SWEDEN

Nu kan du beställa nya Volvo V90 och bli en av de allra första som får chansen att njuta av 
denna fantastiska bil. En exklusiv herrgårsvagn med säkerhet, komfort och vägegenskaper av 
högsta världsklass. Kontakta oss redan idag!

Nya Volvo V90 kostar från ca 378 900–507 900:– (T5-T6 AWD). Bränsleförbrukning blandad körning: 4,5–7,4 l/100 km (D4–T6 AWD). Koldioxid utsläpp CO2: 119–169 g/km (D4–T6 AWD). Bilen 
på bilden är extrautrustad. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se

Norrtälje
Estunavägen 13

0176- 756 00
www.roslagsbil.se



NATURGAS 

20 %

HYBRID
15305-011

HVO

90 %

BIODIESEL

66 %

BIOGAS

90 %

ETANOL / ED95

90 %

HYBRID

92 %

TAKE CO2NTROL. 

Procenttalen visar bästa möjliga CO2-re-
duktion jämfört med standarddiesel en-
ligt tillverkarna  av respektive drivmedel.

Med det bredaste motorprogrammet, alla  
alternativa drivmedel och hög bränsleeffek-
tivitet kan Scania skräddarsy lösningar som 
lyfter din affärsverksamhet – redan idag.

Scania ser till att du kan hålla Sverige  
rullande.

SCANIA HAR ALLT – 
HÄR OCH NU
Serviceverkstad  
Norrtälje, 010-706 62 65 

Avtal och Fleet Management  
Zara Svensson, 010-706 62 59

Fordonsförsäljning  
Johan Höjer, 010-708 08 17

Scania-Bilar Sverige AB 
Baldersgatan 16B 
761 50 Norrtälje 
Växel 010-706 62 65 

Scania-Bilar Sverige AB 
Region Stockholm 
scania.se
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Braxenvägen 5 
761 41 Norrtälje 
Tel: 0176-767 50 

info@rodenakarna.se
www.rodenakarna.se


