
Rodenåkarna

FRÅN HJÄRTAT AV ROSLAGEN



HELTÄCKANDE INOM MATERIAL,  
TRANSPORT OCH ÅTERVINNING  
 
Rodenåkarna är ett företag i Roslagen som erbjuder tjänster och produkter inom transporter, återvin-
ning, grus, jord och kross samt containeruthyrning. Vi är ett lokalt och personligt företag som verkar i 
hela Roslagen. 

Vi har resurser att utföra allt från materialtransporter för mark- och anläggningsarbeten till container-
hantering på kommunens återvinningsstationer. För oss är det viktigt att arbeta nära våra kunder, med 
direktkommunikation och snabb återkoppling. 

Rodenåkarna är ett företag i utveckling. Vi har investerat i och flyttat till nya, moderna lokaler i anslut-
ning till Roslagskrossen för att komma ännu närmare verksamheten. Vi har också fått ett nytt täkt- 
tillstånd som innebär att vi kan fortsätta att leverera jord av hög kvalitet till våra kunder under lång  
tid framöver.

”Beställt jord med mera. Fått bra råd och jätte- 
snabb leverans – beställt igår, leverans idag.
Dessutom mer prisvärd än konkurrenterna.  
Kommer bara beställa härifrån framöver”
- Peter, nöjd kund

www.ekonomiroslagen.se

Vi u�ör tjänster inom

Ekonomisk Rådgivning • Bokslut & bokföring
Lön & personal • Budget & ekonomistyrning

Deklara�on & ska�   



FÖR EN STABIL DATORMILJÖ
Vi är stolt leverantör, sedan mer än 25 år, av datorer, 
nätverksdrift och webhotell till Rodenåkarna.

0176-20 69 30 | cogson.se

VAD VILL DU  
HA HJÄLP MED?
Vår huvudsakliga uppgift är att producera och leve-
rera grus, kross och jord till företag och privatperso-
ner, men våra tjänster omfattar allt från leveranser av 
täckbark till grusvägsunderhåll.

• Grus- och jordtransporter
• Kranbilstransporter
• Storsäck
• Containrar
• Återvinning



”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 samarbetspartners. 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

KVALITETSJORD FRÅN ROSLAGEN
Visste du att vi är en av Sveriges största tillverkande återförsäljare för Hasselfors Garden? Vi producerar 
olika jordtyper enligt Hasselfors recept och följer de kvalitetskrav som Hasselfors ställer, bland annat på 
näringsinnehåll, mull och lerhalt. Detta säkerställs genom att jorden skickas på analys.  

 Citykross 
För anläggning av växtbäddar i stadsmiljö.



Citykross
Citykross har ett grovt porsys-
tem som ger goda möjligheter 

för rötterna att utvecklas väl. 
Jorden tillverkas av krossad sten 
och organiskt material och ser 
inte alls ut som vanlig anlägg-
ningsjord. Jorden ger en stabil 
grund som kan fördela trycket 

från fordon och gångtrafik utan 
att kompakteras.

Trädgårdsjord
Trädgårdsjord är en rotogräsfri 

jord som passar till planteringar 
av perenner, buskar och träd i 

normala växtförhållanden. Den 
kan även användas till gräsmat-
tor i hemträdgårdar där slitaget 
från tunga skötselmaskiner inte 

ställer lika stora krav på  
bärigheten. 

Biojord
Fördelen med biojord är att den 
innehåller välförmultnad grön-
kompost som tillverkas av träd-
gårdsavfall. Kompost är ett bra 

tillskott i växtjordar då den ökar 
mängden mikroliv och stabila 

mullämnen.

NÅGRA AV VÅRA  
POPULÄRA PRODUKTER

I vårt utbud finns gräsmattejord, olika varianter av trädplanteringsjord och trädgårdsjord. Vi erbjuder 
också rotogräsfri jord för växtbäddar. Vi levererar kvalitetsjordar för parker, trädgårdar och växter som bara 

nöjer sig med det bästa. Av kompostjord tillverkar vi även olika sorters biojord.



Välkommen till  
Truxtop Roslagskrossen! 

Tanka på över 600 stationer hos Shell, St1 
och Qstar – med ett och samma kort. 

Tre nät.
Ett kort.

Läs mer och beställ ditt kort på truxtop.se

KROSSPRODUKTER FÖR  
PROJEKT I ALLA STORLEKAR
Roslagskrossen är hjärtat i vår verksamhet. Vi driver bergtäktsverksamheten i egen regi, vilket ger 
oss kontroll på hela kedjan, från berg till färdig bergkrossprodukt. Bergtäkten är CE-certifierad för 
att säkerställa hög kvalitet av samtliga produkter. Vårt breda produktsortiment gör oss till en själv-
klar samarbetspartner för många olika branscher, också för privatpersoner.

För oss är det viktigt att alltid erbjuda våra kunder hög service. Till exempel har vi digitaliserat vårt 
leveranssystem, med integrerade fordonsvågar så att du som kund vet att exakt rätt mängd levere-
ras vid varje leveranstillfälle. 



EN HÅLLBAR VERKSAMHET
Rodenåkarna är ett företag där miljö och kvalitet är i fokus, inte minst genom de produkter vi 
erbjuder. I vår biojord komposterar vi trädgårdsavfall och vi producerar återvinningsjord av de 
massor vi tar emot.

Vår krossproduktionslina drivs till stor del av el och vi har en uppdaterad fordonspark med mo-
derna fordon. Vi strävar efter att optimera våra transporter med effektiv logistik.

Rodenåkarna är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 och arbetsmiljöcertifierat 
enligt 18001. 

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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Rösavägen 101

761 97 Norrtälje

0176-767 50

info@rodenakarna.se

www.rodenakarna.se

Rodenåkarna

När känsla 
Möter förnuft
Scanias uppdaterade V8-serie innehåller det bästa av två världar. 
En unik körupplevelse där det legendariska motorljudet kombineras  
med en enastående kapacitet och upp till 6 procents minskad 
bränsle förbrukning. OptiCruise effektiva och smarta funktioner  
gör det nya V8-motorprogrammet fulländat.

Ta del av framtiden på scania.se/V8

Scania Norrtälje, Sikavägen 1,
761 97 Norrtälje, +46 (0) 10 706 62 65

Fordonsförsäljning:
Markus Carlson, 010-708 64 32

Servicemarknadsförsäljning:
Jens Bägén, 010-708 64 65

Följ oss på Facebook! 
@rodenakarna


