
MARKVÄRDIGT BRA



EN MASKINFIRMA MED KVALITÉ
1964 startade Åke Marklund företaget Marklund & Son Schakt och 1979 började sonen 
Pär att arbeta tillsammans med sin far. Sedan 1987 bedrivs verksamheten som ett aktie-
bolag med Pär i spetsen. Under våra snart fem decennier har vi utvecklats och vuxit oss 
större som företag. År 2015 hade vi vuxit ur vår lokal och flyttade in till Plåtvägen 13, där 
vi har varit sedan dess.  I takt med att vi växte oss större kom även Johan Gustafsson in 
som delägare till företaget 2016. 

Idag har vi en välutrustad maskinpark med lastbilar, väghyvlar samt flera hjulburna och 
bandburna grävmaskiner, vilket ger oss flexibilitet att klara alla sorters uppdrag. För att 
hantera våra maskiner har vi personal med god utbildning, erfarenhet, hög kompetens 
och känsla för att ge den där extra servicen till våra kunder. 

 



MILJÖTÄNK I VÄRLDSKLASS
Rena ditt avloppsvatten och återvinn regn med enkla lösningar från Conclean

ENSKILT AVLOPP DAGVATTENSYSTEMREGNVATTENSYSTEM  

conclean.se | Tel. 010-210 30 00

OLJE- OCH FETTAVSKILJARE

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT



VI KAN DET DÄR MED MARK 
Vi utför alla sorters mark- och anläggningsarbeten och har många specialområden. 
Exempelvis har vi en särskild grupp som året runt arbetar med husdränering. För att du 
som kund ska känna dig trygg har vår personal genomgått utbildningar i fuktskydd av 
husgrunder. En annan grupp har medverkat vid bland annat bredbandsutbyggnaden, där 
vi med fördel kunde använda vår specialutrustning. 

Marklund & Son är även ME-diplomerat för enskilda avlopp och auktoriserat för service 
och installation av vatten- och avloppsreningsanläggningar. Några andra specialområ-
den vi har är jordvärme, husgrunder, miljöskärmar, grundläggning och stenmurar, för att 
nämna några av våra många kompetensområden. 





TRYGG OCH KOMPETENT PARTNER 
Sedan vi flyttade in i våra nya lokaler 2015 har vi samlat alla delar i verksamheten på 
samma plats i Skellefteå. Detta medför att vi har betydligt snabbare ledtider och ett mer 
effektivt arbete, vilket även gör att vi kan underlätta för våra kunder. 

Tack vare våra rymliga lokaler har vi kapacitet att utföra både fler och större jobb. Med 
vårt stora maskinutbud av allt från grävmaskiner till väghyvlar kan vi snabbt erbjuda dig 
en god service och kreativa, stabila lösningar. På Marklund och Son sätter vi alltid kunden 
främst och låter ingen vänta. Vi står för trygghet och långsiktighet och har många trogna 
kunder som varit med oss under flera år. 

Maskiner och rymliga lokaler i all ära – men den stolthet som vi känner för våra  kompe-
tenta medarbetare är svår att beskriva. Idag har vi ett 30– tal välutbildade kollegor med 
hög känsla för service  och lång erfarenhet inom flera av våra specialistområde. Som 
kund hos oss är du alltid i trygga och kompetenta händer. 





 
 

 
 

19.000
kollegor i branschen använder 

NEXT - gör det du också!

next-tech.com

Ta steget mot en mer digital och lönsam verksamhet, boka din demo idag!
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Marklund & Son Schakt AB
Plåtvägen 13

931 61 Skellefteå
0910-72 43 22

info@marklundochson.se
www.marklundochson.se


