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Bli medlem eller besök oss som gäst. 
Medlemskap från 2000 kr (seniorer). 
Dags greenfee från 390 kr (senior).

Tel: 026-725 10 eller mail info@alvkarlebygk.com | www.alvkarlebygk.com

”Lugnet” 18 hål golfglädje längs med Dalälven
Restaurang ”Älvan” blev prisbelönade i 2020 för sin fantas-
tiska mat. Vi erbjuder en spännande meny och har fullstän-
diga rättigheter. Kom till oss för en fika, lunch eller middag. 

Välsorterad pro-shop.
PGA tränare som arrangerar golfutbildning, 
privatundervisning, juniorläger, företagsgolf m.m.
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Det är nära – en timme norr 
om Arlanda så är du här. 
Resealternativen är många: 

bil, buss, tåg eller båt. Ta med 
cykel, kanot eller kajak och ta dig 
sedan fram genom vår destina-
tion längs slingrande lands- eller 
vattenvägar.

Stanna längre
Gör ett eller flera stopp och ta 
del av kultur och lokalt hantverk. 
Stanna längre – ta din nattvila på 
en herrgård, ett trivsamt B&B, i 
en stuga, på en lantgård, ett cent-
ralt beläget hotell som Buffalo 
hotell i Skutskär (läs mer på sidan 
31), eller vid någon av camping-

platserna. Fyrvaktarbostaden 
i Björns skärgård och Kustvy i 
Ängskär (läs mer på sidan 30) 
erbjuder nattvila direkt vid havet. 
Kommer du med båt finns flera 
gästhamnar – eller ankra upp 
över natten i en naturhamn. 

Adrenalinkickar och  
pulshöjning
För dig som söker adrenalin- 
kickar hittar du det i Gryttjom 
där det erbjuds fallskärmshopp-
ning. I Trollsjön kan du både 
bada, hoppa från klippor och 
göra djupdyk. Gillar du att surfa? 
Då kanske du skall testa vinter-
surfing på vågorna vid Marskärs-

Upplev Norduppland 

Välkommen hit !
Där Dalälven möter havet och där nord möter syd – där 
ligger Norduppland. Låt dig inspireras till en vistelse bland 
besöksmål som väcker lusten att upptäcka och lära. 

Upplev 
hav och kust! 

Ladda ner 
vår app!

Sikhjälma hamn är en av 
många fiskelägen som  vittnar 
om kustfiskets stora betydelse 
längs med Nordupplands kust-
sträcka. Här, liksom i flera andra 
gästhamnar, kan du ankra upp 
för natten.

Havtorn – Upplev Nordupplands logo-
symbol. Denna taggiga buske med sina 
orangelysande och supernyttiga bär är 
vanligt förekommande runt  
om i Norduppland.
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fyren. Testa på hästridning eller 
cykla på terrängbanor. Spela 
padel (läs mer på sidan 25), 
eller golfa på någon av våra 
golfbanor. Du väljer själv hur 
högt du vill höja pulsen! På desti- 
nationen finns också många 
träningsanläggningar och ute-
gym. Vintertid finns möjlighet till 
skridskoåkning och fina skidspår. 

Lax- och havsöringsfisket  i 
Älvkarleby som är vida känt kan 
få adrenalinet att pumpa. Som-
maren 2021 drogs en lax  upp på 
dryga 26 kilo – nära rekord- 
vikten.

Storslagen natur
Vår destination är liksom vår 
Goda Granne ”Upplev Heby” 
en del av Bisofärområdet Älv- 
landskapet Nedre Dalälven – 
utsett av UNESCO för sitt unika 
djur- och växtliv. Fem etapper 
av Upplandsleden/St Olavsleden 
går genom vår destination. 
Utöver den finns flertalet natur- 
stigar inom naturreservat och  
Upplandsstiftelsens smultron-
ställen.

Genom Tämnaråns kanotled 
kan du tyst glida fram och komma 
extra nära naturen. Paddlar du 

nedströms Dalälven möter du 
slutligen havet och Billuddens 
naturreservat. Vid Billudden 
hittar du Norra Euro-
pas största bestånd av 
havtorn – Upplev Nordupplands 
logosymbol. Befinner du dig på 
Hållnäshalvöns nordvända kust 
kan du låta dig fascineras av solens 
upp- och nedgång ur havet – från 
en och samma plats.

Fåglar och orkidéer
I Storfjärdens fågeltorn vid 
Upplandsleden, i Varggropens 
fågeltorn vid Vendelsjön och i 
Ledskärs tillgänglighetsanpassade 
fågeltorn, kan du se flyttfåglarnas 
förflyttningar. I de flera hundra 
år gamla talltopparna vid kusten 
bygger havsörnar sina bon. I 
Björns skärgård hittar du Öster- 
sjöns största koloni av Skräntärna. 
På vår destination finns även 
Mandarinanden, med sin spekta- 
kulära fjäderdräkt.

I Norduppland kan du på för-
sommaren ge dig ut på ”orkidé- 
spotting”, exempelvis på Bond-
skäret i Ängskär.

Historiska Norduppland
Destinationen är rik på historia 

och kulturarv. Här hittar du läm- 
ningar från vikingatid och framåt.

Här finns vallonbruken med 
sina vackra miljöer, rika på kul-
turminnen och spännande his-
toria.

Många kungar har besökt 
och påverkat Norduppland ge-
nom århundradena. Ett exempel 
är byggnadsverket Carl XIII:s 
bro över den forsande Dal- 
älven vid det gamla, ståtliga 

vattenkraftverket i Älvkarleby. 
Kraftverket, som togs i drift 1915 
var det tredje vattenkraftverket i 
Sverige och skulle försörja mellan- 
sverige med el. Mitt i Älvkarleby- 
fallen ligger också den skogs- 
beklädda ön Laxön, vilken i mer 
än 100 år hyste militära funk-
tioner.
Följ med på en rundresa bland 
industrihistoria och kulturarv i 
Norduppland på sidorna 5–11. n

Örbyhus slott, en gång i tiden skådeplats för riks- 
historia då Erik XIV dog här i fångenskap – blev han 
förgiftad av ärtsoppa? Idag finns här en golfbana, 
övernattningsmöjlighet, restaurang och trädgårds-
mästeri. I slottet kan du gå en guidad visning och i 
orangeriet ges konserter.

Möt Adam och  
Eva under din "ork-

idéspotting".

Skräntärna
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Nu har hammarslagen tyst-
nat, men de vackra bruken 
har efterlämnat ett rikt kul-

turarv och många är i dag efter- 
traktade besöksmål. Lägg till val-
lonbruken hos vår ”goda granne” 
Östhammars kommun i Norra 
Roslagen så kan du göra en 
rundtur som omfattar 14 bruk. 

Besök bruksbostäder, smedjor, 
Änkehus och herrgårdar – varav 

vissa idag används som hotell. 
I flera av bruken kan du ta del 
av virtuella turer för att lära dig 
mer om dess historia, boka en 
guidad visning och handla konst 
och lokalt hantverk. I bruken 
anordnas flera evenemang och 
du kan också njuta av god lokal- 
producerad mat och dryck. Följ 
med på en tur till dessa längs med 
vatten- och landsvägar.

I kanot och till fots  
genom bruksmiljöer
2021 invigdes Tämnaråns nygamla 
kanotled. Leden är 50 kilometer 
lång och indelad i sex etapper. 
Tämnarån passerar på sin väg 
ner till havet flera av vallon- 
bruken. Kombinera din kultur- 
upplevelse med att upptäcka 
naturvärdena längs med ån eller 
ta på dig vandringskängorna och 

industrihistoriska
Ja, så uttrycker man sig om vår destination och syftar då på de många Vallonbruken. 
De välbevarade bruksmiljöerna berättar en unik industrihistoria. Här i den nordliga 
delen av Uppland föddes den svenska industrin tack vare skogen, vattendragen och 
järnmalmen. Vallonerna värvades hit från Vallonien – ett område i dagens södra  
Belgien, norra Frankrike och delar av Luxemburg – för sin yrkesskicklighet.  
Stångjärnet från vallonbruken blev världsledande i flera hundra år.

Sveriges
vagga

Lancashire- 
smedjan i  
Karlholms bruk.

”Jag vågar säga att kära mor
ingenting sett av Sverige, om 
hon inte ser Leufstad”.
Så skrev Gustav III till sin
mor drottning Lovisa Ulrika,
när han som kronprins besökte 
vallonbruket Lövstabruk 1768.
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 vallonbrukens  

historia! 
Ladda ner 

vår app!



ta dig till fots mellan bruksmil-
jöerna.

Ullfors bruk –  
bruket utan adel
Tämnaråns kanotled startar vid 
Annedal. Med lätthet paddlar du 
genom åkrar och hagar till Ub-
blixbo med en trevlig badplats. 
När du tar dig vidare på etapp 
två väntar en mer äventyrlig och 
spännande sträcka, innan du når 
Ullfors bruk. Detta är en idyllisk 
bruksmiljö med en enhetlig och 
välbevarad bruksbebyggelse från 

mitten av 1600-talet. Här produ- 
cerades stångjärn för export 
fram till 1929, då bruket efter 
300 år lades ner. Här kan du 
vandra längs Bruksgatan bland 
de välbevarade röda och vita 
smedsstugorna från 1700-talet 
och beskåda den 36 ton tunga 
mumblingshammaren – den enda 
kvarlevan från den gamla ham-
marsmedjan. 

Du kan också boka en visning 
av arkivet – som idag är ett 
museum, snickeriet och smeds-
bostäderna. Här kan du lyfta upp 

Tandemhopp 
Invid Ullfors bruk ligger 
Gryttjoms flygfält där Stock-
holms fallskärmsklubb be- 
driver verksamhet. Här utförs 
flest fallskärmshopp i Norden 
– 40 000 hopp/säsong. Kom-
mer du att bli en av dem som 
bokar ett tandemhopp?

Tämnaråns nygamla kanotled tar dig 
på berikande upplevelser bland  
vallonbruk i Norduppland.

Se Norduppland 
från ovan.

Strömsbergs bruk – Upplands vita 
pärla – inspelningsplats för  Berg-
mans "Den goda viljan".
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Kanotuthyrning
Du kan hyra kanot i Tolfta, 
Strömsberg och i Karlholm. 
Mer information på 
upplevnorduppland.se 
eller i appen.
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kanoten eller ta dig vidare till 
Gryttjom. Kanske prova på fall- 
skärmshoppning? Etapp tre star-
tar vid Tierps kyrka. Härifrån tar 
du dig lätt fram genom det öppna 
odlingslandskapet till Tierps 
Köping. Passa också på att ta dig 
ett dopp innan du paddlar vidare.

Strömsbergs bruk –  
det vita bruket
Fjärde etappens början i Tierps 
Köping kantas av en trädridå 
som skapar en djungelkänsla. 
Efter en lätt paddling når du 
Strömsbergs bruk – Upplands 
vita pärla. Miljön är unik och har 
genom åren lockat till sig flera 
filmteam. Bland annat spelades 
Ingmar Bergmans ”Den goda 
viljan” in här. Ovanligt många 
industribyggnader finns bevarade 
i Strömsberg och den samlade 
miljön ger en bra bild av järn-
hanteringens olika led. Alla de 
gamla byggnaderna fungerar som 
intressanta bruksmuseum, med 
möjlighet att boka en guidad 
visning.

I Ångsågens bevarade maskin-
rum och ångturbin finns ett skogs- 
bruksmuseum. Här kan du lära 
dig om skogsarbetarnas arbete 
och se deras med tiden skiftande 
verktyg och hjälpmedel samt 
beskåda cirka 600 älghorn från 
djur som fällts på brukets marker.

På Nostalgimuseumet i Domar-
bo, ett par kilometer från själva 
bruket, färdas du tillbaka i tiden. 
Läs mer om museet på sidan 29.

Västlands bruk
Kanotledens femte etapp – en 
krävande, spännande och vari-
erande paddlingssträcka – tar dig 
till Västlands bruk. Från mitten 
av 1600-talet hade bruket samma 
ägare som Strömsbergs bruk.

Vid de så kallade rysshärjning- 
arna år 1719 brändes Västlands 
bruk ner, till skillnad från Ströms- 
berg som klarade sig. Bruket bygg-
des upp på nytt och stångjärns- 
smide bedrevs under olika perioder. 
År 1902 lades all industriell verk-
samhet ned. De flesta bruksbygg- 
nader och arbetarbostäder revs. 

Karlholms bruk –  
bruket vid havet
Den sista etappen av kanotleden är 
en varierande, spännande sträcka 
som tar dig till Tämnåråns slut-
punkt och Karlholms bruk. Bruket 
grundades av Charles de Geer 
1727 och har en välbevarad miljö 
vid södra Bottenhavet. Landnings- 
platsen i bruksdammen ligger 
invid klockstapeln – en karakteris- 
tika för bruket – och det nyligen 
iordningställda torget. Här ligger 
en gammal kvarn och från torget 
löper bruksgatan norrut med 
sina rödfärgade arbetarbostäder,  
byggda omkring 1750. Den gamla 
skolan är idag ett skolmuseum.

Ett av de mest förnäma industri- 
minnena i Sverige från järn-
hanteringens tid finns i Karl- 
holms bruk – Lancashiresmedjan 
från 1880. Smedjan är i stort sett 
oförändrad med alla inventarier 

bevarade och har förklarats som 
byggnadsminne. Idag kan du boka 
en visning av smedjan eller lyssna 
till en konsert i dess unika miljö.

Vandra 
Återvänd till Västlands bruk där 
du byter kanoten mot vandrings-
kängorna. Till fots tar du dig se-
dan vidare till ytterligare vallon- 
bruk. Upplandsleden/St Olav 
Waterway passerar genom bruket 
– i västlig riktning tar du dig 
till Honolulustugan och vidare 
till Dalälven. När du fortsätter 
din vandring längs med älven 
kommer du till Älvkarleby och 
Laxön, varifrån du kan fortsätta  
till vallonbruket Älvkarleö. 
Från Mehedeby kan du också 
välja att bege dig längs med riks- 
vägen till det gamla ankarbruket 
i Söderfors.

Väljer du istället att vandra 
österut kommer du till Österlövstas 
vackra kyrka och så småningom 
till paradbruket Lövstabruk. 
Härifrån kan du fortsätta till 
bruken hos  vår ”Goda Granne” 
– Östhammars kommun.

Älvkarleö 
Bruket anlades 1659 av Cleas 
Depken som det första 

Vackra kyrkomålningar
Gör ett stopp med kanoten vid Tolfta och besök kyrkan från 
1300-talet som är känd för sina kyrkomålningar av okänd konstnär.

I Karlholms bruk speglar sig 
klockstapeln i dammen och här 
når Tämnarån Bottenhavet. 
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Karlholm Strand
I ett tidigare fabriksområde i 
Karlholm håller en modern havs- 
och turistort på att växa fram. 
Den 3,2 km långa stranden utan 
strandskydd erbjuder möjlighet till 
havsnära boende, service, lokaler 
och småbåtshamn.

..

Vandra och 
paddla
Planera dina turer med hjälp 
av appen Naturkartan eller 
på naturkartan.se



FYRA BRUK I TIERPS KOMMUN

Bruket vid havet anlades på 1700-ta-
let av Charles de Geer. Här finns en 
av landets bäst bevarade Lancashi-
resmedjor. Vid besöket kan man se 
ånghammaren som åter är i drift. I 
ånghammaren framställs en Carl-
holmstämpel, som även finns till för-
säljning. Längs bruksgatorna ligger 
smedsbostäderna, bagarstugan och 
vid torget kvarnen och klockstapeln. I 
bruket finns även brukskyrkan.

Bruksturer 
Samling kl. 13.00 vid smedjan för en 
guidade tur i bruket. Vi avslutar med att 
servera fika och ibland med lite musik. 
Nedan planerade datum, mera info 
www.karlholm.nu  
Lör 18/6 , Sön 3/7, Lör 9/7, Sön 17/7, Sön 
31/7, Sön 7/8, Sön 14/8

Musik 
24/4 musik på Folkets Hus i Karlholm 
med Trio X, Sharon Dyall & Lars Säfsund 
hyllar Stevie Wonder. Biljetter förbokas 
070-404 47 24.
24/7  Allsång på Folkets Hus i Karlholm 
med Raymond Björling.

Bilbingo 
Rönningens IP Karlholm torsdagar 19.00 
from 30/6 tom 4/8 därefter söndagar 
14.00 from 14/8 tom 16/10.

Bakluckeloppis 
Bakluckeloppis med musikunderhåll-
ning av bla Willy Björkman vid Rönning-
ens IP.
Måndagar i juli Kl. 18-21 mera info 070-
6679759.

Konst 
Konst på väg 15-18 april 11-16, kaffeserve-
ring 11-15 

FÖR MER INFO: 
• www.karlholm.nu 
• www.karlholm.nu/kulturoguidegrup-
pen  
• kulturoguide@karlholm.nu 
• Tel: 0725-89 21 00

KARLHOLMSBRUK STRÖMSBERGS BRUK  

1676 anlades ett järnbruk med 
ensamrätt att smida skeppsankare 
till svenska örlogsflottan. Söderfors 
har genom åren varit en viktig del av 
landets industri och är fortfarande ett 
levande samhälle. Bruket är ett statligt 
byggnadsminne med vita bruksgator, 
kyrka, herrgård, engelsk park med gre-
kiskt tempel och stort dubbelankare. 

APRIL 
30/4 Valborgsmässofirande kl. 20.00. 
Kyrkokören sjunger in våren vid Grekis-
ka Templet. Kl. 21.00. Kase och fyrverkeri 
vid Ankarbacken. 

JUNI 
6/6 kl. 13.00 Konsert i kyrkan. Kl. 14.00 
Nationaldagsfirande vid Församlings-
hemmet, servering, lotterier, försäljning 
av laxsmörgås med bröd från Bagarstu-
gan. 
23/6 kl. 18.00 Majstången kläds vid 
Grekiska Templet. Brukskapellet spelar. 
24/6 kl. 14.00 Midsommarfirande i 
Ankarbacken, dans kring majstången, 
underhållning, lotterier, fiskdamm, 
servering. 

JULI 
Söndagar 3–31/7. kl. 13.00–16.00 
Ankarsmedjan med bildspel, Hem-

bygdsgården och Gammelgården 
öppen för visning. Olika teman. Guidad 
bruksvandring. Samling vid Hembygds-
gården. 

AUGUSTI 
6/8 kl. 13.00–15.30 Anna Johanna-dagen 
med Öppet hus i Enkhuset, musikunder-
hållning, servering lotterier, klädutställ-
ning m.m. 

OKTOBER 
9/10 kl. 14.00 Höstmöte i Hembygdsgår-
den. 

DECEMBER 
4/12 kl. 13.00–15.30 Öppet hus i 
Hembygdsgården, försäljning av 
bröd, lotterier m.m. Kaffeservering och 
underhållning. 
Grupper hela året, ring för bokning tfn 
0293-307 49 eller 070-397 33 48. 

FÖR MER INFO: 
www.hembygd.se/soderfors 
shbf1949@gmail.com   

SÖDERFORS BRUK ULLFORS

1920 tystnade smideshammarens 
dån i ”det vita bruket”. Fortfarande 
kan man dock känna industrihisto-
riens vingslag vid besök i de intakta 
industribyggnaderna vackert belägna 
vid den idylliska Tämnarån.

Öppet bruk – masugn, hammarsmedja, 
skolmuseum; kl 12.00–15.00 – 15/4, 16/4, 
21/5, 18/6, 23/7, 20/8, 17/9.
Loppmarknad – kl 10.00–15.00 – 15/4, 
16/4, 17/4, 18/4, 7/5, 21/5, 4/6, 18/6, 9/7, 
23/7, 6/8, 20/8, 3/9, 17/9.
Skogsbruksmuseum – kl 12.00–15.00 – 
21/5, 18/6, 23/7, 20/8.
Guidade turer – samling vid Bruksdam-
men kl 13.00 – 17/4, 9/7, 6/8, 20/8. 
Gruppbokning 0295-203 00; bokaupp-
land.se.
Hedens idrottsplats – bilbingo varje 
onsdag jun–aug. Kl 19.00. Fotboll div 3 o 
6 – se laget.se.Stromsbergsif.

APRIL 
Konst på väg – vårmarknad, loppmark-
nad, servering; kl 11.00–16.00 – 15–18.
Valborgsmässofirande – kase, fyrverkeri, 
körsång, vårtal, servering; kl 20.30 – 30.

JUNI 
Upplandsstiftelsen 50 år – familjeak-
tiviteter, prova kanotpaddling, skogs-
bruksmuseum servering, musikunder-
hållning vid Badet; kl 11.00–14.00 – 12.
Midsommarfirande – majstången kläs 
vid Bruksgatan; kl 18.00–23, – spelman, 
dans, lekar, servering vid Bruksgatan; 
kl 15.00–24.

AUGUSTI 
Kolmilan tänds – kl 8.00–19.
Strömsbergsdagen – marknad, kolmi-
la, underhållning, uppvisning hästar, 
musik, servering; kl 11.00–16.00 – 20.

NOVEMBER 
Julmarknad – försäljning, dans kring 
granen, underhållning, servering; kl 
11.00–16.00 – 20.

FÖR VIDARE INFO:  
www.stromsbergsbruk.nu

Anlades i mitten på 1600-talet och  
producerade stångjärn fram till1929 
då  verksamheten upphörde. Histo-
rien beskrivs genom utställningar i 
Mumblingsgården, gamla Arkivet och 
Snickarverkstaden. I Smedsstugan 
visas hur man bodde vid  sekelskiftet 
1800/1900. 

APRIL  
12/4 Temakväll. Påsk tema.
30/4 Valborgsmässofirande.

MAJ  
24/5 Temakväll. Per Davidsson.

JUNI  
6/6 Nationaldagsfirande.
23/6 Spelmansträff.

JULI  
29/7 Medlemsfest.
30/7 Ullforsdagen.
31/7 Gudstjänst.

SEPTEMBER  
20/9 Temakväll. Ann-Mari Wikander.

OKTOBER 
21/10 Medlemsfest. Magnus och Lennart.

NOVEMBER 
8/11 Temakväll. Musikunderhållning.

DECEMBER 
 6/12 Julsånger.

FÖR MER INFO: 
• www.ullfors-gruppen.se  
• kontakt@ullfors-gruppen.se
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järnbruket vid nedre Dalälven. 
Här fanns goda förutsättningar 
för bruksdrift och snart fanns 
här en stångjärnshammare, en 
masugn och flera smedjor. 

Bruket förskonades under 
rysshärjningarna 1719, då det 
ligger undanskymt en bit från 
kusten. Här pågick produktion av 
tackjärn, smältjärn och stångjärn. 
Senare anlades också ett manu-
fakturverk som tillverkade spik, 
plåt, smidesstäd och stålfjädrar. 
Industriverksamheten lades ner 
i början av 1970-talet och med 
det var en 300-årig bruksperiod 
till ända. 

Idag är det framförallt de båda 
herrgårdarna med kurs- och 
konferensverksamhet och fes-
ter, såsom bröllop, som lockar 
besökare till den lilla orten 
med en tydlig brukskänsla. 

 
Lövstabruk 
Om du får frågan:

– Har du varit i Lövstabruk? 
Och du svarar: –  Jag vet inte.

Då har du förmodligen inte 
varit här. Bruket med anor från 
1500-talet var en gång ett av 
världens förnämsta och Sveriges  
största järnbruk. Platsen har 
fascinerat besökare alltsedan 
1700-talet. Lövstabruk är näst in-

till orört sedan återuppbyggnaden 
efter rysshärjningarna. 140 bygg-
nader finns kvar och bruket vitt- 
nar om de rikedomar som det 
världsledande stångjärnet skap-
ade. Under 1700-talet bodde cirka 
1100 personer i Lövstabruk, att 
jämföra med dagens dryga 100.

Bruket är ett mycket upp- 
skattat besöksmål för många 
målgrupper. Utöver de som är 
intresserade av industrihistoria, 
kulturarv, musik och böcker kan 
även vallonättlingar och forskare 
öka sin kunskap i det välfyllda 
bruksarkivet.

Här finns utöver den pampiga 
herrgården, ett naturaliekabi-
nett och ett 1700-tals bibliotek. 
I kyrkan står en av världens 
mest kända barockorglar – 
Cahmanorgeln. Dessutom finns 
klaviaturinstrument, både i herr-
gården och i Klaverens hus. Här 
hittar du också ett bevarat mält-
eri och i den nedre kvarnen finns 
idag ett lekland som lockar de 
minsta – Barnens bruk.  

I Lövstabruk kan du delta i  
guidade visningar av olika slag, 
övernatta, mätta din mage och 
roas av konserter och andra evene- 
mang. Här finns konst och hantverk 
till salu – inklusive dryckes- 
hantverk. Det är också den per-

fekta platsen för fest och att fira 
livshändelser såsom födelsedagar 
och bröllop.

Från 1640-talets början och i 
tretton generationer framåt var 
Lövstabruk i familjen de Geers 
ägo. Idag är bruket byggnads- 

minnesförklarat och förvaltas av 
Statens fastighetsverk. 

Tobo
Tobo är idag det enda upp- 
ländska bruk där den ursprungliga 
1600-tals karaktären kan upp- 

Dramatisk natur  
För vandraren är Laxön ett uppskattat etappmål längs Upplands- 
leden. Ta en välförtjänt rast och njut av vällagad mat eller hembakat 
fika på restaurangen eller caféet på ön. Laxön är en vacker kulturmiljö 
omgiven av dramatisk natur – mitt i Älvkarlebyfallen. Här finns kortare 
promenadstråk med historiska berättelser att uppleva. Alltifrån Laxens 
betydelse till militärernas sommarläger och den vackra Carl XIII:s bro. 
Vill du hellre höra historierna om några av de svenska kungar som 
besökt Laxön under århundradena ska du gå Kungarnas promenad.

Älvkarleö herrgård, 
en uppskattad fest- och  
konferensanläggning i vacker 
och omsorgsfullt restaurerad 
bruksmiljö.

Upplev Norduppland    9

Boka din  
upplevelse! 
Ladda ner 

vår app!
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levas genom de oregelbundna 
bruksgatorna och den asym-
metriska planen. Vid slutat av 
1600-talet var bruket ett av Upp-
lands mest betydande genom en 
omfattande tackjärnstillverkning. 
Under 1800-talet stod man för 
hela tackjärnsbehovet i Lövsta-
bruks fideikommiss. Kvar från 
storhetstiden finns masugn, två 
ångpannehus, klensmedja och 
snickarverkstad. 

Cykelfabriken Monark etab- 
lerade sig i Tobo 1937 och hade 
här en omfattande tillverkning av 
skidor, radio- och TV-apparater. 
Idag tillverkas här bland annat 
avfuktnings- och befuktningsagg- 
regat. I Tobo bruksmuseum kan 
du lära dig mer om Tobo och dess 
industrihistoria från 1600-talet till 
sent 1900-tal. 

Söderfors
Söderfors bruk anlades år 1676 
i syfte att smida ankare åt flot-
tan. Ankar smedjan i slaggsten 
är idag museum. De reverterade, 
vitkalkade smedsbostäderna är 
från 1700-talet. En av smeds-
bostäderna är iordningställd och 

visas för besökare. 
Bostäderna bildar en vacker 

entré till träherrgården från 
1690, som idag fungerar som 
restaurang och konferens- 
anläggning. Till anläggningen hör 
också Grillska huset från 1796. 
Det uppfördes som ett natu-
raliekabinett av Adolf Ulric Grill 
för de allt större samlingarna 
av fåglar, fiskar, däggdjur, berg- 
arter och snäckor. Vid 1820- 
talets slut överlämnades samling-
arna till Kungliga Vetenskaps- 
akademien. 

Änkehuset byggdes 1776 på 
initiativ av Anna Johanna Grill 
d.ä. för att förbättra bostads-
situationen för brukets änkor. 
Här fanns elva rum med upp till 
fyra änkor boendes i varje rum 
samt en bagarstuga. Idag är huset 
renoverat och visas för besökare. 

I Söderfors finns en engelsk 
park som anlades på 1700- 
talets slut som hjälparbete för 
de nödlidande Hedesundaborna 
och kom att kallas ”Hede- 
sunda brödkaka”. Efter förebild av 
Theseus-templet i Aten uppfördes 
det grekiska tempel som fort-

Jaktslottet från 1889 i Tobo rymmer idag Erik Sahlström 
institutet. Sveriges hittills enda folkmusikinstitut med  
fokus på svensk folkmusik och då främst nyckelharpa – 
Sveriges nationalinstrument.

Mer inspiration 
Vill du inspireras och veta mer? I appen Upplev Norduppland 
kan du läsa mer och lyssna på ljudfiler. På vår Youtubekanal finns 
ett flertal filmer om de gamla bruken.

I den gamla kvarnen 
i Lövstabruk finns 
Barnens Bruk – Sven 
Nordqvists och Leif 
Högströms lekland för 
de minsta. Mängder 
av  finurligheter på det 
detaljrika manér, som 
återfinns i Svens böcker 
och Leifs konst.
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farande ger parken dess särprägel.
Söderfors är det enda av de stora 

norduppländska bruken som än 
idag har en industriell produktion 
inom järntillverkning. Idag är 

man världsledande inom snabb-
stålstillverkning. 

På orten finns också camping 
och bad. Vintertid finns en pulka- 
och skidbacke med lift.
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Åkerby, Hillebola  
och Harnäs 
Några av bruken i Nordupp- 
land är mycket små och idag finns 
knappt något kvar som vittnar 
om järnbrukstiden. Exempelvis 
bruken Åkerby och Hillebola – 
det minsta vallonbruket i Nord- 
uppland. Båda bruken anlades 
cirka 1640 av Henrik Lemmens 
och köptes i slutet av 1600-talet 
av Charles de Geer och kom 
därmed att lyda under Lövsta- 
bruk. Bruken brändes ner under 
rysshärjningarna och återupp- 
byggdes åren därefter. Bruken 
lades ner i början av 1880-talet.

Harnäs strax norr om Skutskär 
är även det ett vallonbruk. Det 
anlades 1659 av Claes Depken 
och David Leijel. Först fanns 
här en masugn, men senare an-
lades även en smedja då det blev 
för dyrt att transportera tack- 
järnet till Älvkarleö. Här pågick 
verksamhet 1659–1911. Här 
fanns också en brädgård för 
sågade trävaror från Älvkarleö 
sågverk. n
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ÖSTERBYBRUK 
Hos denna ”Goda granne”  kan du fortsätta din tur 
bland ytterligare vallonbruk. Från Lövstabruk når du 
enkelt Österbybruk – till fots på Upplandsleden om 
du så önskar. Österbybruk är ett unikt bevarat vallon- 
bruk med vackra historiska byggnader, trädgård, 
orangeriträdgård, herrgårdspark och bruksmiljö. Ett 
besök i världens enda intakt bevarade vallonsmedja 
från 1600-talet är ett måste.

GIMO
Från Österbybruk är det sedan enkelt att ta sig 
vidare till Gimo. Här finns en pampig herrgård från 
1700-talet, idag ett välrenommerat hotell med en 
mängd faciliteter.  Längs med Bruksgatan kan man  
varje år på tjugondag Knut uppleva karnevalen 
”Knutmasso”, då man enligt tradition klär ut sig. 

I den gamla kvarnbyggnaden finns Knutmasso-
muséet. Här kan du ta del av tidigare års fantastiska 
kreationer.

FORSMARK
Från Lövstabruk kan du styra kosan österut till Fors-
marks bruk. Idag finns endast rester och ruiner kvar 
från järnhanteringen, men en desto mer välbevarad 
bebyggelse.

Här kan du besöka bruksmuseet och äta gott på 
värdshuset. Göra en guidad bruks- och herrgårds-
visning för att lära dig mer om bruket och dess forna 
invånare. Njutvandra i Engelska parken.

Stenmurarna i utkanten av bruket är enligt ut- 
sago byggda av ryska krigsfångar tillfångatagna 
efter rysshärjningarna.

Mer historia 
Industrihistorien i Nord- 
uppland innefattar mer än 
bara Vallonbruken. I Älvkarleby 
byggdes det tredje vattenkraft- 
verket i Sverige i början av 
1900-talet. Skutskär växte fram 
under mitten av 1800-talet som 
ett sågverkssamhälle. Orten 
växte ytterligare i början av 
1900-talet då pappers- 
industrin anlades. En industri 
som har moderniserats och 
i dag är världsledande inom 
fluff- och pappersmassa-
tillverkning. I Skutskär finns 
gott om industriminnen kvar 
och om dessa berättas det i 
broschyren ”Vandringsleder” 
som finns att hämta på biblio- 
teket i Skutskär.

Grekiska templet i 
Engelska parken i 

Söderfors.

hos vår ”Goda granne” 
Östhammars kommun  
i Norra Roslagen

Vallonbruk
Knutmassofirande  

i Gimo.



Allt du behöver
Det finns många möjligheter 
att bjuda in till fest och bröllop 
i Norduppland. Det är också 
en fantastisk destination för 
bröllopsresan. 

Vigselplatser, kyrkor, fest- 
och bröllopslokaler samt 
boenden och aktiviteter hittar 
du på:  
upplevnorduppland.se

Denna historia har utspelat 
sig i Officersmässen på 
Laxön i Älvkarleby. Idag 

driver Josefin festlokalen i den 
anrika byggnaden från slutet av 
1800-talet. 

– Vem vill inte bli en del av den 
historien, frågar Josefin Näsström 
och ler.

Hon har stort fokus på lokala 
samarbeten med allt från mat, 
dryck och fotograf till under-
hållning.

– Det är en underbar känsla att 
arrangera ett bröllop eller en fest 

där man vet att maten gästerna 
kommer att äta är från bonden 
ett par mil härifrån, blommorna 
är plockade i Lövstabruks herr- 
gårdspark 30 minuter bort, och 
ölen som står på bordet är lokalt 
bryggt. Det är lyx! säger Josefin.

Minnesvärda dagar
Officersmässen användes som 
middags- och festlokal för officer-
arna under de dryga 100 år som 
Svea Ingenjörregemente huserade 
på Laxön. I dag fortsätter festlig- 
heterna i civil klädnad. Under 
sommarhalvåret hålls bröllop i 
Officersmässen i stort sett varje 
helg. Brudparen kommer främst 
från Uppsala och Stockholm.

Intill Officersmässen finns en 
vacker vigselplats med bänkar 
och Älvkarlebyfallen som fond. 

När brudparen bokar brukar 
hon tipsa dem om att stanna en 
extra natt – så bröllopsgästerna 
hinner uppleva Laxön med sitt 
fina utbud av café, restaurang, 

Tänk dig glas som klirrar vid 
skålar. Bubblande skratt 
och jubel efter kärnfulla tal. 
Unga militärer som får sin 
allra första kyss på en  
veranda intill en forsande 
älv. Och alla brudpar som 
tar sin första vals på dans-
golvet under välvt tak. 

konst och hantverk.
– Jag tipsar om det härliga i 

att bara strosa runt här, berättar 
Josefin. 

– Gå längs älven i Älvkarleby 
och över hängbroarna. Bada i älv 

Romantiska Norduppland

Bröllop, fester och härliga stunder

eller vid mellansveriges riviera 
Rullsand. Eller varför inte utmana 
golfande familj och vänner på en 
runda på en av Sveriges vackrast 
belägna golfbanor, avslutar Jose-
fin. n

Närmare vattnet än så här  
kan man inte fira livets  
viktigaste ögonblick.
Med den brusande älven  
som fond kan du i Officers- 
mässen hålla storslagna fester.

I Officersmässen finns plats för 
närmare 100 gäster.

Josefin Näsström
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KONST PÅ VÄG 
15–18 april 2022

Läs mer på kpv.nu

svenskakyrkan.se/alvkarlebyskutskar
svenskakyrkan.se/alvkarlebyskutskar

l Mässa i någon av våra kyrkor varje söndag
l Musik i sommarkväll varje söndag kl 19
l Vägkyrka i Älvkarleby öppen för besök och 

guidning söndag- torsdag 9.30-16.30
l Skutskärs kyrka öppen varje vardag 8-15
l Marma kyrka öppen onsdagar 8-15

Välkommen till kyrkan i sommar

Välkommen till  
Örbyhus slott 
 
• Guidade visningar 
•  Sommarkonserter med Stockholm Chamber  

Jazz, Romeo & Julia kören, Mats Bergström  
med gäster, Uppsala kammarsolister

• Slottsträdgård med café
• Golfklubb
 
 

Besök www.orbyhusslott.se för kontinuerlig  
uppdaterad praktisk information.

L Ö V S T A B R U K

6 7
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konst och hantverk 
Från glödande hetta i smedjor och hyttor till ateljéer och 
hantverkshus. Följ med till några av Nordupplands konst-
närer och hantverkare. 

Med avstamp i de nordligaste delarna av Nordupppland börjar 
vi på Laxön i Älvkarleby. Platsen är hemvist för en handfull 
konstnärer och hantverkare. Det är lätt att förstå att de trivs 

i den natursköna miljön som ger inspiration och skaparglädje. I 
butiker och ateljéer är du välkommen att se tillverkningen på nära 
håll och köpa med dig unika och handgjorda föremål. 

HANTVERKSHUSET 
PÅ LAXÖN 
I Hantverkshuset 
på Laxön hittar 
du Älvkarleby 
konst- och 
hantverks-
gille. Det 
är en ideell 
förening 
med 13 olika 
hantverkare, 
alla med ett 
brinnande intresse 
och stort engagemang i sitt 
skapande. Här finns en mängd olika 
hantverksföremål att botanisera 
bland. Du hittar de flesta typer av 
hantverk såsom smide, tenntråd, 
luffarslöjd och smycken. 

Här finns också textilier – stickat 
och vävt, barnkläder, väskor och 
frivoliteter liksom ett varierat utbud 
av träsnideri, betong och keramik. 
Gemensamt för alla föremål är 
att de är exklusiva och tillverkade 
för hand eller av naturen. Oftast 
finns de i endast ett eller ett fåtal 

exemplar.
Produkterna i 
butiken är i första 

hand praktiska 
och avsedda för 
att använ-
das – kläder, 
skärbrädor 
och osthyvlar 

– men det finns 
även saker som 

är mer avsedda för 
prydnad. 

– De flesta kunder 
köper unika presenter inför 

födelsedagar, studentfirande eller 
något annat som bör uppmärksam-
mas. I många fall, i synnerhet smyck-
en, är det köparen som belönar sig 
själv med en present, säger Thomas 
Carlsson. 

Den säsongsöppna butiken be-
mannas av hantverkarna själva och 
öppnar till påsk för sin 27:e säsong. 
Det finns oftast möjlighet att göra 
särskilda och personliga beställ- 
ningar efter samtal med den enskilde 
hantverkaren. 

JOHAN THUNBERG 
I Johan Thunbergs ateljé i den gamla sjukstugan på Laxön 
finner du ofta konstnären själv i full färd med att måla. Johans 
målningar i akryl och akvarell är en hyllning till naturen, 
skönheten och magin. Han strävar efter att finna en speciell 
känsla i varje målning. Ljuset är en stor och viktig ingrediens 
och alltid återkommande. Naturen präglar hans konst och är 
en stor inspirationskälla. Exempelvis från uppväxten på lands- 
bygden i Oslättsfors utanför Gävle och från natursköna 
områden i Norduppland och andra platser som Italien och 
Provence.

Johan är en mycket flitig utställare. 
– Under ett flertal år har jag fått visa min konst på gallerier 

och museer både i Sverige och utomlands – framförallt i 
USA, till exempel på svenskamerikanska museet i Chicago 
berättar Johan. 

– Det har resulterat i att tre av mina målningar numera 
hänger på museer i USA samt i frukostrummet på svenska 
ambassaden i Washington, fortsätter han. Jag har målningar 
spridda över hela världen.

– Ateljén på Laxön är öppen lördagar och söndagar året 
om, sommartid även vardagar. Men ser du mig där andra 
tider så är du välkommen in, avslutar Johan. 

Njut av bygdens

Johan Thunberg i sin ateljé, där han målar 
de flesta av sina tavlor. Här håller han också 
föredrag för bokade grupper och ibland även 
kurser.

Vackert och funk-
tionellt träsnideri.

Handgjorda ringar där 
silvret fått behålla sin 

naturliga struktur.



KERAMIKER ÅSA ERIKSSON 
Åsa har sin verkstad och butik i den gamla underoffi-
cersvillan på Laxön. Här tillverkar hon brukskeramik 
såsom koppar, ljusstakar, vaser, krukor och mycket mer.

– Så länge jag minns har jag försökt tillverka det där 
som jag själv har saknat.

– Jag sydde mycket kläder och snickrade och 
målade en del som ung. Varför det sen blev keramik är 
svårt att säga, men jag tror möjligheterna att utveckla 
materialet i så många riktningar är en del av lusten, 
säger Åsa. 

– Det är mycket som kan gå fel på vägen men det är 
också ett område där jag testar mig fram, som att ta 
aska från öppna spisen och göra glasyr av. Att få vara 
kreativ är härligt oavsett område, säger Åsa.

Åsa experimenterar med att använda spillet från 
tillverkningen till något nytt. De fläckiga blomkrukorna 
som fått sin färg från olika glasyrrester är ett exempel. 
En diskborste visade sig vara ett bra verktyg för att få 
till rätt storlek och spridning av stänket över ytan.

Keramikverkstaden har öppet varje söndag året 
om, och under sommaren de flesta eftermiddagar. 
Vanligtvis har hon en hel del keramik på lager och 
fyller på vartefter hon tillverkar.

VÄSTANÅ DESIGN
Alla byggnader på Laxön uppfördes 
under slutet av 1800- och början av 
1900-talet för Svea Ingengörstrup-
pers räkning. Eldhuset var tidigare 
manskapsbarack och hyste nio 
logement. Idag huserar Västanå 
Design med sitt rustika möbel- och 
inredningshantverk här. 
Snickaren Simon Östlund startade 
sin verksamhet för fem år sedan. 
Det är framförallt specialbeställda 

möbler och inredningsdetaljer i trä 
och stål han tillverkar.

– Kunden är med från start i 
skapandeprocessen. Allt från en 
första tanke till ritning, val av mate-
rial till behandling och färgval ingår, 
säger Simon.

 Träslag som ek, alm och ask är 
populära. De har tydliga ådringar 
som framhävs vackert när de be-
handlas med exempelvis hårdvax-
olja. Ingen möbel blir den andra lik. 

Inte förrän den är helt klar ser man 
den otroliga förvandlingen. 

– Slutfinishen är något alldeles 
speciellt. Det är som att trolla liv 
i något som varit dött, berättar 
Simon. 

– Det är oerhört roligt att få dela 
detta med kunden som själv valt sin 
möbel. Extra roligt är också att få se 
möbeln på sin rätta plats hemma 
hos kunden. Jag är tacksam att 
mina kunder vill dela med sig av 

detta, då det även blir som ett fint 
avslut för mig, fortsätter Simon. 

Inspiration till möbler och inred-
ning kommer från många olika håll 
där kundernas önskemål för något 
helt unikt och personligt får hans 
idéer att frodas. Sociala medier är 
en annan inspirationskälla. Simon 
delar gärna med sig av bilder på 
sina föremål och får feedback från 
andra. Han inspireras också av vad 
andra delar på sociala medier. 

Simon Östlund slipar en 
blivande bordsskiva i verk- 
staden på Laxön.

Rustika träskivor i 
väntan på Simons 

förvandling 
till möbler och 

inredning.

Åsa Eriksson visar upp de  
fläckiga blomkrukorna som  
fått färg av glasyrspill.

Besök  
konstnärer & 
hantverkare

Ladda ner 
vår app!

Upplev Norduppland  15
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RUSTIKSMIDE
Någon mil öster om Älvkarleby, ut 
mot havet ligger byn Långsand. Här 
har smeden Lars-Erik Sundin sin 
smedja och galleri. En del av hans 
smidesverk finns också i Hantverks-
huset på Laxön. 

Just nu är det framförallt smides- 
kurser som är aktuellt. I de kortare 
kurserna ”prova-på-smide” och 
”smyckessmide” får deltagarna  
under fyra timmar prova på att 
smida mindre föremål att ta med sig 
hem. I de längre kurserna, en eller 
två dagar, ingår allt från säkerhet 
och att öva på grundmoment till 
examensarbete. Övernattande 
kursdeltagare bor i ”Smelyan, en 
fullt utrustad stuga för fyra till sex 
personer i nära anslutning till smed-
jan och ett par stenkast från havet 
och badstrand.

Lars-Erik utför beställningsar-
beten av olika slag, bland annat 
konst som syns offentligt. Det stora 
hjärtat ”Kärleken övervinner allt” 
utanför café Furiren på Laxön, 
liksom ”Kärleksträden” som står 
på en klippa i Karlskrona och vid 
Prästeruds herrgård i Kristinehamn 

är exempel på detta.
– Stumpljusstaken som 

jag har tillverkat i över 1000 
exemplar och som spridits 
i hela landet är nog det jag 
är mest stolt över säger 

Lars-Erik. 
– Det känns också bra när någon 

kommer till smedjan och vill ha 
något ”fixat” på en gång, – då kän-
ner man sig som gamla bysmeden, 
säger Lars-Erik skrattande. 

Inspirationen hämtar han när 
han vandrar runt bland Nordupp- 
lands fantastiska gamla bruk, mas- 
ugnar och gruvmiljöer.

Resan bland konsthantverkare 
fortsätter. Genom skogarna längs 
väg 76 tar vi oss till Lövstabruk. Ett 
nästintill orört 1700-tals samhälle 
som än idag lever – inte minst 
genom de många konstnärer och 
hantverkare som är verksamma 
här. ERIKA GALLE

I Norra Klensmedjan i Lövstabruk 
har Erika sin verksamhet. I smed-
jan skapar hon sådant som man 
kan ha användning av och som 
förgyller vardagen. Det blir både små 
och större föremål såsom smycken, 
beslag och ljusstakar. 

– Jag tycker om att saker används, inte står och samlar damm. Vi 
har får hemma, så det händer att det smyger sig in lite ullprodukter 
emellanåt, berättar Erika.

Då och då bjuder hon in till kortare kurser för den som vill prova 
på, eller fördjupa sina kunskaper i smide. Det går också bra att boka 
tid för ”prova på” eller en liten ”smideshistorisk” guidning.

Smedjan har en obruten tradition av smide. Även om det inte 
aktivt har smidits här hela tiden och huset har genomgått en del 
förändringar genom åren, har här alltid funnits en ässja att värma 
järn i.

– Det är roligt! Man kan nästan känna forna tiders hammarslag 
eka mellan väggarna. 

– Lövstabruk var under 
sin glansperiod Sveriges 
största järnbruk, det känns 
härligt att vara med och föra 
smidestraditionen vidare in 
i framtiden just här – med 
historiens vingslag i luften, 
säger Erika.

Erikas hantverk hittar du 
hos Hantverkets hus när 
hon inte själv har sin smedja 
öppen.

Erica Galle xxxx 
xxxx xxx xxxx xxxx 
xxxx xxxx xxxxx 
xxxx xxxx

Erika – en av nio 
smeder som fick en 
kubikdecimeter (7 kg) 
järn att formas till 
ett konstföremål för 
att visa på järnets 
unika egenskaper 
och hur dagens 
smeder tar sig an 
järnet utifrån sin 
passion till smidet.

Dessa två smidda hjärtan är kronan 
på konstverket Kärleksträden.

Lars-Erik 
"bysmeden" 
Sundin.
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HANTVERKETS HUS 
Det vankas 20-års jubileum i den gamla herrgårdsladugården där nio 
hantverkare bildar kooperativet Hantverkets Hus. Alla medlemmarna har 
lokal anknytning och erbjuder ett brett utbud av hantverk. 

Förutom klensmeden Erika Galles smide finns här textilslöjd av Barbro 
Avellán och Ann-Kristine Svärd. Ullhantverk från Ann-Katrin Flinthammar 
och keramiska föremål tillverkade av Susanne Thurfjell och Lill Lundgren. 
Therese Forsberg tillverkar stensmycken och Göran Diffner står för träslöj-
den. Här finns också bildkonstnären Mita Bromarks alster. 

Förutom sina egna hantverk säljer de även andra lokala hantverkares 
produkter. I anslutning till butiken finns flera ateljéer där kooperativet 
håller kurser i måleri och smide. De skräddarsyr även upplevelsedagar för 
grupper att prova på olika hantverk. 

– Den stora bredden på vårt hantverk känns extra roligt eftersom det 
under det gamla järnbrukets aktiva glansdagar tillverkades allehanda 
hantverk som behövdes i bruket. Bruket var självförsörjande och vårt 
hantverk påminner och speglar den tiden. Det känns roligt att få föra den 
traditionen vidare, säger Susanne Thurfjell och tillägger:

– Vi inspirerar och peppar varandra samt genomför gemensamma  
studieresor för att finna inspiration. Bruksmiljön är en stor inspirations- 
källa och speglas i våra hantverk.

Under sommarsäsongen har butiken öppet dagligen, övriga året är 
dagar och tider begränsade. 

GLASBLÅSARNA RUNDLÖF OCH MELHUS I TOBO
Från Lövstabruk fortsätter vi resan 
åt sydväst, på slingrande småvägar 
till Tobo. Här har glasblåsarna 
Ulrika Rundlöf och Anders Melhus 
byggt upp en glashytta invid Ulrikas 
bandomshem. I hyttan kan du följa 
glasblåsarnas arbete. I den angräns- 
ande butiken kan du köpa deras 
färdiga alster.

Ulrika och Anders träffades 
2004 i Orrefors. Det gemensamma 
intresset för genuint hantverk och 
fascinationen för materialet glas 
hade lett dem båda till orten och 
dess glasutbildning. De blev snabbt 
ett par och närde en gemensam 
vision om att bygga upp sin egna 
glashytta.

– Vi ville ha friheten att skapa 
vårt eget glas och få utlopp för vår 
kreativitet, berättar Ulrika. 

2008 stod glashyttan och bruks-
butiken färdig. I år har den varit 
igång i 14 år.

– Vi har haft mycket roligt, 
stundvis jobbigt och bränt fingrarna 
ett antal gånger, säger Ulrika och 
fortsätter med att berätta om hur 
arbetet går till:

– Vi jobbar med flytande glas-
massa som är 1100 grader varm. 
Med traditionella tekniker formar 
och färgar vi glaset till prydnads- 
och bruksföremål. Ljus och reflek-
tion, transparens och färgspel är 
viktiga ingredienser när vi skapar. 
Vi inspireras mest av glasmassan 
och dess egenskaper. Vi försöker att 

vara följsamma och lyhörda 
mot glaset – utnyttja dess 
förmåga att släppa igenom 
och reflektera ljus. 

Hos Rundlöf och Melhus 
kan du uppleva känslan 
av att skapa något eget av 
den flytande glasmassan. 
Du får, med lite hjälp, själv 
utföra de flesta momenten 
i tillverkningsprocessen 
som att forma, färga 
och blåsa upp glaset. 
En väldigt uppskattad 
present! 

Du kan givetvis vid 
ett besök i hyttan bara 
se på när de blåser 
sina glas.

Anders och Ulrika 
färdigställer ett glas-
fat med hjälp av en 
strykbräda.

Herrgårdsladugården – idag fylld av konst och hantverk.

Munblåst och 
frihandsformad, 
underfångsvas.
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Konst på väg
Norduppland har 
mycket mer att erbjuda, 
till exempel Konst på 
väg, Upplands största 
konstrunda. Ett vid 
påsk  återkommande 
evenemang som lockar 
tusentals besökare.

Bergslagssten. Svepask.
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Välkommen till Älvkarleby 
och ett av Sveriges bästa 
havsörings- och laxfiskevatten!
Försäljning av fiskekort, fiskegrejer och daglig information 
om de lämpligaste ställena att fiska på. Öppet alla dagar.
www.alvkarlebysportfiske.nu  026-729 16

Älvkarleby Sportfiske

Hitta ut i Älvkarlebys natur

Vandra Upplandsleden eller gå en historisk promenad 
i Skutskär eller Älvkarleby. Kartor och broschyrer finns 
att hämta på biblioteket i Skutskär, Ågatan 7A.

Smideskurser  
Utbud på www.rustiksmide.se

Rustiksmide
Rustiksmide i Långsand  ●  Orrstigen 90  ●   814 93 Skutskär  

Lars-Erik 0701 321534  ●  info@rustiksmide.se  ●  www.rustiksmide.se

Välkommen till Café Furiren och Älvkarleby vandrarhem!

CAFÉ FURIREN | Laxön 3 | 814 94 Älvkarleby
026-721 23 | 070-21 761 98 | www.cafefuriren.se | info@cafefuriren.se Gilla oss på

www.kungsadran.se • 026-822 22

Välkommen till en historisk och vacker 
miljö på Laxön, mitt i Älvkarlebyfallen!

Välkomna till Johan Thunberg 
ateljé på Laxön Älvkarleby!

Öppet sommar (1 maj till 30 september): Tors–Lör 12–16, Sön 11–17. 
Vår och höst: Lör–sön 12.00–16.00 . Varmt välkomna!
www.johanthunberg.se | 070-698 95 51

Ljuset har en betydelse i måleriet. 
Visar målningar i: I min atelje, alltid. 
Gästrik Konst, Gysinge, påsk. 
Bjuden till Galleri Ester, Enköping, september.
Bjuden till Svensk Amerikanska Museet i Chicago.

Nybogatan 2
Älvkarleby 
026-61 38 88 
info@gronakallan.com
gronakallan.com

Växter, café  
inredning, 
workshops 
& events 
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1.  Älvkarleby Golfklubb
2.  Karlholms bruk
3.     Strömsbergs bruk
4.     Söderfors bruk
5.  Ullfors bruk
6.  Lövstabruk
7.  Örbyhus Slott
8.  Älvkarleby Sportfiske
9.  Rustiksmide
10.   Café Furiren
11.  Gröna Källan

12.   Konstnär Johan  
Thunberg

13.   Restaurang 
Kungsådran

14.   Stockholms  
fallskärmsklubb

15. Fallens dag 
16.   Strandaktivitet  

Karlholm
17.   Tierps Järnbruk
18.   Tibrings markiser

19.   Kulturhuset  
 Möbeln    

KYRKORNA
Tierps Pastorat
1.  Nathanaelskyrkan
2.  Tolfta kyrka
3.  Västlands kyrka
4.  Karlholms kyrka
5.  Österlövsta kyrka
6.  Lövstabruk kyrka

7.  Hållnäs kyrka

Tierp-Söderfors  
Församling
8.  Tierps sockenkyrka
9.  Söderfors kyrka

Vendel-Tegelsmora  
församling
10. Tegelsmora kyrka
11.  Vendel kyrka

Älvkarleby-Skutskärs  
församling
12. Marma kyrka
13. Skutskärs kyrka
14. Älvkarleby kyrka

Välkommen hit - du är väntad!

Camping

Kyrka1 

Strax utanför Tierp  
hittar ni Sveriges största 
fallskärmsklubb.
Upplev den ultimata 
känslan i frifall, kom och 
hoppa med oss i sommar!  

Hoppa fallskärm!

Följ oss

RING OCH BOKA! 

08-410 458 67
14
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Bryggeriets historia
För drygt 20 år sedan bildades Lövstaölets  
vänner i Lövstabruk. En hembryggar-
förening med syfte att förvalta det för 
bruket så viktiga hantverket att brygga öl. 
Genom guidade visningar av mälteri och 
brygglokaler samt med framtagande av 
nya recept har kunskapen kring vallonölet 
fortlevt. Föreningen anordnar varje som-
mar sedan 2006 Lövstaölets dag. En dag 
då orangeriet i herrgårdsparken fylls med 
ölentusiaster från när och fjärran. 

Föreningens ambition var att en dag 
kunna ha ett kommersiellt bryggeri på 
plats. 

Leufstabruk bryggeri AB bildades 2010 
med medlemmar som aktieägare. 2020 
ombildades företaget med en ny ägarkon-
stellation. 

I en av de gamla verkstadslokalerna i Lövstabruk hittar 
du Leufstabruk bryggeri AB. Ett bryggeri som har 

varit i drift sedan 2012 och vars produkter har kun-
nat införskaffas på Systembolaget och drickas på 
restauranger i närområdet sedan dess.

Leufsta pils – 
norduppländsk 
lager på väg att 
serveras.

Jimmy och Håkan  
redo att tappa upp.

I slutet av 2020 
ombildades aktie-
bolaget och med 

hjälp av nytillskotten 
Håkan Lindberg och 
Jimmy Frieberg har 
bryggeriet på ett 
års tid expan-
derat stort på 
marknaden. De 
har både ökat 
volymen som 
bryggs och 
sortimentet.

Idag finns ett brett utbud av 
flera sorters starköl och en folköl. 
Julen 2021 släpptes även en läsk 
– en julmust som blev en försälj- 
ningssuccé:

– Vi hann knappt tappa upp 
den på flaska innan den tog slut. 
Folk ringde och mejlade oss hela 
tiden för att höra var man kunde 
köpa vår must, säger Jimmy. 

Utökat sortiment 2022
Håkan och Jimmy har båda två 
än så länge andra jobb, men det 

mesta av den övriga vakna tiden 
ägnar de åt att brygga, tappa, 
etikettera flaskor och burkar samt 
tänka ut nya produkter. Under 
2022 räknar bryggeriet med att  
ytterligare utöka sitt sortiment. 
Intresset för belgisk öl är stort 
hos duon. Redan idag finns flera 
öl av belgisk typ och fler kommer 
lovar Håkan:

– Belgien har många bra ölsorter 
och belgarna har ett härligt sätt 
att se på öl, säger han med glim-
ten i ögat.

– Malt, humle, jäst och vatten. 
Men vad mer krävs för att brygga 
en öl? Det försöker vi ge svar på 
under våra ölprovningar, fortsät-
ter Håkan att berätta.

Så vill du lära dig mer om hur 
öl tillverkas? Häng då med på 

en ölprovning och visning av 
bryggeriet. Du får reda på hur 
öl blir till, från korn till glas och 
får smaka och dofta på ingredi-
enser. Visningen avslutas med en 
ölprovning av bryggeriets olika 
ölsorter. 

Handla på plats
Starkölen finns på utvalda sys-
tembolag och på restauranger. 
Folkölen och julmusten i några 
matvarubutiker i närområdet. 
Som besökare i Lövstabruk kan 
man titta in i bryggeriet när det är 
öppet och handla folköl på plats:

– Denna försäljning tycker vi 
nog mest om då vi får träffa alla 
härliga kunder och prata direkt 
med dem och höra vad de tycker, 
avslutar Jimmy. n

från Leufstabruk bryggeri
Öl & must
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Här styr naturen 

Hållnäs och Norduppland in-
nan vi flyttade hit, men läget 
på gården med närhet både till 
hav, sjö, skog och järnbruken är  
oslagbar. Gården ägdes av Lövsta- 
bruk ända till 1936 så kopplin-
gen till järnhanteringen i Lövsta- 
bruk är tydlig, berättar Malin 
och fortsätter:

– I framtiden hoppas vi kunna 
erbjuda logi ”Bo på getgård” 
i ett av husen. Målgruppen är 
mindre sällskap som vill dela 
gårdslivet med oss under några 
dagar, avslutar Malin innan hon 
ger sig av till dagens sysslor.

Gårdsförsäljning sker som-
martid varje fredag. Stora Kul-
lens mathantverk finns också via 
återförsäljare och REKO-ringar 
i närområdet och på vissa mark-
nader. n

På södra delen av Hållnäs- 
halvön, inte långt från 
Lövstabruk, ligger Stora 

Kullens Gård. Gården, som också 
kallas Gerards är idag ett familje- 
jordbruk med getter, höns och 
bin. Getterna och deras mjölk 
är den viktigaste beståndsdelen i 
företaget. Mjölken från getterna 
tillsammans med komjölk från 
en närliggande gård förädlas i 
det egna gårdsmejeriet till olika 
ostar – bland annat Eld-ost®, 
mese och ostkaka. 

– Här styr naturen och årstider-
na. Djuren ska ha mat och pysslas 

om varje dag, året om, säger  
Malin som tillsammans med sin 
man Carl driver gården.

Hela processen på gården
Paret flyttade till gården 2013 
och har sedan dess byggt ut 
och anpassat den till getter och 
förädling av getmjölk. Getterna 
anlände 2014 och fem år senare 
stod ett minimejeri färdigt. Det 
stora intresset för ostarna gjorde 
att man tog beslutet att bygga 
ett nytt och större mejeri, vilket 
tagits i bruk i år.

– Det är både utmanande och 

roligt att ha hela processen på 
gården. Från att en killing föds, 
växer upp, får egna killingar och 
börjar ge mjölk – till förädling 
av mjölken, lagring av osten och 
sedan försäljning av den färdiga 
produkten. Att göra ost är verkli-
gen ett hantverk med många 
olika delar, berättar Malin.

Läget är oslagbart
Sedan flytten till gården har 
familjen utökats och parets 
fyra barn hjälper till efter bästa 
förmåga. 

– Vi hade ingen koppling till 

Stora Kullens Gård  

Vad är REKO
REKO står för Rejäl Konsum-
tion. Ett sätt att handla lokal- 
producerad mat, helt utan mel-
lanhänder. Konsumenter och 
producenter på en ort går sam-
man och startar en REKO-ring 
där råvaror och produkter 
säljs direkt från producent till 
konsument.

Malin och Carl - paret med  
passion för ost och småbruk  
som har flyttat till  
Norduppland.

Smarrig våffla med Eldost®.

I bikuporna bor gårdens  
flitigaste arbetare.

Efter bästa förmåga hjälper också den yngre genera-
tionen till med skötseln av gård och getter.

Stora Kullens Gård – 
med på kartor sedan 
1700-talet.
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Magiskt och mäktigt när dammluckorna 
öppnas och vattnet släpps fritt. Fallens dag 

bjuder bland annat på marknad med  
knallar och utställare, spännande aktiviteter 

och underhållande framträdanden.
www.fallensdag.se

19 juni
2022



Magiskt och mäktigt när dammluckorna 
öppnas och vattnet släpps fritt. Fallens dag 

bjuder bland annat på marknad med  
knallar och utställare, spännande aktiviteter 

och underhållande framträdanden.
www.fallensdag.se

19 juni
2022
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Ett naturnära och 
trivsamt boende

Hyr av oss och öka din livskvalitet!
alvkarlebyhus.se

Kontakta: Stig Nyberg
070-602 74 47, stig@strandaktivitet.se

www.strandaktivitet.se

Unna dig en skön utflykt i Karlholm med 
omnejd! Uthyrning av kanoter, kajaker, 

fiskekajaker, cyklar och roddbåt.

AKTIVITET
strand

Besök vår hemsida!
www.tierpsbyggen.se

Tierps Järnbruk AB | Parkgatan 10 | 815 40 Tierp
Telefon vx 0293-714 00 | www.tierpsjarnbruk.se

Sälj ditt skrot till oss så återvinner vi 
det och producerar nya produkter. 

Experter på gatugods och vackra 
gjutjärnsdetaljer sedan 1894.

Gör en 
miljöinsats!

16

17
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MTB-leder
I Skutskär finns Näsboda frilufts-
område med MTB-leder för såväl 
motionärer som mer avancerade 
åkare. Lederna ”Ån” 10 km och 
”Älven” 15 km är singletrack 
på stigar i omväxlande terräng. 
Ledernas svårighetsgrad är blå 
med inslag av rött i den längre 
leden. De har få backar, korsar 
mindre skogsvägar och andra 
motionsspår.

Arvidsbo MTB-arena hittar 

du invid Arvidsbo i Tierp. En 
mindre MTB-arena med fina 
flowiga cykelstigar som slingrar 
sig genom härlig natur i skogen 
samt en pumptrack. Vissa delar 
av banan löper genom ett gam-
malt grustag, så här kan du träna 
både teknik och fart. Området 
är anpassat för alla åldrar och 
kunskapsnivåer. Välj bland leder 
från 200 m till 3,2 km. Möjlighet 
till parkering finns vid väg 600. 

Längs älv och landsväg
Cykelturen "Älvkarleby runt" 
bjuder på en fin sträcka på cykel- 
och promenadvägar som pas-
sar hela familjen. Turen som är 
4.7 km lång tar dig från ställ-
platserna vid Älvkarleby 
fiskecamping upp längs 
älven, förbi det anrika 
sportfisket, över häng-
broar och den vackra 
Carl XIII:s träbro, 
vidare förbi vat-
tenkraftverket 
och vänder där- 
efter tillbaka 
mot campin-
gen på cykel-
vägar i villa- 

Cykla 
längs med hav, älv, öppna  
vidder och djupa skogar
Cykla i den norduppländska 
idyllen. Längs med hav och 
älv, över öppna vidder och 
i djupa skogar. Här hittar 
du såväl rekreations- 
möjligheter som mer 
ansträngande cykelturer. 
Det finns också färdiga 
turförslag för dig som vill 
upptäcka några av våra 
norduppländska orter. 

områden.
Vill du cykla längre finns 

det många vägar att välja på 
som tar dig till platser värda 
att upptäcka. På upplevnord- 
uppland.se har vi samlat flera 
olika turförslag där du också 
hittar kartor för att planera dina 
turer.

Behöver du reservdelar till 
din cykel hittar du dem i Nord- 
upplands sportbutiker. n

Cykelturer  
för alla.

Ta en paus och 
upplev allt om-
kring dig.

Cykla genom 
 Norduppland ! 

Ladda ner 
vår app!



UPPSALA
Kungsgatan 115
018-14 40 20
info@tibrings.se

Showroom & Dukprover
Måndag-Fredag: 08–17
Lördag: 10–13

Vi har solskyddet 
du letar efter!
Boka hembesök: tibrings.se

• Vi har funnits i branschen sedan 1967
• Vi står för trygghet, kvalitet & kunnande
• Vi har allt inom solskydd
• Vi kan montera allt vi säljer

tibrings.se

TIERP
Skatvägen 1
0293-711 00
info@tibrings.se

Showroom & Dukprover
Måndag-Fredag: 08–16
Lördag: Tidsbokning SOCIALA KANALER:

VÄLKOMMEN
TILL VÅRA 

NYA FRÄSCHA
LOKALER

PÅ VÅRA SVENSK- TILLVERKADEMARKISER

25% 
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Rockabillymusiken ljuder i 
högtalarna där bilar, mo-
peder, motorcyklar och 

en och annan lastbil fyller Slåtter- 
vallen under sommarmånaderna.

Visa upp eller bara njut
Hit kommer entusiaster från när 
och fjärran och visar upp sina 
fordon under trevliga former. 
Har du inget eget fordon att visa 
upp så kan du njuta av att titta 
på andras. Här går du runt i din 
egen takt, tittar på fordonen, 
pratar och fikar. Fler och fler 
hittar hit och besökare kommer 
ända från Söderhamn och En-
köping. De allra flesta besökarna 
kommer dock från närmområdet 

– inom fem mil. 
Veteranfordonsträffarna ar-

rangeras av Gårdskärs Gymnastik 
& Idrottsförening som också 
säljer den berömda Gårdskärs-
mackan med stekt strömming, 
laxmackor, korv och hembakat 
fikabröd. Det är ideella krafter 
som gör träffarna möjliga. 
Föreningens medlemmar enga- 
gerar sig i allt från att vara park-
eringsvärdar till kaffeservering 
och de bakar så det knakar under 
sommaren. Strömmingen till 
mackorna levereras av en av byns 
yrkesfiskare.

– Det ska vara enkelt. Kom 
hit och fika, ät en Gårdskärs-
macka och snacka med folk 
medan du strosar runt bland 
entusiastfordonen, säger fören- 
ingens ordförande Tore Tällberg.

Veteran- eller  
entusiastfordon?
Till Veteranfordonsträffarna är 
såväl entusiastfordon som vete- 
ranfordon välkomna. Fordonet 
behöver inte kvalificera som vete- 

Gårdskär – byn med drag – 
ligger strax utanför Älv- 
karleby. Varje onsdag 
under sommaren drar byn 
lite extra då det är veteran-
fordonsträffar i den anrika 
folkparken Slåttervallen.

ran, det vill säga vara minst 30 
år gammalt. Det viktiga är det är 
ett hobbyfordon som inte körs 
till vardags. 

– På våra träffar är det upp till 
ägaren själv att avgöra vad som 
är entusiastfordon, säger Tore.

Fordonshobbyn och fordons- 
historian är idag en av Sveriges 
största frivilligrörelser med mer 
än 500 000 engagerade och entu- 
siastiska personer. n

En samlingspunkt för 
gamla mopeder, motor-
cyklar och bilar. Här trivs 
både ung och gammal 
publik.

Mer än bara 
bilar!

Inte bara  
blankputsat!

Nu blir det drag –folkparken fylls med 
fordon och entusiaster.
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BESÖK VETERANFORDONSTRÄFFARNA I GÅRDSKÄR

Grålle.



Museets grundare, Bo 
Forssberg, har med 
sitt stora och genuina 

samlarintresse under åren samlat 
på sig allt från bilar, bussar, 
plåtskyltar, sydon och grammo-
foner. Ända sedan han var liten 
så har han haft svårt att kasta 
saker, men det riktiga samlandet 
började på allvar på 1960-talet. 
Gården i Domarbo tog han över 
efter sin pappa och har tillsam-
mans med frun Margareta fyllt 
den till brädden. 

År 2007 bestämde de sig för 
att visa samlingarna för allmän-
heten. Nostalgimuseet hade nu 
officiellt öppnat portarna. Här 
hjälps familjen med barn och 
barnbarn åt att hålla öppet under 
sommarmånaderna. 

I samlingarna finns allt från 
knappar till bussar, bilar, husvag-
nar, radioapparater, kakburkar 
och cyklar i alla dess slag. Något 

som ligger Bo 
varmt om hjär-
tat är de många 
leksaker som han 
har sparat ända sedan 
han själv var barn. Här finns 
också påhängsmotorer som mon-
terades på cyklar. En föregångare 
till den idag så populära elcykeln. 
Redan i början på 1950-talet 
kom dessa mindre motorer som 
helt enkelt monterades på en 
cykel. De små kraftpaketen ”be-
friade det svenska folket från 
cykeltrampandet”. 

Godis i strut
I de rymliga garagen står flera 
blankpolerade vetaranbilar. Vad 
sägs om en Opel Rallye kadett 
från 1970? En bilmodell som i 
Sverige genast blev en framgångs-
saga med flertalet SM-segrar i 
rallytävlingar.

I handelsboden kan du handla 

godis över disk och givetvis får 
du ditt i godis i en pappersstrut – 
precis som det var för länge sed-
an. Ett litet utbud av souvenirer 
hittar du också i handelsboden.

Bo har till och med byggt upp 
en modell av en gammal mack, 
som de kunde se ut på 1940-talet 
och en kiosk med saker från 
1930-50-talet med tidningar, 
cigarettpaket och plåtskyltar. 

Farfar var bilhandlare
Just bilar och fordon är Bos 
största intresse, ett intresse han 
haft sedan barnsben.

– Min första riktiga bil fick jag 
redan vid fyra års ålder. Jag tror 
att bilintresset föddes redan då. 

Ett måste för alla nostalgiälskare!
På en gård i Domarbo, strax utanför Strömsbergs 
bruk väntar en makalös upplevelse för den 
som vill följa med på en nostalgisk resa. 
Här gömmer sig ett unikt museum där 
besökaren får följa med på en tidsresa 
nästan 100 år bakåt i tiden.

Pappa var billackerare och farfar 
var bilhandlare. Billackeringen 
tog jag så småningom över efter 
pappa och den kunskapen har 
jag haft stor användning av när 
jag renoverat de många bilarna 
som finns i museet, berättar Bo. 

Som besökare blir du guidad 
genom museet och får historien 
bakom föremålen berättad för 
dig. Vill du låta dig förföras och 
färdas tillbaka i tiden är det till 
Nostalgimuseum du ska styra 
kosan! n

Mopetten – en liten pappmotor 
till barncyklar. Föregångare till 
pluttersmällan.

Skvader – kombinerad buss 
och lastbil.

Körklar!

NOSTALGIMUSEUM

En hel del av sakerna kommer från en gammal handelsbod utanför 
Hudiksvall, vilken Bos farfar och farbror drev.
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Badtips!Badtips!
I Tierps kommun kan du bada i havet, sjöar, åar och i Dalälven.  
De friluftsbad du  ser på kartan sköter kommunen med hjälp 
av ett antal föreningar och Upplandsstiftelsen. 

Information om badvattnets kvalitet hittar du på www.tierp.se 
och www.havochvatten.se

Latitud 60°32’20.02”N
Longitud 17°37’23.63”O

Latitud 60°32’59.41”N
Longitud 17°45’15.82”O

Latitud 60°29’0.60”N
Longitud 18°4’3.33”O

Latitud 60°24’14.23”N
Longitud 17°52’58.05”O

Latitud   60°17’19.45”N
Longitud 17°40’20.88”O

Latitud 60°12’40.71”N
Longitud 17°26’24.42”O

Latitud 60°16’30.45”N
Longitud 17°25’58.39”O

Latitud 60°22’28.60”N
Longitud 17°28’33.97”O

Latitud 60°27’23.72”N
Longitud 17°23’29.94”O

*) Här finns rullstolsramp ner i vattnet
**) Vid stranden finns en ramp ner i vattnet
***) En av bryggorna är anpassad för rörelsehindrade

****

**

******

Tierps kommun
Tel: 0293-21 80 00

Badtips!Badtips!
I Tierps kommun kan du bada i havet, sjöar, åar och i Dalälven.  
De friluftsbad du  ser på kartan sköter kommunen med hjälp 
av ett antal föreningar och Upplandsstiftelsen. 

Information om badvattnets kvalitet hittar du på www.tierp.se 
och www.havochvatten.se

Latitud 60°32’20.02”N
Longitud 17°37’23.63”O

Latitud 60°32’59.41”N
Longitud 17°45’15.82”O

Latitud 60°29’0.60”N
Longitud 18°4’3.33”O

Latitud 60°24’14.23”N
Longitud 17°52’58.05”O

Latitud 60°12’40.71”N
Longitud 17°26’24.42”O

Latitud 60°16’30.45”N
Longitud 17°25’58.39”O

Latitud 60°22’28.60”N
Longitud 17°28’33.97”O

Latitud 60°27’23.72”N
Longitud 17°23’29.94”O

Här finns rullstols-
ramp ner i vattnet

Tierps kommun
Tel: 0293-21 80 00

Underskön natur med lekande 
laxar i älven. Stillheten runt knuten 
och stadspulsen en pendel bort. 
Älvkarleby kommun är platsen du 
drömmer om att komma hem till – 
med gott om plats för alla.  

Att jobba i city och bo i lantlig idyll 
är en svårslagen kombination. 
Älvkarleby kommun, som består av 
natursköna Älvkarleby, Älvkarleö, 
Marma, Gårdskär och Skutskär, 
erbjuder fantastiska möjligheter att 
få det bästa av två världar. Med direkt 
närhet till storslagna landskap och 

pendlingsavstånd till Uppsala, Gävle, 
Stockholm och Arlanda, är det ingen 
slump att kommunen sett en stadig 
ökning både vad gäller nyinflyttade,  
arbetstillfällen och aktiva företag. 

En stor fördel med att bosätta sig i 
Älvkarleby kommun gentemot större 
städer är att du får betydligt mer för 
pengarna. Inte bara vad gäller  
kvadratmeter utan också i form av 
rofylld livskvalitet. En kajaktur i älven 
en solig sommardag, och du kommer 
att förstå.

Det här är en 
plats att bo på

Information om att bygga och bo i Älvkarleby kommun, 
lediga tomter och kontaktuppgifter finns på vår webbplats:  
www.alvkarleby.se/bygga-bo-och-miljo/

Fotograf: Joel Ericsson

 
Läs mer på kulturhusetmobeln.se

När ses vi i Tierp?  
Foto: Dragan Popovic, Gabriel Liljevall, Iza Boëthius, Martin Skoog
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Kustvy  
– boende med havet som närmaste granne

Längst ut på Ängskärs- 
klubbens udde ligger Kust-
vy. Här möts du av lugnet 

och en avkopplande plats att 
bo några nätter. Vid piren i 
gästhamnen kan du förtöja 
din båt eller ställa din husbil 
för natten. 200 meter söderut 
finns ytterligare ställplatser och 
husvagnsplatser. 

Första gästerna 2021
När Katrin Palm och Jimmy 
Larsson tog över verksamheten 
vid det gamla kolhuset byggde de 
om en del för att ge plats för två 
nya boenden – rummen Nord-
kust och Sydkust. De välkom-
nade sina första övernattande 
gäster till midsommar 2021.

– Till oss ska man komma för 
att varva ner. Vårt mål är att fler 
ska få uppleva vår fantastiska 

natur och det rika djurlivet, säger 
Katrin.

Bastu och badbrygga 
De båda rummen Nordkust och 
Sydkust är stilrent inredda. Här 
finns plats för fyra personer i  
respektive rum. De stora fönster-
partierna har utsikt över Äng-
skärssundet och den nordvända 
horisonten är en upplevelse för 
sig. Den härliga altanen med 
trivsam möblering når du direkt 
från rummen. Nordkust har egen 
bastu och badbrygga i direkt  
anslutning från altanen.

Maten tillagar du själv med 
fördel på Muurikkan – en stekhäll 
med gasolbrännare under. 

– Vi har utrustat rummen för 
utematlagning. Även detta för att 
våra besökare ska få njuta av vår 
fantastiska miljö. Upplevelsen att 

Charmiga rum, ställplatser, campingplatser eller  
båtplatser. Oavsett vilken boendeform du föredrar så  
vaknar du med havsbrus till morgonkaffet.
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laga mat på detta sätt kan vara 
väldigt annorlunda för många av 
våra gäster. Just utematlagningen 
har många besökare skrivit om i 
vår gästbok och lyft fram som 
positiva delar av sin upplevelse 
hos oss, säger Katrin.

Ingen wifi
Kustvy har aktivt valt att inte ha 
tv och wifi till rummen. Istället 
önskar de att du som gäst ger 

dig själv tid för återhämtning 
eller tid tillsammans med den du 
håller kär. Om du skulle tröttna 
på utsikten och utomhusvistelse 
finns det hederliga sällskapsspel 
och böcker att roa sig med.

I det sommaröppna caféet 
serveras fika, lättare luncher, 
glass, lokal öl och mycket annat. 
Givetvis med fokus på hembakat, 
närodlat och miljöhänsyn. n

Nordkust – en plats  
för återhämtning.

Jimmy  
och Katrin.

Båken Klubbkasen i Ängskär - ett sjömärke värt 
ett besök när du är hos Kustvy.
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Det är paret Narcisa och 
Esad Fijuljanin som  
sedan tidigare driver 

restaurangen Buffalo Steakhouse 
på bottenvåningen som nu har 
vågat satsa på att även ta emot 
övernattande gäster. De elva rum-
men har inretts modernt med en 
inbjudande atmosfär. Med pas-

sion för att ge gästerna det lilla 
extra har de färdigställt det lilla 
familjeägda hotellet i Skutskär. 

Ständigt nya projekt
Esad äger fastigheten och har 
stått för de arkitektoniska idéerna 
medan Narcisa, har stått för 
inredning och dekorationer. Det 
är också hon som driver både  
hotellet och restaurangen.Tonårs-
barnen jobbar på helger och lov.

 – Vill man ha månadspeng 
så får man jobba för den, säger 
mamma Narcisa och ler.

 Paret, som bor i Sandviken, 
lägger nästan all sin vakna tid på 
verksamheterna i Skutskär. 

Resan startade 2016 då Narcisa 
tog över den tidigare restaurangen 
Tre små rum. 2017 köpte Esad 
hela fastigheten och har sedan 
dess lagt ner tid och pengar på att 
rusta i etapper – nytt värmesys-
tem, nytt vatten- och avloppssys-

tem och så nu hotelldelen. Esad, 
även kallad ”dr Meat”, 
älskar att jobba och 
har alltid tusen järn 
i elden. När han 
inte står i köket i 
restaurangen och 
steker kött så fun-
derar han på nästa 
steg för fastigheten 
i Skutskär och andra 
projekt.

– Till våren satsar vi 
på några spabad utomhus 
till hotellrummen med balkong, 
berättar han.

Hans pappa sa till honom när 
han var yngre:

– Esad, låt inte livet jaga dig. Det 
är du som ska jaga livet.

Ett motto som betyder att man 
ska leva livet fullt ut och följa sina 
drömmar. Något som Esad till-
sammans med Narcisa verkligen 
har tagit fasta på. n

”Buffalo Hotell”
– nytt hotell i Skutskär med passion för gästen
Nu kan du övernatta bek- 
vämt i centrala Skutskär. 
Den mycket populära och 
välkända restaurangen 
Buffalo Steakhouse med 
vilda västerntema har 
kompletterats med hotell. 
Det nya hotellet har vuxit 
fram i den tidigare helt 
oinredda och oisolerade 
övervåningen på fastig- 
heten.

Till våren satsar vi på  
några spabad utomhus  
till hotellrummen med balkong”

Modern och inbjudande atmosfär.

Esad.

Narcisa.



Skärgården och småstäder
Kring sekelskiftet 1900 blomstrade 
Östhammar och Öregrund som 
bad  och semesterorter. Än idag 
fylls fortfarande skärgårdens öar 
och kustorter med sommargäster 
som roar sig med badande, båtliv, 
musik och mat. I Östhammars 
stadskärna finns små trähus med 
lummiga trädgårdar, caféer och 
restauranger. Öregrund har ett 
livligt sommarliv med stort utbud 
av restauranger. Från skärgårdsi-
dyllen kan du också nå öar som 
Gräsö, Örskär och Rävsten. 

Landsbygden och bruken
Österbybruk, Forsmark, Gimo 
och Harg är välbesökta gamla 

järnbruk med herrgårdar med 
bruksmiljöer som ger en vacker 
stadsbild och berättar en spän-
nande historia. Österbybruks Her-
rgård är ett kulturcentrum med 
en världsunik vallonsmedja och 
en vacker franskinspirerad park. 
På området finns bland annat  
orangeri, konstgalleri, antikhan-
del, restaurang och café. I Gimo 
finns Gimo herrgård och det 
speciella Knutmassomuseet, där 
en samling av karnevalsmasker i 
jätteformat visas upp. Alunda är 
den snabbast växande tätorten i 
kommunen med pendlingsavstånd 
på 30 minuter till Uppsala. Som-
martid har Alundabadet öppet 
och modelljärnvägenshus är ett 

spännande besöksmål för stora 
och små.

Aktiviteter
En mängd aktörer erbjuder mö-
jlighet till träning och fritidsaktivi-
teter. Hästar, fotboll och inneban-
dy är populära fritidsintressen. I 
kommunen finns det padelbanor, 
simhallar, ishallar, utegym och 
motionsspår. Friluftslivet finns 
inpå knuten och flertalet van-
dringsleder och stigar går genom 
kommunen. På naturkartan.se/
uppsalalan finns många leder ut-
märkta. 

Välkommen att upptäcka just 
ditt smultronställe i Östhammars 
kommun! n

storbrunn.se

UPPTÄCK  
NATUREN OCH KULTUREN  
I ÖSTHAMMARS KOMMUN

roslagen.se/osthammar

26 MAJ – 20 AUGUSTI

Sommarutställning  
I Skötsner-Edhlunds ateljé 

24 MARS – 7 MAJ  
Utställning  
Anders Hultman 
– Barockt

23 APRIL KL. 13–16

Bokmässa

19 MAJ KL. 19

Föreläsning 
Rävjägarn – Bevarande 
och byggnadsvård

Med vacker natur och havet som granne har Östham-
mars kommun en lång kustlinje med omkring 1000 öar 
och en rik kulturbygd med flera välbevarade Vallonbruk 
och herrgårdar.

Östhammars kommun

En del av Roslagen
Öregrund.

Österbybruks herrgård.

Myrans stig, Hargshamn.
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Här hittar du orörd na-
tur med ett unikt fågel-
liv och en egen riviera 

utmed Dalälvens strand som er-
bjuder både härliga bad och fiske 
för den som vill. De unika natur- 
och kulturmiljöerna i området 

bildar Färnebofjärdens national- 
park och har utsetts av Unesco 
till biosfärområdet Älvlandskapet 
Nedre Dalälven.

Här hittar du också vackra och 
utmanande delar av Upplands- 
leden och flera småorter där det 

I Heby kommun välkomnas du till en blandning av ren 
vildmark, leende landsbygd, livaktiga orter och många 
härliga besöksmål. 

Goda grannar 
HEBY KOMMUN

Ingbo källor.
Gårdsjö Älgpark.

Olpersgården.

Tåg i Tärnsjö.

välkomnande och genuina är 
ledordet.

I Heby kommun kan du verkli-
gen välja om du vill uppleva liv 
och rörelse eller koppla av i 
lugn och ro. Här kan du vara 
med om safari i en äkta älgpark, 
uppleva genuina gårdsmiljöer 
med historiska anor, botani-
sera bland vackra hantverk och  
uppleva och avnjuta lokalpro-
ducerat mathantverk. Du kan 
också övernatta på någon av 
våra välkomnande B&B och vak-
na upp till underbar fågelsång i 
stillsam landsbygdsmiljö.

Självklart finns här möjlighet 
till sköna bad, vandring, cykling, 

paddling och upplevelser från 
hästryggen. Du har också chan-
sen till historiska och kulturella 
resor genom våra museer, hem-
bygdsgårdar, utställningsgårdar, 
kyrkomiljöer och parker.

I Heby kommun finns inga 
avstånd men gott om plats.

Mitt i allt. Nära till allt.
Välkommen till en kommun 

fylld av upplevelser! n

Välkommen att uppleva Heby kommun.  
Här välkomnas du till en blandning av ren vildmark, 
leende landsbygd, livaktiga orter och många härliga besöksmål. 
Här hittar du orörd natur med ett unikt fågelliv och en egen Riviera  
utmed Dalälvens strand som erbjuder både härliga bad och fiske  
mitt i biosfärområdet Nedre Dalälven. Här hittar du också vackra och 
utmanande delar av Upplandsleden och flera småorter där det  
välkomnande och genuina är ledordet.

Nyfiken att se vad vi har att erbjuda? www.upplevhebykommun.se @upplevhebykommun

Foto: Conny Sjöström
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Padel är en av de snabbast 
växande sporterna i Sverige 
och såväl padelhallar- och 

banor dyker upp lite här och var. 
Att det är så populärt beror troli-
gen på att det är en social och 
fartfylld sport som är lätt att lära 
sig. Alla som kan träffa en boll 
kan spela padel. 

Sporten kan närmast förklaras 
som en blandning mellan tennis 
och squash. Padel avgörs inte på 
styrka eller servrar som i tennis, 

utan på strategi och samarbete. 
Det är en sport där alla, gammal 
som ung, kan spela och ha kul 
tillsammans.

Vissa menar att sporten sägs 
ha sitt ursprung som tidsfördriv 
ombord på brittiska kryssnings-
fartyg under 1920-talet, andra 
menar att den har sitt ursprung 
i Spanien och Latinamerika. Det 
var dock först 1974 som dagens 
regler utformades.

Så här spelar du padel
Oftast spelas padel i dubbel och 
precis som i tennis är det en 
plan som delas av med ett nät. I 
padel kan du dessutom använda  
glasväggarna som omgärdar 
planen i spelet. 

Reglerna påminner om tennis 
och spelas i set om tre eller fem 
och det gäller att vinna sex game. 
Poäng får du när bollen studsar i 
marken två gånger på motståndar-
nas sida. Du får också poäng när 
motståndarna slår bollen i nät, 
eller om de slår ut bollen (ur  
buren eller direkt på en av dina 
väggar). Endast glasväggarna 
får användas i spelet, träffar du  
gallret får dina motståndare 
poäng. 

Sporten kräver relativt lite ut-
rustning – ett padelrack, en boll 
och ett par stabila skor. Skorna 
ska klara snabba förflyttningar 
och tvära vändningar. En eller ett 
par partners är också bra att ha. 
Har du inget eget racket kan du 
oftast hyra det. Bollar kan köpas 
i anslutning till padelbanan. n

Padel
– roligt, fartfyllt och passar de flesta Padelplatser

TIERP 
Tierps padelcenter – sju  
inomhusbanor med panorama- 
glas, varav två är för singel-
spel. Tre utomhusbanor, 
varav en singelbana. 
Järnbruksparken – två 
padelbanor utomhus samt en 
tennisbana. Racket finns att 
hyra på Aspenbadet, bollar 
går att köpa.
 
ÄLVKARLEBY 
Älvkarleby fiskecamp – 
utomhusbana på stranden 
invid älven.

SKUTSKÄR 
Skutskärs padel –banor i 
skogsnära, lummig miljö. 

KARLHOLM 
Karlholm Strand – flytande 
padelbana och utomhus-
banor på land.

Läs mer om padel på  
upplevnorduppland.se eller 
i appen.

Flytande bana på vattnet, mitt på stranden, lite undan-
skymd i skogen eller inomhus i hallar. Möjligheterna 
till att utöva den nya folksporten padel är många och 
varierande i Norduppland.

Padel – den nya 
folksporten.

Padel där strategi och samarbete 
vinner över servrar och styrka.

Padel på stranden vid 
Älvkarleby fisckecamping.

Foto: Daniel Hallgren
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Res enkelt med UL-appen
I appen köper du till exempel enkelbiljett, 24-timmarsbiljetter eller 
30-dagarsbiljett. Du kan se var bussen är på en karta och söka resa från 
den plats du befinner dig på. Och betala med Swish, kort eller reskassa. 
Välkommen ombord!



Besök Nordupplands vackra kyrkor
I Norduppland är kyrkorna öppna för besök i sommar. Det
finns mycket att upptäcka i och runtom kyrkorna med dess  
anrika historia. Stanna till för en stunds vila i skuggan under ett  
träd i den natursköna miljö som omger kyrkan eller för att tända  
ett ljus, känna frid och ro i en lugn miljö. 

Innan ditt besök, kolla i appen Kyrkguiden eller på respektive för-
samlings hemsida för uppdaterad information om läget just nu med 
evenemang, konserter och visningar med mera. I appen kan du även 
få digital rundvandring av vissa kyrkor.

Tolfta kyrka Marma kyrka

Vendels kyrka

Lövstabruks kyrka

Vendels kyrka Karlholms kyrka Söderfors kyrka Älvkarleby kyrka Marma kyrka Tierps sockenkyrka Skutskärs kyrka

Tolfta kyrka Hållnäs kyrka Västlands kyrka Tegelsmora kyrka Nathanaelskyrkan Österlövsta kyrka

Lövstabruks kyrkaSkutskärs kyrka

Västlands kyrka Älvkarleby kyrka

svenskakyrkan.se/tierp  ●  svenskakyrkan.se/tierp-soderfors  ●  svenskakyrkan.se/alvkarlebyskutskar  ●  svenskakyrkan.se/vendel-tegelsmora


