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Upplev Norduppland

I Norduppland finns
många små platser vid
vatten där du kan njuta i
avskildhet.

Upplev Norduppland
- inspiration och oförglömliga intryck
Kommunerna Tierp och Älvkarleby bildar tillsammans destinationen "Upplev
Norduppland", rik på inspirerande upplevelser som berör och ger minnesvärda intryck från storslagen natur och ljudet av tystnaden.

F

dessa unika natur- och
kulturmiljöer går fem
etapper av Upplandsleden/Vikingaleden, med
sträckor längs myrar,
sjöar, brusande vatten-

drag, vida skogar och
vackra bruksmiljöer.
Öppna alla sinnen för
hav och älv. Tämnarån
och Dalälven är utmärkta
för paddling och fiske.
Foto: Josefin Näsström

iska, paddla,
vandra och vila
i biosfärområdet
Älvlandskapet Nedre
Dalälven, där Norduppland utgör en del. Genom

Lövstabruks herrgård.
Ståtlig herrgård med unikt
1700-tals bibliotek och
naturaliekabinett speglar
sig i bruksdammen. En gång
landets största järnbruk, nu
ett familjevänligt besöksmål
med orangeri och drivhus.

Nedströms Älvkarlebyfallen är ett mecka för
sportfiskaren. Vid Billudden går Uppsalaåsen
ut som en långsträckt
udde i havet – med
rundslipade stenar och
orangelysande havtornssnår vid ett bländande,
brusande hav.
Hållnäshalvöns nordvända kust bjuder på
fascinerande vyer från
klippor mot öppet hav.
Från havsklipporna kan
både solens upp- och
nedgång beskådas. Den
tursamme kan bländas av spektakulära
norrsken över himlavalvet. Klippor och
stränder inbjuder till
uppfriskande bad.
Besök mellansveriges
riviera – de vackra
stränderna på Rullsand
är flera kilometer långa.
Natur- och gästhamnar
ger båtplats för natten.
De små fiskelägena
Gudinge, Fågelsundet,
Sikhjälma och Gårdskärs

fiskehamn är idyller som
vittnar om kustfiskets
tidigare stora betydelse.

Historiska miljöer

Följ kulturhistoriska
fotspår bland vikingafynd, vallonbruk, kyrkor,
hänförande slott och
herrgårdar samt spännande militär- och vattenkraftshistoria. Låt virtuella eller kunniga fysiska
guider leda vägen. Flera
av de historiska miljöerna hålls levande genom
hantverksateljéer, konst,
teater och musik.

Delikatesser

Smaka på lokalt producerade delikatesser.
I Norduppland produceras ostar, surdegsbröd,
sylter, marmelader och
honung. Stora slätter
och små åkertegar ger
spannmål, potatis och
andra grödor till salu i
gårdsbutiker. Mätta
magen med kött från
lokala köttbönder eller

färsk och nyrökt fisk
direkt från fiskaren.
I Hästskär på Hållnäshalvön tillverkas
Sveriges sydligaste
surströmming – en delikatess för finsmakare.
Caféer med allehanda
bakverk och restauranger bjuder på ett varierat
utbud av mat som kan
sköljas ner med lokalproducerad öl.

Aktivt liv

Suget efter adrenalinkickar kan tillgodoses med alltifrån fallskärmshopp, djupdykning i Trollsjön, till vintersurfing i havet. Eller
varför inte en tur på
islandshäst? Tierp Arena
är platsen för hisnande
hastigheter.
För den som vill till en
vacker plats för romantik, bröllop och fest är
Romantic Sweden i Norduppland den perfekta
destinationen.
Dragon Gate erbjuder
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Några kilometer från Örbyhus
station, ligger Örbyhus slott.
Här satt den avsatte kung Erik
XIV fängslad tills han dog. Blev
han förgiftad? Guidade visningar tar besökarna till kungens
fängelsehåla, slottsparken och
vagnsmuséet.

Ladda ner appen Upplev
Norduppland – din guide till
storslagna upplevelser på
små platser.

Välkommen hit du är väntad!
stjärnorna – alternativen
är många.
I appen Upplev
Norduppland finns hela
utbudet av upplevelser,
mat, evenemang och
boenden som gör ditt
besök till en oförglömlig
upplevelse som berör.

Läs mer om
utflyktsmål
Ladda ner vår app
– bli inspirerad!

Luften är fri!
I år är det friluftslivets
år och detta uppmärksammas genom Luften
är fri – ett projekt som
leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av
Naturvårdsverket. Fler
ska inspireras att hitta
ut i naturen och prova
på friluftsliv samt öka
kunskapen om allemansrätten.

Friluftsliv är inte bara roligt
och spännande utan även
bra för hälsan. Det behövs
bara ca 30 minuter om dagen för att vi ska må bättre
både fysiskt och psykiskt.

När vi är utomhus
rör vi oss mer utan
att vi tänker på
det och vi har lättare
att varva ner. Vi mår helt
enkelt bra av naturen.
Alla äventyr behöver inte
vara stora, kräva massa
utrustning eller behöva
långa resor. En promenad i
närområdet kan räcka gott
och väl. Spana på naturen
och andas frisk luft. Kan
du hitta tre helt olika
dofter? Att inte bara titta på
naturen, utan också känna
den, kan ge nya intryck.
Prova!
Läs mer på: luftenarfri.nu

På udden Marskär intill
Sikhjälma står en vacker
fyr. Från branta klippor mot
havet kan solen följas från
uppgång till nedgång.

Foto: Fredrik Värnebjörk

en annorlunda upplevelse. Mitt i den norduppländska skogen ligger mötesplatsen där öst
möter väst.
I Norduppland kan du
stanna länge. Bo på herrgårdar, lantgårdar, B&B,
campingplatser vid havet
eller Dalälven, sov under
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Välkommen till

Älvkarleby Fiskecamping
Området, vackert beläget i Dalälven, sträcker sig
med sina 106 000 kvadratmeter över två öar.
Här får du som gäst tillgång till badplats, lekplats,
beachvolleyplan och promenadområden med
tipsrunda. På området finns också två servicehus,
varav ett rustas inför årets säsong.
För dig som vill paddla kanot, cykla och fiska
erbjuder vi all utrustning som behövs för uthyrning.
Du kan även hyra en bastu, badtunna, eller varför
inte en bastuflotte.
Här finns också möjlighet att fiska i ett av Sveriges
bästa fiskevatten för lax och havsöring.

Fiskekortet köper du smidigt hos oss! Vill du ha
hjälp att hitta de bästa platserna att fiska på? Ring
gärna och boka fiskeguiden Niklaus Storås, mer
känd som Laxguiden.
Avnjut din middag på vår restaurang med husmanskostbuffé och à la carte meny, beställ pizza
från vår egen pizzeria, eller grilla på någon av våra
grillplatser. Under dagen kan du också besöka vårt
café för gott fika och lättare tilltugg.
Välkommen!

Älvkarleby
Laxfiske & Camping
erbjuder
162 campingtomter
30 tältplatser
33 stugor
NYHET 2021!

Välkommen till vår nya renodlade
fiskebutik på campingen. Här kan
du ta en fika och köpa
fiskeprodukter för
fisket i älven.

Campingvägen 1
814 70 Älvkarleby
026-727 92
info@alvkarlebycamping.se
alvkarlebycamping.se

Upplev Norduppland

Utvalda
guldkorn
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Sportfiske
Ett av Sveriges bästa
lax- och havsöringsvatten hittar du i nedre
Dalälven vid Älvkarleby.
Längre upp i älven finner
du både fina strömvatten, med chans att fånga
harr och öring. Här finns
också stora fjärdar som
erbjuder ett högkvalitativt fiske efter gädda och
gös i storslagen miljö.
Sportfisket i Dalälven
sträcker sig från Älvkarlebyfallen till mynningen i havet, en sträcka
på ungefär nio kilometer.
A-sektionen, en sträcka
på en kilometer, forsar
närmast fallen och fisket
sker främst från land.
På nästa sträcka, från
Älvkarleby Fiskecamp

Fiska lax och havsöring
i nedre Dalälven vid
Älvkarleby.

och ut till mynningen,
rinner älven lugnare och
här fiskar man från båt.
Lös fiskekort och fiska
på egen hand eller boka
en spännande upplevelse
med någon av de kunniga fiskeguiderna som
finns i Norduppland.
Även Upplandskusten
med sin varierande natur
i form av skyddade
vikar, klippor, skär
och hav lockar med
fiske efter bland annat
havsöring, gädda och
abborre.

Lingnåre på Hållnäshalvön är ett av Upplands två kulturreservat. Här har människor
levt och brukat jorden
från Vikingatiden och
äldre medeltiden. De
lämnade spår efter sig
som vi kan se än idag
i form av rester efter
bostäder, odlingsmarker och gravplatser.
Färdas flera hundra
år tillbaka i tiden genom att vandra längs
med Medeltids- eller
Vikingastigen. Kanske
kan du tyda runstenens
hemligheter? Ta med
picknickkorgen och

Dragon Gate

Lignåre
kulturreservat

Foto: Tierps kommun

Lingnåre Kulturreservat
– res i tiden

filten och slå dig ner
på de betade hagarna
mitt bland mängder av
blommor och sällsynta
fjärilar.
Besök också utställningen i ladan vid
parkeringen för att
få en känsla av hur
landskapet såg ut på
Vikingatiden då havet
var närmaste granne.

Läs mer om
utflyktsmål
Ladda ner vår app
– bli inspirerad!

Laxön och fallområdet
Laxön är en vacker kulturmiljö som ligger mitt i
Älvkarlebyfallen. Här hade ingenjörtrupperna
under mer än 100 år sitt sommarläger när de
övade broslagning över forsande vatten.

F

ram till 1880-talet
var ön mest känd
för laxen. Både Kronan,
kyrkan och allmogen
ville få sin del av laxfisket. I slutet av 1880-talet
upptäcktes ön av Svea
Ingenjörregementet
som gjorde den till sitt
sommarläger. I 100 år
återkom soldaterna till
Laxön och Älvkarleby
för att öva broslagning
över forsande vatten.
De uppförde också alla
byggnader som än i dag
ger ön en unik karaktär.
Idag är husen renoverade och fyllda med
nytt liv och innehåll.

Restaurang & café

På Laxön finns mycket
att uppleva. Ät och fika
i fantastisk miljö, här
finns både restaurang
och café. På ön finns
även hantverksbutik,
möbelsnickare, keramiker med tillhörande
butik och konstnär med

egen ateljé. Allt för en
trevlig och unik shoppingupplevelse.
Laxön är både festlig
och romantisk. Här finns
fest- och konferenslokaler i varierande storlekar.
Vem vill inte bjuda in
till fest i Officersmässen
eller Stora hallen?

Virtuella guider

Låt de virtuella guiderna
berätta om svunna tider
och kungliga besök på en
historisk vandring eller
leta Pokemons bland lummiga träd och grönytor.
Laxtrappan, i
Kungsådrans vatten,
brukar locka såväl ung
som gammal för att se
när laxen hoppar.
Laxön ligger mellan
två etapper på Upplandsleden och är en bra
utgångspunkt för såväl
en dagsvandring eller en
längre tur.
Vandrarhemmet på
ön erbjuder en god natts

sömn till älvens brus.

Älvkarleby kraftverk

År 1915 togs den gamla
kraftstationen Älvkarleby
i bruk. Det byggdes av
Vattenfalls styrelse (nuvarande Vattenfall AB) och
var då företagets tredje
vattenkraftverk efter
Olidan i Trollhättan och
Porjus i Jokkmokk. Syftet
var att ge el åt mellansverige. Idag, mer än 100
år senare levererar vattenkraftverket fortfarande el.

Carl XIII:s bro

färdades mellan Uppsala och Gävle passerade
man Dalälven med färja i
Älvkarleby, men det hade
länge talats om behovet
av en bro i Älvkarleby.
Den första bron stod
klar 1797, men den bröts
sönder av vårfloden sju år
senare. En ny invigdes år
1816. Den fick sitt namn
efter landets dåvarande
regent – Carl XIII.
Med bara fem minuters
promenad från tågstationen i Älvkarleby är det
enkelt att ta sig hit.

När man förr i tiden

Besök den vackra
kulturmiljön Laxön vid
Älvkarlebyfallen.

Dragon Gate
Bara ett stenkast från E4:an hittar du Dragon Gate
– den mytomspunna platsen som äntligen väckts
till liv. Utforska den kinesisk-inspirerade anläggningen mitt i de norduppländska skogarna.

H

är fyller du på energidepåerna med
mat, dryck, fikabröd
och glass. Butiken med
över en miljon kinesiska
prylar ingick i köpet
för de nya ägarna av
Dragon Gate. Här kan
du botanisera bland

terrakottakrigare i olika
storlekar, tandborstar,
ljuslyktor och mycket
annat. Gå också en
rundtur på museet och
titta på terrakottaarmén
i verklig storlek.
Dragon Gate är en
spännande plats för

olika events. Här kan
du skapa ditt eget event,
eller uppleva andras.
Det är en plats full av
möjligheter och erbjuder flera olika boendealternativ. Hotellet med
36 dubbelrum bokas till
fester, konferenser och
events. Stanna längre
och hyr en lägenhet
eller villavagn. För
träningsläger, helgläger ett kanske en

utbildningsvecka finns
ytterligare 36 bäddar i
fyrbäddsrum i Dragon
Gates träningstempel.
Det är en fullt utrustad
träningsanläggning
specialiserad för både
kampsport och hälsokonst. Omgärdat av en
mur finns en stor härlig
uteplats med såväl
grillmöjligheter som
spabad.

Upplev Norduppland
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Lokalproduktion i Norduppland

I Norduppland finns allehanda lokalproduktion
av mat. Några av produkterna sticker ut lite mer
än andra.

I

Hästskär på Hållnäshalvön håller tredje
generationens yrkesfiskare, Lars-Ivan Hållstrand till. En av hans
specialiteter är surströmming. Han är den enda av
Bottenhavets kustfiskare
som gör egen surströmming på kommersiell
nivå. När tillverkningen
började för 17 år sedan
rörde det sig om ett 100tal burkar, i dag färdigställs 2500 burkar varje
säsong. Surströmmingstillverkningen är med
den volymen den minsta
i landet, dessutom den
sydligaste.
Hållstrands surströmming har blivit lovordad
av flertalet kända matprofiler och har även
tagit hem priset ”Bäst i
test” vid vissa provningar.
Arbetet med att ta fram
den perfekta burken
surströmming kan jäm-

föras med att tillverka
vin, påstår kännarna.
Konsistensen på en bra
surströmming ska vara
köttig och smaken ska
innehålla rejält med syra
och mycket umami.
När vi frågar Lars-Ivan
hur han själv föredrar sin
strömming svarar han:
– Jag gör ingen klämma
utan det ska vara potatis
och något tillbehör. Tunnbröd och lök, men jag
kan också tänka mig en
skiva tomat till. För vissa
är det mjölk som gäller
som dryck, själv föredrar
jag öl.

Surströmmingsklämma

För den som ännu inte
har provat denna för vissa
svårbegripliga delikatess
kan ett sätt att börja ta sig
an denna doftande fisk att
göra en surströmmingsklämma. Här får du
recept på en sådan:

Foto: Stephane Lombard

Surströmming –
för finsmakaren

SURSTRÖMMINGSKLÄMMA
Förutom surströmming,
– filé för den försiktige,
– hel strömming för övriga,
behöver du:
1 st mjukt tunnbröd
eller 2 skivor hårt
Smör
Kokt potatis, mjölig
Hackad gul lök
ev tomat i skivor och
gräddfil
1. Ta en bit bröd, bred på
smör, och fördela potatisen på smöret.

2. B
 ena fisken om du har
hel strömming (finns
filmer på nätet hur du
gör) skär den i mindre
bitar och fördela den
över potatisen.
3. Toppa med löken och för
den som önskar skivor
av tomat samt klickar av
gräddfil.
4. Om du har mjukt bröd –
rulla ditt bröd till en så
kallad stut. Hårt bröd –
lägg på en skiva till. Och
kläm ihop.

Fakta om surströmming
Surströmming är strömming som fått jäsa.
Jäsning (fermentering) av
livsmedel är en mycket
gammal konserveringsmetod som funnits i
årtusenden. Konserveringsmetoden blev
vanlig i Sverige under
1500-talet. Från att ha
varit billig vardagsmat
i bondesamhället blev

den jästa fisken under
1800-talet festmat När
populariteten ökade och
för att undvika att ojästa
burkar med fisk såldes
infördes 1940 Surströmmingspremiären – tredje
torsdagen i augusti.
(Källa: Nordiska muséet)

Se film hur

tillverkningen
går till!
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”Lugnet” 18 hål golfglädje längs med Dalälven
Bli medlem eller besök oss som gäst.
Medlemskap från 1800 kr (seniorer).
Dags greenfee från 380 kr (senior)

Välsorterad pro-shop
PGA tränare som arrangerar golfutbildning,
privatundervisning, juniorläger, företagsgolf m.m.

Restaurang ”Älvan” blev prisbelönade i 2020 för sin fantastiska mat. Vi erbjuder en spännande meny och har fullständiga rättigheter. Kom till oss för en fika, lunch eller middag.

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

Upplev Norduppland
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Upplandskubb – bröd
som kokas i vattenbad
Vid Vendelsjöns södra strand ligger Varggropens fågeltorn. Här drar strecken
av flyttfåglar fram under vår och höst. Alldeles intill finns Ängslyckans café
och stenugnsbakeri. Här förädlar Karin Gerhardt säden från uppländska
åkrar till väldoftande bröd.

E

n specialitet hos
Karin Gerhardt är
Upplandskubb – ett
gammeldags bröd vanligt i Uppland sedan
slutet av 1800-talet,
framförallt till fest och
jul. Namnet har det
fått för att det liknar en
huggkubbe.

Namnet efter vedklabbar

Brödet är unikt för
Sverige därför att det är
det enda bröd som ska
gräddas i vattenbad på
spisen. Det jäses i tre
timmar eller längre och
gräddas minst fyra timmar i ett cylinderformat
kärl med lock i en gryta
på spisen. Brödet ska
sedan vila ett dygn innan
det skärs upp. Det delas
då upp i fyra kvartar
och sedan på mitten.
Kvartarna liknar små

vedklabbar och skivorna
får på så sätt sin typiska
trekantiga form.

Perfekt till julbordet

Det saftiga, mustiga brödet serverades traditionellt med gravad strömming, ister och rödlök,
men passar lika bra till
sill, ost eller skinka och
är ett förträffligt bröd
att servera till julbordets
fröjder.

Bröd med licens

Upplandskubb anses idag
så unikt att det tilldelats
skyddad ursprungsbeteckning (SUB) genom
EU:s regelverk för
skyddade beteckningar.
Det är sex år sedan
Karin började baka
Upplandskubb och är
idag den enda som
har licens från Livsmedelsverket att sälja

brödet med denna
kvalitetsmärkning.

Punkt och pricka

– Det är mycket viktigt
att följa receptet till
punkt och pricka för
att få kalla brödet för
Upplandskubb, berättar
Karin. Säden måste komma från Uppland och sirapen måste vara av den
ljusa eller mörka sorten.
Brödsirap, vit sirap,
bagerisirap eller annan
sirap är inte tillåten om
du ska ha rätt att använda kvalitetsstämpeln.
– Upplandskubb är
vad champagne är i
förhållande till övriga
mousserande viner – det
måste komma från en
viss region, avslutar
Karin.

Prova på att baka Upplandskubb
UPPLANDSKUBB
Du behöver en stor gryta,
ex en syltkittel eller annan
stor gryta med lock som ska
fungera som vattenbad. Du
behöver också en bakform
med lock som rymmer tre liter – en gammal mjölkhämtare, stor glasburk , plåtburk
eller en treliters kastrull med
lock, ca 17 cm i diameter,
fungerar utmärkt.
Ingredienser
60 g jäst
4 dl kallt vatten, ca 15 grader
350 g sirap, mörk eller ljus
hushållssirap
1 tsk salt
525 g grovt rågmjöl
475 g vetemjöl
GÖR SÅ HÄR
1. Rör ut jästen i lite kallt
vatten.

gräddningen och fyll på
2. Blanda resten av vattom det behövs.
net, sirapen och saltet.
10. Stjälp upp det färdiggräd3. Blanda i rågmjölet och
dade brödet och linda in
sist vetemjölet.
det i flera lager bakdukar
4. Arbeta ihop blandningen
och handdukar.
till en stadig deg.
11. Låt det svalna och vila
5. Smörj och mjöla baki 10-24 h innan du förformen. Packa degen i
packar brödet.
formen och låt jäsa svalt
(i ca 15 grader) under
Om du ska frysa brödet –
bakduk i 6-9 h.
frys det helt.
6. Sätt på locket. Försegla
hela locket med aluminVid servering – klyv det i
fyra tårtbitar och skiva upp
iumfolie så att ingen
det. Servera med det du
vattenånga kan komma
tycker om.
in under gräddningen.
Brödet är sött, men en
7. Koka upp vatten i en stor
inte allt för söt havtornsgryta på spisen.
8. Placera formen i vattensylt tillsammans med en
smakrik ost fungerar väl
badet och lägg på lock
tillsammans. Recept på
på kastrullen.
9. Grädda brödet i 4 h. Vatt- havtornssylt hittar du
appen Upplev Norduppland
net i vattenbadet ska
under Smaka – Smaker från
nå till ca 2/3 av formens
höjd. Kontrollera vatten- Norduppland.
nivån då och då under
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Gårdsbutiken är öppen året runt, alla dagar kl 9-19,
för självbetjäning av ägg, mjöl, gryn, potatis och
grönsaker. För kött och lammskinn kontakta oss
innan, men oftast är någon i närheten. Vi driver
själva gården och säljer vad vi producerar direkt
till kund. Här kan du bo på lantgård sommartid,
se hemsidan för info www.larsbolantgard.com
Varmt välkomna till oss önskar Mikaela & Robert!

KONST PÅ VÄG

sommar 1-4 juli 2021
Välkommen på konstrunda i Norduppland!
Läs mer på www.kpv.nu
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Växter, café
inredning,
workshops
& events
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Hoppa fallskärm!

RING OCH BOKA!

08-410 458 67

Nybogatan 2
Älvkarleby
026-61 38 88
info@gronakallan.com
gronakallan.com
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Välkommen till Ängskärs havscamping

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

Följ oss

9

Stort utbud av möbler
och sommarmöbler
samt heminredning!

Gratis montering och fri
hemleverans
inom 6 mil!

Följ oss:

Möbelmästarna Örbyhus | Uppsalavägen 3B | 74840 Örbyhus
0295-10203 | orbyhus@mobelmastarna.se | Instagram: Mobelmastarnaorbyhus

Tel 0294-212 22 | angskarshavscamping1@outlook.com

Välkomna till Johan Thunberg
ateljé på Laxön Älvkarleby!
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Välkommen till Café Furiren och Älvkarleby vandrarhem!

Ljuset har en betydelse i måleriet. Visar målningar i:
I min atelje, alltid.
Kvarnen Söderhamn 1maj–16 maj.
Skutskärs bibliotek 14 september–23 oktober.
Bjuden till Svensk Amerikanska Museet i Chicago.
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

Välkommen till Älvkarleby
och ett av Sveriges bästa
havsörings- och laxfiskevatten!

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

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

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

svenskakyrkan.se/alvkarlebyskutskar

Välkommen till kyrkan i sommar
l
l
l

l

l

Mässa i någon av våra kyrkor varje söndag
Musik i sommarkväll varje söndag kl 19
Vägkyrka i Älvkarleby öppen för besök och
guidning söndag- torsdag 9.30-16.30
Skutskärs kyrka öppen varje vardag 8-15
till 30 juni
Marma kyrka öppen onsdagar 8-15

www.kungsadran.se • 026-822 22

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.

I Lövstabruk finns så mycket att se

Vad heter du?
– Per Lidvall.
Var bor du?
– Lövstabruk och sommarstuga på
Kopphuslandet i Skutskär.

Vad gör du?
– Kultursekreterare för Älvkarleby kommun och Herrgårdsguide i Lövstabruk där
jag också ska ha ett galleri i sommar.
Du är en hemvändare – Varför flyttade
du ”hem” igen, och vad är det bästa
med att bo här?
– Jag har jobbat utomlands i 20 år och
Stockholm i många år, men alltid njutit av
mina besök ”hemma” och haft det som
mål att landa här, jobbet som kultursekreterare gjorde det möjligt.
Som förstagångsbesökare – vad rekommenderar du?

– Absolut Lövstabruk där jag bor. Förutom
att hela det 300-400 åriga samhället är välbevarat så finns det så mycket att se, njuta
och lära av. Där och på närliggande bruk
finns hela vår samhälls- & industrihistoria
skapad av de invandrade Vallonerna.
Uppvuxen i Skutskär är det naturen, vattnet och alla härliga badstränder där som
lockar mig.
Om man har besökt Norduppland flera
gånger– finns det någonting man behöver kolla att man inte har missat?
– Kammarmusikfestivalen i Lövstabruk är
i en klass för sig. På mitt jobb i Skutskärs

bibliotek har vi massor av information och
tips om var man kan promenera, cykla
och andra fritidsaktiviteter. I bibliotekets
galleri kan man upptäcka lokala konstnärer
och kreatörer, och utställningarna byts ut
kontinuerligt.
Har du något eget smultronställe som
du helst åker till?
– Jag bor 150 meter ifrån det, Lövstabruks
kyrka, med den fantastiska Cahmanorgeln
från 1728. Fast jag har guidat där åtskilliga gånger blir jag alltid lika berörd och
fascinerad, försök att delta i en guidning,
konsert eller högmässa och njut.

Hitta dina upplevelser

GÄVLE

i Norduppland!
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1. Älvkarleby Fiskecamping
2. Älvkarleby Golf
3. Larsbo Lantgård
4. Gröna Källan
5. Ängskärs Havscamping
6. Konstnär Johan Thunberg
7. Älvkarleby Sportfiske
8. Stockholms fallskärmsklubb

9. Möbelmästarna Örbyhus
10. Café Furiren
11. Restaurang Kungsådran
12. Lövstabruk
13. Örbyhus Slott
14. Rullsands Havscamping
15. Tierps Järnbruk
16. Tibrings



Camping

UPPSALA



Kyrka

..
Valkomna ti
kyrkorna i Norduppland
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

Upplev Norduppland

: Anna Thors
Foto
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Foto: Mattias Boström

Läs mer om
bröllop!
Ladda ner vår app
– bli inspirerad!

Bröllop & Fest

Var vill du säga JA
till ditt hjärta?

När valet av festlokal är klart återstår att börja
fundera på vigselceremonin. Oavsett om ni vill ha
en borgerlig eller kyrklig vigsel har ni möjlighet
att välja platsen helt efter ert eget hjärta. I Norduppland hittar ni lätt en perfekt liten plats för er
stora stund.

K

anske vet ni redan
exakt var ni vill
ha er vigselceremoni? En plats ni älskar,
eller kanske platsen
där ni blev förälskade.
Eller så har ni ännu
inte bestämt er för ute
eller inne, kyrkligt eller
borgerligt. Oavsett finns
det ett par saker som är
toppen att tänka på, både
för att göra er ceremoni
fantastisk men även för
att minnena, och bilderna
från er vigsel ska bli så

vackra som möjligt.
– Jag brukar be
brudparen att tänka
igenom sin dag i detalj.
Om man planerar vigsel
ute – ha en backup plan
för dåligt väder, eller
låt gästerna veta att
man kommer vara ute
oavsett väder. En vigsel i
regn eller blåst kan vara
väldigt romantisk och ge
fantastiska bilder, men
det krävs att de som
närvarar är rätt klädda,
säger Sanna Rudling,

bröllopskoordinator för
Romantic Sweden.

Planera något extra

Sanna brukar också
tipsa brudparen om att
tänka på hur de vill ta
sig till och från vigseln,
och att platsen passar
för det. Det kan vara
roligt att planera något
extra, kanske göra entré
i kajak, på cykel, eller
ridande. Det finns alla
möjligheter att inkludera det som förde paren
samman eller som verkligen är ”De”.
Att bolla tankar och
idéer med fotografen i
förväg är bra. Det kan
göra stor skillnad hur
ljuset ligger och erfar-

na bröllopsfotografer
brukar ofta ha uppslag
som kan göra att det blir
ännu bättre bilder.

Ris eller ros?

Traditionen att kasta
ris på det nygifta paret
kommer ursprungligen från Romarriket,
där man kastade vete,
korn eller havre för att
symbolisera fertilitet och
lycka. Sanna Rudling
rekommenderar istället gästerna att kasta
blomblad. När ceremonin är över följer ofta
riskastning och jubel
från gästerna. En magisk
stund och här tas oftast
några av de härligaste
bilderna. Dock är det

så mycket skönare för
brudparet med lätta
rosenblad som faller
långsamt än små hårda
korn som kan komma in
i både ögon och frisyrer.
Även såpbubblor kan
vara ett vackert alternativ.

Mer inspiration

I Norduppland finns
många möjligheter att
skapa ett unikt bröllop
med en vigsel som ger
möjlighet till en storslagen eller oväntad entré.
Ett oförglömligt minne
för alla och extra roligt
blir det efteråt om bilderna kan spegla det.

Ta ett dopp i Trollsjön

Vad heter ni?
– Tina Dahlström Bergh &
Magnus Dahlström.

Vad gör ni?
– Vi är Ica Handlare på Ica Supermarket Tierp sedan
10 år. Vi gillar idrott,
vara ute i naturen och
god mat och dryck. Sedan umgås vi mycket med
våra barn och barnbarn. Nu
ser vi fram emot nyöppningen av vår större ICA butik
i Siggbo som beräknas

öppna i september.
Var bor ni?
– Vi har nyss flyttat från centrala Tierp ner till Karlholms Strand och här trivs vi
toppen. Underbart fin natur
och fina promenadstråk.
Vad tycker ni är det bästa
med att bo här?
– Det bästa med att bo i
Norduppland är den härliga
miljön som finns just runt

knuten samt närheten till
allt vi uppskattar och behöver.
Som förstagångsbesökare
i Norduppland, vad får
man inte missa?
– Den första gången du
besöker Norduppland
tycker vi att du ska besöka
Lövstabruk, ta ett dopp i
Trollsjön sedan är friluftsområdet på Vegavallen

grymt fint och bra.
Sedan uppskattar vi alla
lantgårdar där vi köper lokala produkter och tittar på
djuren med våra barnbarn.
Vilket smultronställe åker
ni helst till?
– Vårt smultronställe är just
nu Karlholm – där vi har underbara stigar och badplatser precis där vi bor.

Missa inte
Upplandsleden!
Vad heter du?
– Sivan Jansson.
Var bor du?
– Älvkarleö Bruk.
Vad gör du?:
– Har företaget Sivans
Fiske, där mitt motto är
Fiska dig friskare.
–Jag är utbildad
flugfiskeinstruktör och
Friskluftsguide. Arrangerar flugfiskekurser,
guidar samt “Må bra”
aktiviteter. Att vara
ute i naturen sänker
stressnivån i kroppen.
– Till vardags har
man riktad uppmärksamhet, vår hjärna tar
emot tusentals inryck
varje sekund. Beslut
skall tas, vi ska planera,
samtal ska svaras på,
Det är något som tar
mycket energi, medan
man i naturen har en
spontan uppmärksamhet, sinnena tar emot
intrycken vilket inte tar
energi, det blir som en
vaken vila.
Som förstagångsbesökare i Norduppland, vad får man inte
missa?
– Upplandsleden tycker
jag är fantastiskt att
gå. Lätt att ta upptåget
till Marma och sedan
promenera till Älvkarleby. Kanske avsluta med
lunch på Laxön. Eller
om man har barn så är
ett besök vid Rullsand
ett måste. Leka i sanden
och bada i havet.
Har du något eget
smultronställe som du
helst åker till?
– Billudden tycker jag är
fantastiskt att promenera på, när hösten
närmar sig kan man
plocka havtorn.
Vad var det som lockade dig att flytta hit?
Fiske efter lax och
havsöring
Vad är det bästa med
att bo här?
– Närheten till naturen,
havet och staden.

Upplev Norduppland
12

13

LÖVSTABRUK

Välkommen till
Örbyhus slott
• Guidade visningar
• Sommarkonserter med Ensemble Rebaroque,
Trion Elin Rombo, Anna Paradiso &
Maria Lindahl, Uppsala Kammarsolister
• Slottsträdgård med café
• Golfklubb

På grund av covid 19 besök www.orbyhusslott.se
för kontinuerlig uppdaterad praktisk information.

Badtips!
IITierps
Tierpskommun
kommunkan
kandu
dubada
badaiihavet,
havet,sjöar,
sjöar,åar
åaroch
ochiiDalälven.
Dalälven.
De
Defriluftsbad
friluftsbaddu
duser
serpå
påkartan
kartansköter
sköterkommunen
kommunenmed
medhjälp
hjälp
av
avett
ettantal
antalföreningar
föreningaroch
ochUpplandsstiftelsen.
Upplandsstiftelsen.

11

Här finns rullstolsramp ner i vattnet

Latitud
Latitud60°32’20.02”N
60°32’20.02”N
Longitud
Longitud17°37’23.63”O
17°37’23.63”O

Latitud
Latitud60°32’59.41”N
60°32’59.41”N
Longitud
Longitud17°45’15.82”O
17°45’15.82”O

Latitud
Latitud60°29’0.60”N
60°29’0.60”N
Longitud
Longitud18°4’3.33”O
18°4’3.33”O

*
Latitud
Latitud60°27’23.72”N
60°27’23.72”N
Longitud
Longitud17°23’29.94”O
17°23’29.94”O

Information
Informationom
ombadvattnets
badvattnetskvalitet
kvalitethittar
hittardu
dupå
påwww.tierp.se
www.tierp.se
och
www.havochvatten.se
och www.havochvatten.se

**
Latitud
Latitud60°22’28.60”N
60°22’28.60”N
Longitud
Longitud17°28’33.97”O
17°28’33.97”O

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

***
Latitud
Latitud60°16’30.45”N
60°16’30.45”N
Longitud
Longitud17°25’58.39”O
17°25’58.39”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
*) 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

Tierps kommun
Tel: 0293-21 80 00

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

Det här är en
plats att bo på

Fotograf: Joel Ericsson

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.

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

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

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.

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

Besök vår hemsida!

www.tierpsbyggen.se

Foto: Josef Abliz

Välkommen till
Kulturhuset Möbeln i Tierp
Ett hus för alla
Kom och var med på våra evenemang.
Här finns bland annat bibliotek, konsthallen,
café, boulehall, fritidsgård, kulturskolan och
mötesrum. Vi ligger intill tågstationen.
Läs mer på kulturhusetmobeln.se

Ett naturnära och
trivsamt boende
Hyr av oss och öka din livskvalitet!
alvkarlebyhus.se

Upplev Norduppland

Förgyll din
vardag!

Ladda ner vår app
– bli inspirerad!

Källarberget

Norduppland
– enastående livskvalitet!
Landsbygdslugn nära storstan. Norduppland är
ett attraktivt område att bo, leva och etablera sitt
företag i. Oavsett om man föredrar att bo i lägenhet, villa eller radhus, centralt eller mer avsides
vid vattnen eller i historisk bruksmiljö - vågar vi
påstå att du hittar ett prisvärt alternativ här!

K

ommunerna i
Norduppland
växer och många
spännande projekt pågår
för att ge plats åt fler att
bo bra. I utkanten av
centrala Tierp växer en
helt ny stadsdel fram –
Siggebo trädgårdsstad
med ett angränsande
handelsområde och
företagspark. Intill skog
och hav och nära till det
mesta i Skutskär, finns

det plats för såväl villor
som lägenhetshus i det
nya bostadsområdet
Liljebacken.

Nytt samhälle

Karlholm strand är en
liten kustnära pärla där
ett helt nytt samhälle
anläggs. Här finns exklusiva boenden med egen
brygga direkt vid havet,
restaurang, verksamhetslokaler, bostadsprojekt

och en framtida marina.
I många av de andra
Norduppländska orterna
både byggs och planeras
det för attraktiva boendeformer.
Norduppland har en
långvarig bruks- och
industrihistoria som fortfarande idag dominerar
näringslivet. Mixen av
stora multinationella företag och lokala små och
stora tjänsteföretag bidrar
till ett intressant och
diversifierat näringsliv, ett
gott företagsklimat och
bra kommunikationer.

Norduppland är nära

från Stockholm och du
är här. Upptåget som
går mellan Uppsala och
Gävle stannar vid flera
stationer i Norduppland
– Örbyhus, Tobo, Tierp,
Mehedeby, Marma,
Älvkarleby och Skutskär.
E4:an skapar snabba
förbindelser i norr- och
södergående riktning. På
en timme når du Arlanda och världen.
Mer information för
dig som vill bo, leva och
etablera dig i Norduppland på kommunernas
hemsidor: tierp.se och
alvkarleby.se

Kan en plats göra dej
mer kreativ?
– Ja, utan tvekan! Det är
svaret när vi frågar författaren Teo Hären, som
föreläst om kreativitet i
20 år. Han har själv ställt
frågan: När får du dina
bästa idéer? till tusentals
människor.
– ”I duschen” är ett av
de vanligaste svaren. Men
sedan dyker ”vid havet”,
”när jag springer” eller
”på semestern” upp.
– Många människor
jag träffat, inte minst i
städer, lyfter fram hur
lugnet på landet gör
dem kreativare. Och jag
förstår dem. När vi flyttade verksamheten från
Stockholm til Älvkarleö
Bruk så fastnade jag
själv för hur mycket mer
kreativ jag blev, men
även hur mycket lättare
det var att förverkliga
idéerna på landsbygden.
Människor på lands-

bygden har alltid varit
kreativa, men på senare
år berättar alltså många
människor som bor och
arbetar i städer hur de aktivt tar sig ut på landet för
att de får sina bästa idéer
här. För att reflektera på
en vandringsled, eller
spåna idéer på en vacker
kursgård.
– Själv älskar jag att
paddla, och det är absolut då jag får flest idéer.
Och möjligheterna till
olika typer av paddling
är fantastiska här i
Norduppland. Få platser
i Sverige erbjuder både
möjligheten att paddla
medströms på en älv, och
att paddla på havet med
fri horisont. Samma dag!
Var får du dina bästa
idéer?
Det är tydligt; havet,
sjöarna och älven gör mig
mer kreativ” avslutar Teo.

En dryg timma med tåg
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Öppet året runt!
www.rullsand.se
026-86 220
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Upplev Norduppland

Våra bästa
tips och
smultronställen!

Laxön är
diamanten i
kommunen
Vad heter du?
– Johan Thunberg. Jag bor i
Skutskär och arbetar sedan
25 år tillbaka som konstnär
på heltid.
Som förstagångsbesökare,
vad får man inte missa?
– Billudden. Det är vackert
och avkopplande att vandra
där. Sedan har vi Laxön. Jag
kallar den för diamanten i
kommunen. Laxön bjuder på
fantastiska naturupplevelser
och kultur – året runt.
För dig som bor här, vad är
det bästa med att bo här?
– Det bästa med att bo här
är att det är nära. Nära till
naturen, blomsterrikedom,
svamp, bär och djur. Det
är positivt att kommunen
utvecklar mer boenden och

jag ser gärna att
fler företag vill
etablera sig här.
Som konstnär
Ladda ner vår app
har jag nu
– bli inspirerad!
under ca 25 år
upplevt naturen i
Norduppland året
runt. Mina målningar
är en hyllning till naturen,
Jag vill fånga en speciell
känsla i mina målningar för
att visa människor hur
naturen ser ut ur en konstnärs ögon. Vi behöver naturen, ljuset, luften, upplevelsen och magin. Mina tavlor
med motiv från Älvkarleby
kommun och Norduppland
har spridits ut i världen.

Läs mer om
smultronställen!

Man kan bo lantligt utan att vara
bilberoende

Vad heter du?
– Jenny Lundström.
Var bor du?
– I ett vackert 1800-tals hus
mellan Tobo och Örbyhus.
Vad gör du?
– Just nu går den mesta av
tiden åt till mina politiska
uppdrag i Tierps kommun
och Region Uppsala (med
inriktning på hållbar samhällsutveckling), men jag
är veterinär i botten och vid
sidan av politiken arbetar
jag i ett projekt som handlar
om livsmedelsbranschens
kravställande gentemot
leverantörer såväl i Sverige
som internationellt.
Det handlar om krav på
ansvarsfull antibiotikaanvändning, djurskydd och
smittskydd för att främja
en sund djurhållning. Vid
sidan av jobb är jag en aktiv
körsångare och jag älskar
att odla i min trädgård.
Som förstagångsbesökare
i Norduppland, vad får
man inte missa?
– I år är det ju Friluftslivets år, och det
sammanfaller ju med
att Tämnaråns kanotled
återinvigs i maj. Så min
friluftsutmaning detta år

att är att paddla den och
då får man ju både passera
fantastiska naturmiljöer
och bruksmiljöer. Men är
man mer inställd på ett
enda besöksmål – då är
det Lövstabruk man ska
besöka!
Har du något eget
smultronställe som du
helst åker till?
– Min favoritutflykt en tidig
lördagsmorgon på våren är
att ta elcykeln till Smultronstället Tegelsmorasjön och
fågeltornet på Jaengens
udde. Fågelrikedomen där
är helt fantastisk, och det
ligger väldigt lättillgängligt
bara några km från Örbyhus
station. Om jag är mer
sugen på en dagsutflykt
brukar jag ta Upptåget
till Tierp och sen bussen
till Ledskär, även det ett

Natur och friluftsliv är även mitt stora fritidsintresse

Vad heter du?
– Emelie Runfeldt.
Vad gör du?
– Jag arbetar på Upplandsstiftelsen med friluftsliv och
naturvägledning.
Som förstagångsbesökare
– vad rekommenderar du?
– Det finns så otroligt många
fina och spännande platser
att besöka i Nordupplands
natur. Men som förstagångsbesökare så tycker jag att
man ska ta en tur ut på
Hållnäshalvön. Jag älskar
att åka på de smala slingriga

landsvägarna, som leder
genom ett vackert gammeldags kulturlandskap, ut
till olika platser längs kusten.
På Hållnäshalvön finns
Sveriges enda kust mot norr.
Du kan till exempel vandra
längs Fågelsundets naturstig
som är 2 km lång och leder
genom skogen och ut till
släta klippor vid havet. Eller
naturreservatet Källarberget
som också bjuder på en naturstig med fantastisk utsikt
över öppet hav. Lite längre in
mot mitten av Halvön ligger

Lingnåre kulturreservat där
människor levt och brukat
jorden sedan Vikingatiden.
– En annan favoritplats
är Ledskär, nordost om
Skärplinge. Ledskär är ett
riktigt fågelparadis. På de
vidsträckta strandängarna
myllrar det av fåglar under
flyttsäsongen, vår och höst.
I Hamnen håller man på att
bygga ett nytt tillgänglighetsanpassat fågeltorn.
Om man har besökt
Norduppland flera gånger–
finns det någonting man

otroligt fint område med
flera fågeltorn och där man
ofta får se skräntärnan ute
på födosök.
För dig som bor här, vad
är det bästa med att bo
här?
– Jag bor ju själv på
landet, nära till naturen
men också med bara några
km till Upptåget. Jag har
ingen bil men att ändå ha
tillgång till såväl Uppsalas,
Stockholms som Gävles
utbud med ett tåg som går
från tidig morgon till sen
natt är helt fantastiskt.
Vad fick dig att flytta hit?
– Ett mycket vackert hus,
med perfekt läge och goda
odlingsmöjligheter och
där man kan bo lantligt
utan att vara bilberoende i
vardagen. Det var det som
fällde avgörandet för mig.

Foto: Emelie Runfeldt
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behöver kolla att man inte
har missat?
– Om man varit i Norduppland många gånger så finns
det faktiskt något alldeles
nytt att besöka. Jag tänker
på den nygamla kanotleden
i Tämnarån. Genom ett Leaderprojekt har vi fått pengar
för att tillsammans med
kommunen och föreningar
i området, göra i ordning
rastplatser och iläggningsplatser längs ån. Tämnarån
rinner från sjön Tämnaren,
genom flera vackra, gamla

bruksorter (som i sig är
mycket värda ett besök!)
och ut i havet vid Karlholm.
Du kan t ex lägga i kanoten
i Tierp och paddla 8 km
norrut till Strömsbergs bruk.
– Ett annat tips är att
göra en vandring längs en
av Upplandsledens finaste
sträckor, mellan Marma och
Älvkarleby. Du kan ta tåget
från Älvkarleby till Marma,
eller tvärt om förstås, och
vandra tillbaka. Etappen är
16 km lång.
Har du, något eget smul-

tronställe som du helst
åker till?
– Ända sedan jag som
geovetarstudent besökte
Billuddens naturreservat
så har det varit en favoritplats med sin spännande
geologi och natur. Här växer
långa havtornssnår längs
det öppna havet och på
klapperstensstränderna kan
man hitta fossil i de röda
kalkstenarna. I reservatet
ligger också Rullsands camping och havsbad med långa
sandstränder mot havet.

LOKALA FÖRETAG TILL ER TJÄNST
15

Gör en
miljöinsats!

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

Sälj ditt skrot till oss så återvinner vi
det och producerar nya produkter.
UPPSALA
Kungsgatan 115
018-14 40 20
info@tibrings.se

VÄLKOMMEN
TILL VÅRA
NYA FRÄSCHA
LOKALER

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

Experter på gatugods och vackra
gjutjärnsdetaljer sedan 1894.
Tierps Järnbruk AB | Parkgatan 10 | 815 40 Tierp
Telefon vx 0293-714 00 | www.tierpsjarnbruk.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

TIERP
Skatvägen 1
0293-711 00
info@tibrings.se
Showroom & Dukprover
Måndag-Fredag: 08–16
Lördag: Tidsbokning

tibrings.se

SOCIALA KANALER:
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Vi tar ha
nd
om hela
byggprocess
en!
Vi har
nu gjort

100 st
badrum!

N-S Tak & Fönster har många år i branschen inom fältförsäljning på tak- och fönsterbyten.
Vi har jobbat åt stora aktörer tidigare, men nu har vi valt att köra själva.

Alla skall ha råd att byta!
Hamnvägen 4 | 814 32 | Älvkarleby | 076 - 056 70 87 | info@nstakofonster.se | Besök gärna vår Facebooksida!

Tolfta kyrka

Marma kyrka

Skutskärs kyrka

Lövstabruks kyrka

Vendel kyrka

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.
svenskakyrkan.se/tierp

●

svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

●

Innan ditt besök, kolla i appen Kyrkguiden eller på respektive församlings 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.

svenskakyrkan.se/alvkarlebyskutskar

●

svenskakyrkan.se/vendel-tegelsmora

Lövstabruks kyrka

Tolfta kyrka

Hållnäs kyrka

Västlands kyrka

Tegelsmora kyrka

Nathanaelskyrkan

Österlövsta kyrka

Vendel kyrka

Karlholms kyrka

Söderfors kyrka

Älvkarleby kyrka

Marma kyrka

Tierps sockenkyrka

Skutskärs kyrka

Överlövsta kyrka

Älvkarleby kyrka

