
Så här skulle man kunna tänka sig Älvkar-
leby kommun 2010:

Allt fl er storstadsbor söker sig till ett rika-
re, lugnare och tryggare liv i strandnära hus 

i naturskön omgivning - mycket tack vare ut-
byggd pendeltågstra-
fi k till såväl Gävle 
som Uppsala och 
ny E 4 genom 
Uppland. För-
bättrade kom-
munikationer 
u p p mu n t r a r 
även till ökad 
besöksnäring. 
Det är lätt att 
hitta till Älv-
karleby.

Stora inves-
teringar i Skut-
skärs hamn 

Engagemang 
– samhällets drivkraft

har bidragit till ökad sjöfart vilket medfört 
fl er nystartade småföretag inom service och 
transportbranschen och därmed ökade arbets-
tillfällen.

Älvkarleby kommun uppfattas, tack vare 
ett väl utbyggt och framsynt bredbandsnät, 
bra skolor, god vård och rikt kulturliv, som en 
attraktiv ort att bo och verka i av allt fl er män-
niskor och företag.

Så ser min vision ut. Jag är övertygad om att 
vi kan lyckas, Älvkarleby kommun har ett 
mycket bra utgångsläge och vi ser redan i dag 
tydliga tecken på en positiv utveckling (ökad 
folkmängd, stigande huspriser m.m.).

Förutsättningar fi nns – nu krävs ökad sam-
verkan, gemensamt ansvarstagande och 
inte minst ett gediget engagemang.

Det samlade engagemanget vi under förra 
året i kommunledningen mötte från ”Upp-
roret i norr” för att rädda Jungfruholmens 
skola är imponerande.

Det visar vilken vilja och beslutsamhet 
som fi nns hos våra invånare. Jag önskar att 
denna kraft för att förändra och utveckla 
samhället inte slutade vid detta.

Om fl er kommuninvånare engagerade 

Lars Skytt
kommunstyrelsens ordförande
Älvkarleby kommun
lars.skytt@alvkarleby.se

   I en mindre 
kommun som Älvkarleby 
fi nns stora möjligheter till 
infl ytande

   I en mindre 
kommun som Älvkarleby ”

sig i att utveckla vår gemensamma bygd kan 
vi tillsammans åstadkomma stordåd. 

Efter att ha varit aktiv politiker i kommunen 
i många år vet jag att de största möjlighe-
terna till att påverka utvecklingen är att 
engagera sig i dom politiska partierna. Det 
ger också ett helhetsperspektiv på besluts-
tagandet.

I en mindre kommun som Älvkarleby 
fi nns stora möjligheter till infl ytande. Jag 
kan intyga att det är viktigt, roligt och sti-
mulerande och väl värt mödan.

Ditt engagemang är viktigt och dina idéer 
på hur man skulle kunna utveckla Älvkar-
leby kommun är betydelsefulla.

Låt oss talas vid!
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En lyckad konferens kan vara 
just det avstamp verksamhe-
ten behöver för att utvecklas.

På Älvkarleö Herrgård har 
man receptet – i dubbel be-
märkelse.

När ryska militärstyrkor härjade 
som värst i norra Uppland år 1719 
förskonades lyckligtvis Älvkarleö 
Herrgård som låg undanskymt i en 
glänta. 

Tel: 026-726 35 •  Fax: 026-820 71
alvkarleoherrgard@swipnet.se
www.alvkarleoherrgard.com

Varmt välkomna till Älvkarleö 
Herrgård, önskar makarna Annica 
och Peter Wallenborg.

– Det är det som gör det så fan-
tastiskt här än i dag. I skogen, vid 
Daläven, träder plötsligt denna 
bruksmiljö, med herrgård och sin 
engelska park upp. För oss är det ett 
privilegium att få bo här och driva 
herrgården, säger Annica Wal-
lenborg som tillsammans med sin 
make och mästerkock Peter leder 
verksamheten.

Till sin hjälp har de en lika entu-
siastisk och hängiven personal där 
alla ställer upp för gästerna.

– Jag törs säga att vi är bra på 
att pyssla om våra gäster. Alla ska 
känna sig som vip-gäster  i bekväm 
miljö, skrattar Annica.

Harmonisk miljö inspirerar
Med en fullt utrustad kursgård, fyra 
konferenslokaler, 32 elegant renove-
rade rum med 65 bäddar (samtliga 
utrustade med egen dusch och toa-
lett), kan Älvkarleö Herrgård erbjuda 
en harmonisk och funktionell miljö 
som såväl inspirerar som stimulerar.

Kreativ 
avkoppling 

i vacker natur. 
På Älvkarleö

 Herrgård 
stimuleras 

alla sinnen. 

Fakta: 

Älvkarleö Herrgård, med anor från sent 1600-tal, är idag en modern 
konferensanläggning som sedan 60-talet ägs av Riksförbundet Sveriges 
Lottakårer. Herrgården välkomnar företag, organisationer och privat-
personer för konferenser, högtidsmiddagar eller bröllop. 

Herrgården har de senaste åren genomgått en omfattande renovering i 
linje med dess ursprung och för att bevara den kulturhistoriska miljön.

Verksamheten drivs med god lönsamhet.

Matsalen kan ta emot 80 matgäs-
ter som låter sig väl smaka av kökets 
lovordade mat. På Älvkarleö Herr-
gård lämnas inget åt slumpen.

Peter Wallenborg, utbildad un-
der kocklandslagets kapten Gert 
Klötzke, är kökschef:

– Vid konferenser när gästerna 
sitter mycket och arbetar intensivt 
är det extra viktigt med närings-
riktig och lätt mat. Vi gör hemlagad 
mat där allt tillreds samma dag det 
skall ätas, vilket helt enkelt inne-
bär att det fi nns mer näring kvar i 
maten.

När länsstyrelsen tillsammans 

med Livsmedelsverket och kom-
munernas miljöförvaltningar gjorde 
en hygienundersökning för ett par 
år sedan var Älvkarleö Herrgård 
endast en av fyra i hela länet som 
fi ck toppbetyg.

Flertal aktiviteter
Älvkarleö Herrgård kan även 
erbjuda olika aktiviteter, som 
dryckesprovningar i Claes källare, 
matlagningskurser, turridning på 
basjkirhästar, kyrkbåtsrodd eller 
laxfi ske. 

– Vi har även uppskattade golf-
paket.

Det är svårt att inte må bra på 
Älvkarleö Herrgård.  

Älvkarleö Herrgård 
– när du vill må riktigt gott
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