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Släkten Anckarström byggde 
Älvkarleö Herrgård. H C An-
dersen har varit här. Liksom 
August Strindberg. Inte kon-
stigt att det spökar.

Livet känns nästan overkligt 
bra på Älvkarleö Herrgård.

Kom hem till Älvkarleö Herrgård

Nöjda gäster återvänder. Det är 
också Älvkarleö Herrgårds fram-
gångssaga.

- Det är världens bästa arbets-
plats, med världens bästa medar-
betare. Jag gifte mig här en gång 
i tiden och trivs så fantastiskt väl 
– det tror jag våra gäster också 
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Alla söker sig till Älvkarleö 
Herrgård. När USAs ambassadör 
Michael Wood besökte Gävle för 
en klimatkonferens insisterade han 
på att få äta laxlunch på Älvkarleö 
Herrgård. På bilden intendent 
Janet Königsson med en mätt och 
belåten ambassadör. 

Varmt välkommen till Älvkarleö Herrgård önskar personalen! 

känner, säger intendent Janet Kö-
nigsson.

Bomull för själen
En lyckad konferens kan vara just 
det avstamp verksamheten behö-
ver för att utvecklas. På Älvkar-
leö Herrgård har man receptet – i 
dubbel bemärkelse. Den vällagade 
husmanskosten, direkt från spisen, 
vårdas lika ömt som gästerna.

Älvkarleö Herrgård kan erbju-
da en harmonisk och funktionell 
miljö som såväl inspirerar som 
stimulerar.

Allt fl er golfturister
När ryska militärstyrkor härjade 
som värst i norra Uppland år 1719 
förskonades lyckligtvis Älvkarleö 
Herrgård som låg undanskymt i en 
glänta. I skogen, vid Dalälven, trä-
der denna bruksmiljö, med herr-
gård och sin engelska park upp. 

Älvkarleö Herrgård kan numera 
även erbjuda - vid sidan av akti-
viteter som dryckesprovningar i 
Claes källare, matlagningskurser, 
turridning på basjkirhästar, kyrk-
båtsrodd eller laxfi ske - golfturis-
ter helgjutna helgpaket. 

- Vi har ett gott samarbete med 
Älvkarleby Golfklubb. Förra året 
var också första året vi hade öp-
pet under hela sommaren. Det har 
vi även i år, förutom i juli då vi 
ska installera bergvärme i herr-
gården.

Under 2009 kommer smed-
stugan att återförenas med herr-
gården och i framtiden troligtvis 
fungera som bagarstuga.

Fakta Älvkarleö Herrgård: 

Älvkarleö Herrgård, med anor från sent 1600-tal, är idag en modern 
konferensanläggning som sedan 60-talet ägs av Riksförbundet Sveri-
ges Lottakårer. Herrgården välkomnar företag, organisationer och pri-
vatpersoner för konferenser, festmiddagar eller bröllop. 

Herrgården erbjuder fem konferenslokaler och 35 rum med 65 bäd-
dar (samtliga utrustade med egen dusch och toalett). Matsalen kan ta 
emot 80 matgäster

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

Bland återkommande gäster kan Älvkarleby och Gävle kommuner, 
Sandvik, Uppsala läns landsting, Vattenfall, Gävleborgs läns lands-
ting, KTH och Forsmark nämnas.

Verksamheten drivs med god lönsamhet.

Låt oss lyfta blicken något. Säg 25-50 år 
framåt i tiden. Ett fl ertal meteorologer må-
lar upp scenarier, på grund av den globala 
uppvärmningen, där sydeuropéer mass-
utvandrar till Skandinavien. Det skulle 
kunna innebära att Sveriges befolkning 
ökar till 30-50 miljoner människor. Tänk 
om Älvkarlebys befolkning växer till det 
femdubbla? Faktum är att det inte är vi här 
uppe på våra breddgrader som drabbas hår-
dast av den globala uppvärmningens effek-
ter, men allt tyder på att vi står inför stora 
förändringar. 

Vi vet inte hur det kommer att bli. Inget vet 
exakt. Men om vi försöker att planera för 
en beredskap för det troliga scenariot kan 
vi lättare hantera det oförutsägbara. Att 
Älvkarleby ligger strategiskt väl till (nya E 
4 och Upptåget) är redan ett faktum – vi 
kommer allt mer att tillhöra den expansiva 
Mälardalsregionen och vara en attraktiv 
boende- och etableringsort.

I höst skall den nya Översiktsplanen ut 
på samråd. Kanske inte så spännande kan 
tyckas. Men faktum är att det är den som de 
närmaste tio åren bestämmer riktlinjerna 
för Älvkarleby kommuns framtida utveck-

Engagera er för 
Älvkarlebys framtid

ling – var det skall byggas bostäder, var det 
ska byggas nya företag, var den befi ntliga na-
turen skall skyddas och bevaras.
Den nya ÖP är det första steget mot fram-
tiden, därför så viktigt. Remissutgåvan är 
djärv, men väl underbyggd, och beskriver 
möjligt bostadsbyggande på attraktiva älv- 
och strandnära lägen. Kommunen har nu brist 
på mark planlagd för bostäder och byggfi r-
mor står i kö för att få bygga nytt. Det var ett 
tag sedan sist. 

Älvkarleby kommun möter redan idag framti-
den. Just nu planerar Skutskärs Bruk för fem 
nya vindkraftverk i Skutskärs hamns inlopp. 
Företaget Bergvik Skog AB planerar för 40-
60 vindkraftverk i skogarna i vår kommun. 
Lägg därtill Älvkarlebys vattenkraft och 
fjärrvärme baserat på Skutskärsfabrikens 
spillvärme så bidrar Älvkarleby till växthus-
effektens inbromsning. I princip är alla olje-
eldade pannor avvecklade idag.

Jag har varit kommunalråd i snart 10 år. Den 
framtid jag pratar om är bortom min tid. Det 
är morgondagens politikergeneration som 
får ta framtida strategiska beslut. Vad vi kan 
göra är att lägga en bra grund för dessa beslut. 
Kanske är det du som är kommunalråd i den 
expansiva mönsterkommunen Älvkarleby 
2033?

Lars Skytt
Kommunalråd

Älvkarleby kommun
lars.skytt@alvkarleby.se
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