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Uppsalaregionen är en bra region att leva i. En storstadsregion med småstadscharm, 
en levande landsbygd, ett starkt kunskapscentrum och en växande arbetsmarknad.
Nära till allt, mitt i Sveriges tillväxtmotor. 
 
Regionen består av åtta kommuner och alla har olika förutsättningar och egenskaper,  
men med den gemensamma ambitionen att växa och utvecklas. Organisationen  
Region Uppsala är regionalt utvecklingsansvarig enligt lag och arbetar för att hela 
länet ska vara en attraktiv region för företag, invånare och besökare.
 
Regionen har flera viktiga och grundläggande nycklar för tillväxt. De främsta är  
universiteten – Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU –  
Akademiska sjukhuset, en välutbildad och Sveriges mest ökande befolkning,  
starka näringslivskluster, ett företags- och innovationssystem i världsklass,  
stark och stabil offentlig sektor, det geografiska läget i huvudstadsregionen och  
närheten till Arlanda.
 
Uppsala stad, Sveriges fjärde storstad, spelar en central roll i Uppsalaregionen som 
marknad för arbete, samhällsfunktioner, service, utbildning, kultur och nöjen. Staden 
är en mötesplats för regionens invånare och besökare. Här knyts kommunikationer 
från hela regionen samman till en punkt. Uppsala stärker varje år sin position som 
den nordliga kärnan i den funktionella huvudstadsregionen Stockholm-Uppsala.
 
Uppsalaregionen har Sveriges största befolkningstillväxt och det är ett tydligt kvitto 
på att regionen går och mår bra. Allt fler människor väljer att bo, verka och leva här. 
Att Regionen har den största befolkningstillväxten i landet är inte något vi påstår  
utan det är ett faktum, från 2015-2020 växte regionen med 9,7% vilket är mer än  
någon annan region. 
 
Den enorma befolkningstillväxten ställer höga krav på att regionen fortsätter  
att utvecklas och attrahera samhällsbyggare som bygger våra samhällen. Det är  
därför Region Uppsala koordinerar ett gemensamt deltagande för alla kommuner  
på Business Arena Stockholm i syfte att säkerställa att vi bygger framtidens  
hållbara samhällen där alla får plats. 
 
Tillsammans vill vi göra Uppsalaregionen ännu bättre. Målet är att erbjuda ett gott  
liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft.

Uppsalaregionen - Uppsala län 
Tillsammans gör vi det ännu bättre.
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ENKÖPING
Sveriges fjärde snabbast växande kommun 

Klimatneutrala Enköping 2030 – Testbädd My ran
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ENKÖPING
Folkmängd 47 389 (2021)

Yta 1 184 km2 

Företag 5 100 

Nystartade företag 336 (2021)

Kontaktpersoner 
Anna Holmström  
Näringslivschef 
Tel: +46 76 677 41 02 
anna.holmstrom@enkoping.se

Charlotta Stenberg  
Etableringar 
Tel: +46 171 62 65 57 
charlotta.stenberg@enkoping.se

Thomas Adlercreutz 
Marknadsutveckling 
Tel: +46 171 62 72 58 
thomas.adlercreutz@enkoping.se

Enköpings kommun 
745 80 Enköping 
Tel: 0171-62 50 00

foretagare.enkoping.se  
vaxer.enkoping.se 

Fler väljer Sveriges  
närmaste stad
Enköpings kommuns slogan ”Sveriges 
närmaste stad” togs fram redan på  
60 talet och har aldrig varit mer aktuell 
än nu. Den snabba och utmanande sam-
hällsutvecklingen kräver ny förmåga till 
anpassning, innovation, hållbarhet och 
inte minst för hur livskvalitet skapas. 
Vår storstadsnära medelstora lands-
bygdskommun passerar snart 50 000 
medborgare och attraherar fortsatt allt 
fler. Det geografiska läget skapar unika 
och starka värden för liv skvalitet,  
sysselsättning oc h näringslivsutveck-
ling mitt i Sveriges framgångsrika  
tillväxtmotor Mälardalen.

Hållbar tillväxt genom  
samverkan
Enköpings fokus på att leverera en  
hållbar attraktiv livsmiljö i kombination 
med att ligga långt framme i utveck-
lingsfrågor som exempelvis IT säkerhet 
och logistik, ger oss nära samverkan 
med akademi och forskning. Detta drar 
våra drygt 5100 företag i kommunen 
nytta av på olika sätt, och är en central 
del i samhällsutvecklingen. Enköpings 
kommun har en kraftig tillväxt där vi är 
måna om hållbarhetsfrågor. Ser du  
också möjligheterna i detta är du  
varmt välkommen att ta kontakt.

Anna Holmström, Näringslivschef
Enköpings kommun

Norrtälje

Älvkarleby

Tierp

Uppsala

Heby

Östhammar

Enköping
Håbo

Bålsta

Arlanda

Västerås

Gävle

Stockholm

Knivsta

Aros klimatsmart teknik – och innovations park

Enköpings hamn – Visionsbild över Klosterparken.

http://foretagare.enkoping.se
http://vaxer.enkoping.se
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HEBY
Tillväxt och utveckling mitt i landsbygden

Etablera dig hos oss du också
Närhet med utblick mot världen 
Vi har ett utmärkt läge och god infrastruktur för transport. Nära tåg, flyg och de större vägarna.

Stark utveckling 
Nya företag etablerar sig, befintliga företag växer och utvecklas, nya bostäder byggs och inflyttningen ökar.

En riktig företagarkommun 
Vi har 1800 företagare i Heby kommun. Allt från e-handelsjättar till mindre gårdsföretag bidrar till en rik näringslivsflora.

Bästa platsen att leva på 
En kombination av ett aktivt näringsliv, attraktivt boende, ett rikt föreningsliv och närhet till djur och natur.

Med plats för industri, tradition  
och snabb e-handel
Fler och fler företag ser möjligheterna som Heby kommun  
erbjuder. Samtidigt som nya företag etablerar sig hos oss  
växer och utvecklas våra befintliga företag. 

Företag från norr till söder
Vi har över 1800 företag i Heby kommun. I norr hittar du  
välkända Zetterbergs och Tärnsjö garveri. I de södra delarna 
stoltserar vi med taktegelbruk, träindustri och en expande-
rande e-handel med e-handelsjättar som Adlibris och Apotea.

Vi har marken du behöver
Välkommen att etablera dig i Heby kommun du också. Vi har 
fastighetsbildad verksamhetsmark i varierande storlekar i 
Heby, Morgongåva, Tärnsjö och Östervåla. Du hittar all  
information på www.heby.se

Gör som så många andra företag redan gjort - etablera dig i 
Heby kommun.
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HEBY
Tillväxt och utveckling mitt i landsbygden

HEBY
Folkmängd 14 303 (2021) 

Yta 1 225,6 km2

Företag 1 889 (2021) 

Nystartade företag 115 (2021)

Kontaktpersoner 
Linnea Rustemi 
Mark- och 
exploateringshandläggare 
0224-360 56 
llinnea.rustemi@heby.se

Ann-Marie Sundgren 
Näringslivsstrateg 
0224-361 21 
ann-marie.sundgren@heby.se

Heby kommun 
Tingsgatan 11 
744 88 Heby 
Tel: 0224-360 00

www.heby.se

I pendlarvänliga Vittinge finns ett stort 
intresse för att bo och leva. På senare 
år har ett nytt villaområde vuxit fram 
och vi satsar på en ny skola. Nu ser vi 
fram emot att komplettera detta med 
flerbostadshus. Även i Heby planerar  
vi för flerbostadshus intill nybyggda 
villaområden. I livfulla Östervåla växer 
bostäder fram i attraktiva Ol-Jansber-
get. Här planerar vi ytterligare mark  
för flerbostadshus som inom kort är  
till försäljning. 

Färdig mark i  
familjevänliga Harbo
Harbo präglas av familjevänlighet och 
ett starkt lokalt engagemang genom 
både föreningar och andra ideella  
grupper. Här omges du av vacker natur 
och öppna landskap. Vi har nu tre tom-
ter till försäljning där det finns möjlighet 
att bygga flerbostadshus.

Norrtälje

Älvkarleby

Tierp

Uppsala

Heby

Östhammar

Enköping
Håbo

Bålsta

Arlanda

Västerås

Gävle

Stockholm

Knivsta

Frågor om våra  
lediga marker? 
 
Kontakta Linnea Rustemi,  
Mark- och exploateringshandläggare 
i Heby kommun. 

0224-360 56
linnea.rustemi@heby.se

Sikte på flerbostadshus i en växande kommun
Var med och bygg bostäder hos oss. Tillsammans skapar vi möjligheterna.

http://www.heby.se
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HÅBO
Mitt i Sveriges tillväxtmotor

Håbo växer
Håbo med centralorten Bålsta ligger centralt i Mälardalen med  
direkt anslutning till E18 och järnvägsnätet. Inom en timmes 
bilresa bor över 3,5 miljoner människor och på 45 minuter nås 
tre internationella flygplatser. Sträckan Stockholm – Bålsta 
tar 39 respektive 25 minuter med pendel- och fjärrtåg. På 
denna plats, strategiskt mitt emellan Stockholm, Uppsala och 
Västerås finns ett blandat näringsliv i stark tillväxt. Befolk- 
ningen är en av landets yngsta och engagemanget i förenings- 
liv och lokalsamhället är starkt. Det lokala näringslivet består 
av en mycket stor andel små företag, närmare 90% har under 
fem anställda. En fjärdedel av företagen finns inom bygg- och 
entreprenadsektorn, och endast tio arbetsgivare har fler än 
femtio anställda. Håbo har under lång tid haft låg arbetslöshet,  
i augusti 2022 ligger den på 4,7%.

Verksamhetsområden med möjligheter 
När storstäderna Stockholm-Uppsala växer skapas möjlig- 
heter i Håbo. Här planeras flera verksamhetsområden med 
möjligheter till etablering. Logistik Bålsta är ett modernt verk-
samhetsområde med 800 000 kvadratmeter byggbar mark. 
Här etableras nu landets främsta logistikanläggning när  
Dagab skapar ett centrallager för hela norra Sverige. I om- 
rådet finns plats för både traditionell industri och dagens  
flexibla e-handels- och logistikföretag. Från Logistik Bålsta 
finns elektrifierat järnvägsspår med anslutning till stambanan.  
Dragelund är ett kommande verksamhetsområde precis intill 
E18 med perfekt läge för omlastning och distribution. I Entré 
Lillsjön precis vid infarten till Bålsta finns utrymme för butiker,  
restauranger och upplevelser. 
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HÅBO
Folkmängd 22 630

Medelålder 40,3

Antal förvärvsarbetande invånare: 
10 902

Yta 143,4 km2

Antal företag: 2 225

Nystartade företag 212 (2021)

Kontaktpersoner
Jenny Lindberg
Näringslivschef
073-227 50 25
jenny.lindberg@habo.se

Lill Gusén-Hammar 
Projekt- och exploateringschef
0171-538 70
lill.gusen@habo.se
 
Håbo kommun
Centrumleden 1 
746 80 Bålsta 
Tel: 0171-525 00 
www.habo.se

Nya Bålsta Centrum
Nu pågår en utveckling av Bålsta tätort. 
Under de närmaste tio åren kommer 
Bålsta få en ny välkomnande entré  
med stadskvarter i direkt anslutning  
till pendeltågs- och fjärrtågsstationen.  
Här skapas ett nytt resecentrum med 
stationspark, det blir nya butiksetable-
ringar och ett stort antal nya bostäder. 
Stationssamhället Bålsta utvecklas för 
att möta morgondagens behov.

Norrtälje

Älvkarleby

Tierp

Uppsala

Heby

Östhammar

Enköping
Håbo

Bålsta

Arlanda

Västerås

Gävle

Stockholm

Knivsta

http://www.habo.se
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KNIVSTA
KNIVSTA – ung kommun blickar framåt
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Knivsta – där framtiden bor
Centralt i ett av Sveriges bästa mark-
nadsområden – bara 7 minuter från  
Arlanda, 10 minuter från Uppsala och 
30 minuter från Stockholm - ligger  
Knivsta, Sveriges yngsta kommun.

Här hittar du en charmig och levande 
småstad som tilltalar alla.

Med goda kommunikationer och att-
raktiva boendemiljöer lockar kommunen 
både nya invånare och företag.

Planering av nya bostads- och verk-
samhetsområden sker kontinuerligt för 
att svara mot den ökande efterfrågan. 
Möjligheter till utveckling finns både  
inom tätort och på landsbygd.

Liv och rörelse
I Knivsta sker utveckling på flera om- 
råden i de centrala delarna. Här byggs 
bostäder, butiker och verksamhets- 
lokaler liksom parker, torg och ytor för 
rekreation. Flera nya bostadskvarter är 
under färdigställande inom gångav-
stånd från stationen.

En besöks- och mötesplats
Närheten till Arlanda, Uppsala och 
Stockholm gör Knivsta till den perfekta 
mötesplatsen. Oavsett varifrån du  
kommer så ligger Knivsta alltid nära. 
Här finns slott, herrgårdar och värdshus 
samt ett modernt konferenshotell, alla 
med vacker natur i historisk miljö.

Knivsta har hela fem naturreservat 

att besöka med cykelrundor och vand-
ringsleder samt mycket vattenkontakt. 
Njut av åar och badsjöar, samt fornmin-
nen i form av vikingaborg, gravfält och en  
istidsgrotta.

Nya hållbara stadsdelar
I Knivsta planeras det för två nya håll-
bara stadsdelar till år 2035. Stadsdel-
arna är viktiga för att möta den ökande 
efterfrågan på boende i regionen.

Knivsta kommun planerar nu för att 
möta framtidens behov av bostäder,  
skolor, omsorg och infrastruktur.

Tätorterna Knivsta och Alsike be-
skrivs gemensamt som en framväxande 
trädgårdsstad med många kvalitativa 
miljöer och mötesplatser för både boen-
de och näringsliv.

Alsike kommer att ges en egen tåg-
station i samband med utbyggnaden av 
järnvägsspåren mellan Uppsala och  
Arlanda.

I samband med stationen så kommer 
även en nordlig på- och avfart från E4:an 
att etableras.

KNIVSTA
Folkmängd 19 818 (2021)

Medelålder 37 år (2021)

Yta 284 km2

Företag 2 388 (2021)

Nystartade företag 170 (2021)

Knivsta kommun är en del av 
tillväxtregionenStockholm- 
Uppsala och med en närhet till 
Arlanda. Regionen är attraktiv  
att bo, leva och arbeta i, vilket 
avspeglas i kommunens tillväxt 
som är en av de snabbaste i 
Sverige. År 2035 beräknas 
invånarantalet vara närmare  
28 000.

Knivsta är en modern småstad 
med en levande landsbygd – en 
föregångskommun och 
mötesplats för ett hållbart 
samhälle.

Knivsta kommun 
741 75 Knivsta 
Tel: 018-34 70 00 
E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se

KNIVSTA
KNIVSTA – ung kommun blickar framåt

Norrtälje

Älvkarleby

Tierp

Uppsala

Heby

Östhammar

Enköping
Håbo

Bålsta

Arlanda

Västerås

Gävle

Stockholm

Knivsta

Ba
rb

ro
 B

jö
rn

em
al

m
/M

os
tp

ho
to

s

http://www.knivsta.se
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Tierp med närhet till 
Gävle 48 km 24 min (tåg)

Uppsala 62 km 26 min (tåg)

Arlanda 90 km 44 min (tåg)

Stockholm 125 km 65 min (tåg)

TIERP
Här förenas landsbygdens lugn 

med närheten till storstadens puls

Tierps kommun är en grön och har- 
monisk oas för hela livet. Här förenas 
landsbygdens lugn med närheten till 
storstadens puls. Vi använder kraften 
ur vår historia och med engagemang 
och företagsamhet går vi gemensamt 
tryggt in i framtiden. Tierps kommun 
erbjuder möjligheten att bo i småstads- 
eller lantmiljö inte mer än en timmes 
resa från Stockholm. Kommunen har en 
lång bruks- och industritradition och 
traditionen lever vidare i flera världs-
ledande storföretag. Ett stort antal  

innovativa små och medelstora företag 
inom verkstad och tillverkning är också 
verksamma i kommunen.  

I kommunen finns också ett rikt för- 
eningsliv för alla intressen, skolor med  
en hög andel behöriga lärare och den 
kommunala gymnasieskolan erbjuder 
både yrkes- och studieförberedande ut-
bildningar. Besök några av våra populära 
besöksmål som Tierp Arena, Stockholm 
fallskärmsklubb, Biosfärområdet Nedre 
Dalälven eller någon av våra vackra 
bruks – och slottsmiljöer. 
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TIERP
Folkmängd: 21 485 (2021)

Yta: 1 550 km2

Företag: 2 562 (2021) 

Nystartade företag: 132 (2021)

Medborgarservice 
En väg in för alla. Du får snabbt 
hjälp och svar på dina frågor.

Kompetens  
Teknikcollage, Vård- och 
omsorgscollege, Högskolan i 
Gävle, Uppsala Universitet, 
Sveriges lantbruksuniversitet.

Upplev Norduppland 
Storslagna upplevelser på små 
platser. Din hemester börjar här! 
Hitta information, inspiration och 
semestertips i plattformen Upplev 
Norduppland – ett destinations- 
samarbete mellan kommunerna 
Tierp och Älvkarleby.

Kontaktperson 
Lars Ingeberg, chef Medborgar- 
service Näringslivsenheten  
Tel: 0293-21 80 88 
medborgarservice@tierp.se 

Tierps kommun 
815 80 Tierp. Centralgatan 7, Tierp 
0293- 21 80 00

 

Tierp växer! 
Tierps kommun finns i en av Sveriges starkaste tillväxtregioner, vilket bidrar till att 
göra Tierp till en attraktiv kommun att besöka, bo och etablera sig i. Med ett strate-
giskt läge mellan Gävle och Uppsala, med goda kommunikationer genom Ostkust-
banan och E4:an och med rik och varierande natur, ett levande föreningsliv och  
historiska miljöer, växer det framtida Tierp. 

 I Tierp finns ett nyetablerat handelsområde, flera nya bostadskvarter är under 
byggnation och flertalet nya förskolor ska byggas runtom i kommunen. 

Etablera ditt företag i Siggbo företagspark! Företagsparken erbjuder byggklar 
mark i direkt anslutning till E4, endast ett stenkast från Tierps tätort. Läget nära  
motorvägen och järnvägen ger mycket goda kommunikationer till Uppsala, Arlanda, 
Stockholm och Gävle.

 

Etablera dig i Tierp! 
Tierp erbjuder inte bara möjligheter för etablering av ditt företag, utan även för dig, 
din familj och dina anställda. Låt ditt företag ta del av det fantastiska läget, kommu-
nikationsmöjligheterna och den kunskap och samarbetsmöjligheter som finns hos 
oss och ta själv del av småstadslivet, skolan, naturen och föreningslivet. Gör Tierp 
till din gröna oas för hela livet. 

Tierps kommunala organisation är anpassad för enkelhet och korta beslutsvä-
gar. Vår Medborgarservice är ”en väg in för alla” – företag som privatperson. Du får 
snabbt svar på dina frågor och vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt person  
– oavsett vilken typ av ärende du har. Senast inom 24 timmar ska du ha fått en  
återkoppling.

Med ett positivt och professionellt bemötande från första kontakt och genom 
hela processen och med mycket korta bygglovstider skapar vi förutsättningarna 
för snabba och lyckade etableringar för såväl privatpersoner som företag. 

Välkommen till Tierp! 

Norrtälje

Älvkarleby

Tierp

Uppsala

Heby

Östhammar

Enköping
Håbo

Bålsta

Arlanda

Västerås

Gävle

Stockholm

Knivsta
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ÄLVKARLEBY
Det här är en plats att komma hem till

Där nord möter syd och där älv möter hav. Där finns Älvkarleby 
kommun – en del av Norduppland. Med naturen runt knuten 
och stadspulsen en pendel bort är Älvkarleby en plats att 
drömma om att komma hem till. Här finns fantastiska möjlig-
heter att få det bästa av två världar. Prisvärda, generösa tom-
ter nära skola och service. Lägg till goda pendlingsmöjligheter 
så är det ingen slump att kommunen sett en stadig ökning 
både vad gäller nyinflyttade, bostadspriser, arbetstillfällen 
och aktiva företag de senaste åren.

Med livet nära inpå
Här finns Sveriges bästa laxfiske och romantiska kultur- 
miljöer som lockar tusentals besökare till kommunen varje år. 
Besöksnäringen bidrar till ett större kommersiellt utbud än 
vad man förväntar sig i en kommun av vår storlek, till fördel 
för alla som bor här. Ett aktivt föreningsliv och en mängd  
idérika personer bidrar också till många spännande lokala 
evenemang.
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ÄLVKARLEBY
Folkmängd 9 627 (2022 Q1)

Yta 235 km2

Företag 563 registrerade (2022) 

Nystartade företag 63 (2021) 

Avstånd:    
Uppsala: 50 min   
Gävle: 15 min

Kontaktpersoner 
Joakim Lundberg 
Näringslivs- och utvecklingschef  
Tel: 026-831 62 
joakim.lundberg@alvkarleby.se 

Maj-Britt Lundberg  
Mark- och exploateringsingenjör  
Tel: 026-831 06  
maj-britt.lundberg@alvkarleby.se 

Älvkarleby kommun 
Centralgatan 3  
814 21 Skutskär  
Tel: 026-830 00  
www.alvkarleby.se

Hit och dit kan knappast bli enklare
Tre järnvägsstationer, en Europaväg och en 250 meter lång hamn med över sju  
meters kajdjup. Älvkarleby kommun har ett bra läge och stora möjligheter. Avstånden  
i Älvkarleby är inget att tala om, men låt oss göra det ändå. De täta buss- och tågför-
bindelserna gör det smidigt att resa. Pendeltåget mellan Gävle i norr och Uppsala i 
söder stannar vid kommunens tre stationer. Med ett tågbyte är Arlanda och Stockholm 
mindre än två timmar bort. Till centralstationen i Gävle tar resan endast 13 minuter. 
Mellan Skutskär och Gävle finns dessutom två mil belyst cykelbana för trygg och 
säker cykling.

Det är inte konstigt att många vill flytta hit
Det är inte bara vi själva som upptäckt vilka möjligheter Älvkarleby kommun erbjuder. 
De senaste åren har ansökningar för bygglov fördubblats och de flesta lediga tomter 
har bebyggts. Samtidigt ökar förfrågningar från företag som vill bygga hos oss och 
förverkliga människors drömmar om ett bra boende. Vi utvecklar nu kommunen 
med ytterligare planlagd mark, med såväl centrala lägen som på landsorten. Det 
skapar möjlighet för den som vill ha en central lägenhet och för den som längtar  
efter en villa i ett mysigt, naturnära område. Kanske vill du dela dina drömmar  
med oss.
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http://www.alvkarleby.se
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ÖSTHAMMAR
Skärgårdsidyll i den 

expansiva huvudstadsregionen 

Östhammar är en del av den starkt växande huvudstads- 
regionen. Med havet, Uppsala och Arlanda som grannar, är 
kommunen strategiskt och vackert beläget i en expansiv  
region. Ett välfungerande lokalsamhälle med stor tillgång till 
exploaterbar mark, gör Östhammar till en attraktiv kommun 
för både nya invånare och nya företag. Östhammars kommun 
är en kommun med höga sysselsättningstal, framgångsrika 
företag och en lång företagartradition. Första företaget eta-
blerade sig här redan 1668 (Hargs Bruk). Idag har kommunen 
ett av landets högsta sysselsättningstal och många fram-
gångsrika företag, flera av dessa är världsledande. Arronet, 

JACO Fabriks, Roslagsbröd, Sandvik Coromant, Svensk Kärn-
bränslehantering, Vattenfall/Forsmark och Österby gjuteri,  
är några av de företag som är etablerade i kommunen. 

Fler aktörer, nya jobb och nya bostäder 
Just nu är det besöksnäringen som tydligast visar en stark 
tillväxt. För oss betyder det fler aktörer och nya jobb i näringen 
- dessutom får vi en massa besökare. Samtidigt planerar flera 
av de ledande industrierna för stora investeringar. 

Credentia bygger ett flertal nya bostäder i attraktivt läge i Östhammar. 
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ÖSTHAMMAR
Folkmängd 22 364 (2021) 
Yta 3 486  km2

Företag ca 1 454 (2020)
Nystartade företag  80-120 årligen
Kontaktperson
Ulf Andersson  
ulf.andersson@osthammar.se 
070-629 60 85 
Östhammars kommun 
Stångörsgatan 10 
742 21 Östhammar
www.osthammar.se
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Hoffmaestro på Båtveckan. 

Östhammars kommun har stärkt upp 
sin VA-försörjning i de västra delarna av 
kommunen. Det innebär att kommunen 
idag står med detaljplaner och i an-
stånd att markanvisa. Det finns en tyd-
lig intention att tätorten Alunda ska 
växa. Det handlar inte bara om nya bo-
städer utan vi ska bygga samhälle. Ett 
samhälle man vill bo i. Med pulsådern 
288:an nyligen omgjord till stora delar 
som mötesfri 2+1-väg är Alunda också 
en ort med god kommunikation till 
framförallt Uppsala. 

Spännande evenemang 
och goda utbildnings- 
möjligheter 
Östhammars kommun har ett starkt 
föreningsliv med många eldsjälar.  
Utbudet av kultur- och idrottsevene-
mang är rikt, inte bara på sommarhalv-
året. Några av kommunens höjdpunkter 
utgörs av Knutmassofirandet i Gimo, 
Tennisveckan och Båtveckan i Öregrund 
samt eldfesten i Österbybruk.  

Vi satsar på framtiden! 
Med sitt unika kustläge och goda kom-
munikationer med huvudstadsregionen 
är Östhammars kommun en vinnare. 
Den lokala arbetsmarknaden är en  
av de absolut starkaste i landet. Det 
skapar möjligheter och ger framtidstro 
för invånare, företag och deltidsboende. 
Detta ser man bland annat genom 
landsbygdsatsningar på bredband,  

bredare och säkrare vägar samt sats-
ningar inom kultur, skolor, och fritidsan-
läggningar. Östhammars kommun  
planerar även att stärka upp VA-försörj-
ning i de östra delarna av kommunen. 

Vill du vara med och bygga framtiden 
med oss så är du hjärtligt välkommen på 
resan. 

Hör av dig så berättar vi mer.

http://www.osthammar.se
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Från Stockholm C till

Bålsta C 47 km
Knivsta C  56 km
Uppsala C 70 km
Enköping C 74 km
Heby C 112 km
Tierp C 127 km
Östhammar C 135 km
Älvkarleby C 152 km
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