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KARLHOLM STRAND | GRANNE MED HAVET
Karlholm går en spännande framtid till mötes. Ortens tidigare industriområde omvandlas i 
rask takt till ett spännande, lättillgängligt och attraktivt område för bostäder, fritidsboende, 
olika verksamheter, rekreation, service, båtgarage och en ny båthamn. 

Här kommer mer än 600 bostäder med varierad karaktär och storlek att samsas och ge  
Karlholm en ny siluett med en härlig utsikt mot havet och skärgården. Hela området öppnas 
upp för allmänheten och ger tillgänglighet till stranden, hamnen och havet.

EN UNIK OCH EXKLUSIV MÖJLIGHET
Karlholm Strand är unikt i många avseenden. Området  erbjuder bland annat en exklusiv 
möjlighet till privata strandtomter då området inte omfattas av något strandskydd. Även 
besökare till Karlholm Strand ges tillgänglighet till havet, vid strandstråken, båthamnen eller 
någon av de restauranger och uteserveringar som planeras. 

www.karlholmstrand.se
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KARLHOLM STRAND
Till ljudet av skriande måsar och frisk havsluft växer ett helt nytt område fram, där den 
gamla industrikänslan omvandlas till ett modernt och levande samhälle. Här samsas 
ny bebyggelse med de gamla, upprustade industribyggnaderna. Byggnaderna närmast  
hamnen kommer att byggas om till bostäder, restauranger och andra publika verksamheter 
med fokus på service och sjöliv. Den nya bebyggelsen kommer främst att utgöras av  
bostäder, ca 300 tomter och ca 300 lägenheter i form av både hyresrätter och bostads-
rätter.

HAMNEN
Den befintliga hamnen på 40.000 kvm rustas upp med ny brygganläggning och ger plats 
för för ett hundratal båtar upp till en storlek av 40 fot. De enskilda strandtomter får  egna 
bryggor längs med tomten.  Hamnen kommer att få en central plats i området där det ges 
möjlighet för aktivt båtliv, avkoppling och restaurangbesök. 

REKREATION OCH OFFENTLIGA YTOR
Karlholm Strand utvecklas i hög takt och med en tydlig vision - att skapa möjligheter till 
boende vid havet och intill kajen samt att öppna den gamla industrihamnen som en  
småbåtshamn. Nya vägar anläggs, träd och buskar planteras, grönområden och ett kuller-
stenstorg vid hamnen växer fram. Kontakten till havet ger möjlighet till ett aktivt båt- och 
friluftsliv för både boende och allmänheten.

BÅTGARAGE MELLAN 55-300 KVM I ANSLUTNING  
TILL MARINAN OCH BOSTADSOMRÅDETEXKLUSIVT
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SERVICE
I Karlholm finns bibliotek, simhall, skola, förskola, särskilt boende för äldre, livsmedels- 
butik, bensinmack, en mindre järnhandel samt en båtverkstad. Norr om planområdet, 
ligger den kommunala badplatsen Djupöbadet. På sikt är målsättningen att en livsmedels-
butik, restauranger och annan service ska finnas i området och redan idag flyttar företag 
in i de gamla upprustade industrilokalerna.

VÄRME, VATTEN OCH AVLOPP
Vatten och avlopp kommer ansluta till det kommunala ledningsnätet. El finns framdraget 
till tomtgräns. 

KREATIV SEKTOR MED NÄRHET TILL HAVET
Tierp ligger i det s.k. ABCX-stråket mellan Uppsala och Gävle där det bor ca 300.000 
människor. Folkmängden i Uppsalaregionen antas öka med mellan 15 och 30 % till 
2050. Uppsala län har hög internationell tillgänglighet och den snabbaste tillväxten sker 
inom företagstjänster, besöksnäring, service och handel men också inom olika typer av  
hantverkstjänster. Besöksnäringen förväntas ha betydelse för utveckling av länets  
landsbygd. Den kreativa sektorn med media, kultur, natur, konst och design är ett växande 
tillväxtområde. 
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KARLHOLM STRAND

Karlholm Strand gör det möjligt att omvandla det tidigare  
industriområdet till ett tillgängligt och attraktivt område med 
verksamheter, bostäder, rekreation, service, kultur och en ny 
fritidshamn samt att ge Karlholm ett nytt ansikte mot havet 
och skärgården.

• Huvuddragen är: att området ges ny markanvändning för 
bostäder med centrumverksamheter för båtservice, han-
del, kiosk, café, restaurang mm i anslutning till hamnen. 

• Att marken med de f.d. fabriksbyggnaderna ges  
användning för service, handel samt lager, båtgarage, 
med begränsad omgivningspåverkan. 

• Att marken med f.d. pannhuset och indunstningshallen 
ges användning för bostäder med centrumverksamhet 
som handel, restaurang, hotell mm. 

• Att det ges möjlighet att uppföra en hamnanläggning för 
fritidsbåtar i vattenområdet för den befintliga hamnen. 

• Att småbåtsbryggor får anläggas inom fastighetens  
vattenområde. 

• Att nya gator, torg, park och natur anläggs.

Se all information i sin helhet på www.karlholmstrand.se 

www.karlholmstrand.se
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BRUKETS HISTORIA 
Alldeles vid havet i utkanten av den gamla bruksorten Karlholm vars äldsta delar utgör 
en välbevarad bruksmiljö med Lancashiresmedjan, ett nyanlagt och stenbelagt  torg, 
en fin klockstapel samt de mer än 200-åriga bruksbostäderna vid dammen. Det gamla 
industriområdets area uppgår till ca 55 ha och har varit ett stängt industriområde som 
inte varit tillgängligt för allmänheten. 

När ett sågverk anlades i Karlholm år 1909 utökades antalet arbetsplatser vilket påverkade 
bebyggelsestrukturen. Sågverket kom snabbt att bli en större arbetsgivare än järnbruket, 
under högsäsongen kunde sågen sysselsätta 200 personer. Bostadshus uppfördes för att 
rymma inflyttande familjer och ett virkesupplag upptog stora delar av planområdets ut-
bredning. Produktionen pågick parallellt i de båda industrierna fram till 1931 då smedjan 
lades ned. Fem år senare lades även sågen ner på grund av att virkesförrådet uttömts. 
Räddningen för samhället blev Kooperativa förbundet och Korsnäs Sågverk som 1937 
köpte bruket genom det gemensamma bolaget Karlholm AB och lät bygga en fabrik för 
tillverkning av träfiberskivor.

Med fabriken utvecklades Karlholm, ny bebyggelse uppfördes. Villor och flerfamiljshus, 
de gamla arbetsbostäderna, renoverades och moderniserades. Kollektivtrafiken och den  
allmänna servicen byggdes ut. Den första fabriksbyggnaden var funktionalistiskt inspi-
rerad och uppfördes i tegel med fönsterband och flacka tak. Byggnaden finns bevarad 
och ingår i dagens byggnadskonglomerat. Successivt utökas kapaciteten och nya bygg-
nader uppförs runt den ursprungliga volymen. Likt andra industrimiljöer är bebyggelse- 
utvecklingen behovsstyrd, nya volymer har adderats  vartefter, andra rivits och eller bytts ut.  

De kulturhistoriska värdena för de enskilda byggnaderna inom planområdet är begränsa-
de. Däremot har industrimiljön som helhet betydelse för Karlholm och dess identitet. De  
befintliga byggnaderna inom området är av varierande kvalitet och höjd där det höga 
pannhuset utgör en viktig karaktärsbyggnad på platsen. 

Viktigt är att fabrikens övergripande struktur bibehålls och utgör en utgångspunkt för 
områdets utveckling. På så vis bevaras samhällets industriella historia samtidigt som det 
blir en bas för framtidens Karlholm.

Se all information i sin helhet på www.karlholmstrand.se

9.990 KR
 ANSLUTNINGSAVGIFT

BREDBAND  
100MBIT

från 249 KR / MÅN

KOMBOPAKET 
BREDBAND/TV/TELE 

från 399 KR/MÅN

SNABBT & BILLIGT BREDBAND ÄNDA IN I HUSET
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LAGERHOTELL  ARKIVERING  PACKSERVICE  LOGISTIKLÖSNINGAR  TREDJEPARTSLOGISTIK 
TULLAGER  MAGASINERING  VINTERFÖRVARING  FLYTTSERVICE

www.karlholm-logistics.se info@karlholm-logistics.se070-548 77 70

KarlholmLogistics

KarlholmLogistics
Proffs på lager & logistik

-  LAGERHOTELL & LOGISTIK -
HOS OSS FINNS 19 000 KVM TEMPERERADE LAGERYTOR ATT TILLGÅ SOM ENKELT KAN ANPASSAS FÖR 
JUST ER VERKSAMHET. PRODUKTERNA KAN LAGRAS ELLER MAGASINERAS I DAGAR ELLER MÅNADER

- VI ERBJUDER -

I SAMARBETE MED

 Alexander Våhl in Johan Bergström Adi Gazibegovic
 070-548 77 70 072-550 47 77 076-136 13 01
 alex@karlholm-logistics.se johan@karlholm-logistics.se adi@karlholm-logistics.se



Ingen huvudvärk. I våra butiker slipper du känna 
att din bostadsaffär delas upp i svårbegripliga 
delar och tjänster. Du får en sammanhängande 
helhet som gör det lättare att ta ställning och 
känna dig säker på ditt beslut. Tre Tryggheter är 
namnet på vår smidiga lösning före, under och 
efter din bostadsaffär. Ska du sälja din bostad? 

Vi känner ditt närområde väl och kan både 
råda och hjälpa dig från planering, visning och 
försäljning till buffertsparande, pension och 
annat som rör din vardagsekonomi. Dags att 
köpa? Kontakta oss om lånelöfte, ekonomisk 
rådgivning och rätt försäkring för ditt 
kommande boende. Välkommen in!

Dagen efter ditt 
livs största affär

AKTUELLA ERBJUDANDEN. 
Skydd mot dubbla räntekostnader. Anlita våra fastighetsmäklare! 
Lyckas de inte sälja din bostad inom 3 månader får du ränte
kostnaderna betalda för dina nya bolån upp till sex månader, om du 
tar bolånen hos oss.

Juridisk rådgivning. Många juridiska frågor kan dyka upp i samband 
med bostadsaffären   samboavtal, särkullbarn? Vi hjälper dig. 

Boendeförsäkring. När du anlitar en av våra mäklare ingår 3 månaders 
kostnadsfri boendeförsäkring. Om du dessutom tar ditt bolån hos oss får 
du totalt 6 månaders  boendeförsäkring utan extra kostnad.

Bo-kvar-försäkring. Ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetslöshet  
och dödsfall.

Fullständiga villkor för ovanstående erbjudanden hittar du på vår 
webbplats! 

Sponsring med ansvar: Länsförsäkringar Uppsala stöttar idrottsklubbar genom sponsorskap där mottagarna i gengäld ska kunna påvisa att de jobbar 
aktivt för att göra idrotten fri från mobbning, alkohol, droger och tobak. En fristad där man blir respekterad för den man är och inte bara för vad man 
presterar. Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag.

lansforsakringar.se/uppsala Tel: 018-68 55 00



VILL DU FÅ NYHETER GÄLLANDE BOENDE/TOMTER, 
FÖRETAG/LOKALER, HAMNEN/BÅTÄGARE ELLER 

BARA ALLMÄNNA NYHETER?

ANMÄL DIG TILL NÅGOT AV VÅRA NYHETSBREV

ÄR DU INTRESSERAD AV LEDIGA LOKALER,  
TOMTER ELLER ANDRA AFFÄRSMÖJLIGHETER

I KARLHOLM STRAND

Peter Bergström
peter@karlholmstrand.se

+4670-601 41 76

Anders Högberg
anders@karlholmstrand.se

+352-621 324 466

Vivianne Eriksson 
vivianne.eriksson@widerlov.se

018-12 80 23

www.karlholmstrand.se


