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Bruksbygder och kuststäder i Uppland

Oavsett tid på året är denna utflykt
mycket sevärd. Vackra brukssamhällen
och pittoreska kuststäder ger många
intryck och en hel del att lära för den
vetgirige.

Sevärdheter:
Österbybruk
Med hjälp av expertis från Tyskland byggde
Gustav Vasa först upp ett järnbruk
specialiserat på krigsmaterial här som senare
Louis De Geer köpte 1643 och utvecklade
Österby till Sveriges näst största järnbruk.
Bruket lades slutgiltigt lades ner 1983.

Forsmarks bruk
Forsmarks bruk är ett mycket välbevarat
vallonbruk och den engelska parken anses
vara en av Sveriges vackraste parker. Bruket
är byggnadsminne och genomgår ett
omfattande restaureringsarbete och på
området finns ett stort antal vackra
byggnader. När bruket anlades 1570 stod
Sverige för en tredjedel av Europas
järnproduktion. 1890 upphörde produktionen.
Engelska parken inbjuder till en mycket
vacker promenad och här finns ett
spegelförsett tempel med bänkar och
vindskydd som perfekt rastplats.
Trädgårdsarkitekt var ingen mindre än
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Fredrik Magnus Piper som även låg bakom
Haga och Drottningholms engelska park. Har
man glömt picnicmaten finns ett café och
Forsmarks Wärdshus om man vill lyxa till det.

Öregrund
Här pratar vi pittoreskt och gediget. Öregrund
är en av Sveriges bäst bevarade trästäder. En
härlig liten hamn, bedårande havsutsikt och
många fina byggnader samt en hel del bra
affärer och fik. Vill man vidare så går bilfärjan
till Gräsö härifrån. Sevärdheter: Hembygdsgården har anor från 1700-talet.
Här finns både hantverks- och
sjöfartsmuseum. - Öregrunds kyrka uppfördes
på 1490-talet. Den är mest känd för sin 18
meter höga klockstapel. - Göranssonska villan
byggdes 1895 åt disponent Göransson,
ägaren av Sandviks Jernverk i Gävle. Han
ritade villan själv efter inspiration från
kinesiska pagoder. Villan har verandor i alla
väderstreck och är den enda fastigheten i
staden med havstomt. - Societetshuset är en
vacker träbyggnad med fantastisk milsvidd
utsikt. Lokalen kan abonneras för fest för upp
till 120 personer. - Strax nedanför
Societetshuset ligger en rastplats med bord
och bänkar med utsikt över havet. Vid klar
sikt ser man Forsmarks kärnkraftverk i
nordost. - Vid Hamntorget kan man strosa
runt bland uteserveringarna och njuta av den
stämningen i en traditionell hamn. Här finns
även en Ica-butik där man kan handla mat till
picknicken. - Tallparken är ett stort
friluftsområde en kort bit från stadskärnan.
Det finns tennisbanor, dansbana,
promenadstråk, bad med sandstrand och
klippor att sola på. Vi har även skapat en
promenad som täcker det väsentligaste.
[nid:tripp/oregrund-stadspromenad,
text:"Öregrund - stadspromenad"]
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Östhammar
Östhammar var redan under 1800-talet var
en populär semesterort fast staden är
betydligt äldre och bildades redan 1368
under namnet Hamar. Staden är lagom stor
för en knapp timmes stopp men här finns
mycket vacker bebyggelse och intressanta
butiker, fik och matställen som kan förlänga
besöket. Sevärdheter: Adas kaffestuga med
femtiotalsfiket Dagny’s hörna är värt ett
besök för att det undsluppit 80-talets stål och
krom massaker på konditorier och kaféer.
Strandpromenaden med en rad träbyggnader
med snickarglädje hemslöjd samt
träbebyggelsen i den äldre delen av staden
mellan kyrkan och Rådhuset med
rådhustorgets butiker och restauranger. Äta
och fika: Adas kaffestuga med femtiotalsfiket
Dagny’s hörna. Sommartid Johanssons Café
och Skafferi nere vid hamnen. Wenngrens i
centrala stan serverar husmanskost till lunch
och ala carte. Bada: För den badsugne finns
många ställen att välja på. Fiska: Abborre och
gädda trivs här och fisket är fritt med metspö
längs med hela kusten. Annat i närheten:
Kombinera gärna med ett besök i Öregrund
knappt två mil därifrån. Härifrån kan du välja
att följa med på en längre utflykt med
segelbåt där priset inkluderar både lunch och
kaffe. Bo: Planerar du att stanna länge finns
till exempel Klackskärs camping som ligger
alldeles intill havet. Johanssons gårdshotell
nära kyrkan är ett jättemysigt boende om
man vill bo i autentisk miljö. Villa Östhammar
är en inredd klassisk sommarvilla nere vid
Sjötorgsparken.
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