Välkommen in i gemenskapen!
Tillsammans utvecklar vi det nya
Karlholmsbruk & Västland!
(och vi har redan börjat….)

Ett första gestaltningsförslag på kvarntorget…

Tiderna förändras – och vi med dem…
”Idé och Utvecklingsgruppen Karlholm-Västland” (IoU) startades tidigt 1990-tal
och har under åren varit en paraplyorganisation för föreningar i Västlands socken.
Vi har bl.a. svarat för de traditionella arrangemangen: Karlholmsdagen,
midsommarfirandet, julmarknad och Valborgsmässofirande. Vi har även varit
remissorgan i olika planärenden, m.m.

Vi arbetar nu med visionen Karlholm 3.0:
• Järnbrukstiden 1720-1930 (version 1.0)
• Industritiden 1930-2012 (version 2.0)
• ”Besöksnäringstiden” 2013-? (version 3.0)

Sanning 1:

”Varje ort präglas och utvecklas av de som
väljer att bo och verka där!”
Dvs: det är vi i Karlholm/Västland som kommer att utveckla denna bygd - ingen
annan kommer att göra det åt oss.
Sanning 2:

”Vi måste välja på avveckling eller
utveckling”….
Dvs: Nöjer vi med oss att ”bara” försöka bevara det som finns kvar efter all
nedläggning av industri och servicenäring så kommer bygden successivt att
avvecklas. Vi tycker att det är mer attraktivt att bidra till utveckling…

Nya Idé och Utvecklingsgruppen har därför ändrat skepnad och inriktning:
• Du som enskild medborgare välkomnas som medlem.
• Vi ska arbeta aktivt med att stödja olika utvecklingsprojekt.

Vi önskar Dig hjärtligt välkommen som medlem i vår (nya) förening!

Projekt ”Vändpunkten”
Det första riktigt stora utvecklingsprojekt som IoU har tagit initiativ till, och ansvarar för, är projekt
”Vändpunkten”. Projektet har målsättningen att återställa & utveckla bruksdammsområdet och
(verksamhet vid) Kvarntorget.
Du har säkert sett, och kanske deltagit i, arbetet med bruksdammen, och under sommaren kommer
arbetet med Kvarntorget att inledas.
Projektet utgör grund, och förutsättning, för andra projekt som syftar till
att omvandla Karlholmsbruk till en expansiv ort för turism och besöksnäring.
Så här skrev vi i vår projektansökan:

Förväntade resultat efter projektperiodens slut:
• Det finns förutsättningar för etablering av verksamheter inom turist- och besöksnäringen.
• Bruksmiljön är med den centrala bruksdammen och Kvarntorget, restaurerade, utvecklade och redo
att välkomna turister och besökare.

• Karlholmsbruk är en attraktiv ort som har förutsättningar att locka fler fastboende.
• Projekteringsplanerna för havsnära boende i Karlitområdet har fått draghjälp av detta
utvecklingsprojekt.

Efter projektperiodens slut förväntar vi oss att:
• det drivs café och restaurangverksamhet vid Kvarntorget som sysselsätter 3-4 personer.
• tillverkningen av ”Karlholmsbröd” ökar och att försäljningen av detta tagit en kommersiell riktning.
Sysselsätter ca 6 personer på deltid.

• en turisbyråverksamhet startas upp som på säsongsbasis sysselsätter 2 personer.
• det bedrivs försäljning av lokal konst och hantverk som sysselsätter 2 personer.
• lokala evenemang såsom Karlholms marknad och julmarknad expanderats och förlagda helt eller
delvis till Kvarntorget.

• ytterligare ca 5 projekt som främjar turistnäring har initierats.
• ytterligare ca 5 projekt som främjar besöksnäring har initierats.
På sikt förväntar vi oss att:
• befolkningskurvan vänt uppåt p.g.a. att:
⇒ den lokala servicen utvecklats.
⇒ Karlholmsbruk åter blivit vackert och pittoreskt.
⇒ Karlholmsbruk har fått ett positivt rykte.
⇒ Karlholmsbruk alltjämt ligger geografiskt välorienterat vid havet, men ändå nära till Uppsala,
Gävle, Arlanda och Stockholm via nära motorvägs- och tågförbindelser.

• flertalet helårsarbeten och säsongsarbeten skapas pga av ökat befolkningsunderlag och ökad turism
• hotell-/vardrarhem etableras i anslutning till Kvarntorget, vilket i inledningskedet sysselsätter minst
2 personer.

• att ett bryggeri för ”Karlholmsöl” startats och försäljning sker till lokala restauranger & krögare.

Ok… det är en vision – men vi tror på den! Och den kan bli en realitet
med Dig som medlem!

