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Det livslånga lärandet 
är en realitet. Älvkarleö 
Herrgård erbjuder en 
kreativ, gemytlig och har-
monisk konferensmiljö 
som lockar folk från hela 
världen.

Sandvik Finance Academy in-
går i den världsledande verk-
stadskoncernen Sandvik med 
ca 44 000 anställda och för-
säljning i mer än 130 länder. 
Enheten anlitar ofta Älvkarleö 
Herrgård för sina internatio-
nella möten.
   - Vi vill kunna erbjuda våra 
utländska gäster en inblick i 
Sverige – tystnaden, naturen, 
svensk landsbygd och histori-
ens vingslag. Sedan ställer vi 
höga krav på tekniskt innehåll 
och personlig service. Alla des-
sa behov får vi tillgodosedda på 
Älvkarleö Herrgård. Här är alla 
fantastiskt trevliga. Dessutom 
ligger anläggning lagom nära 
Sandviken och Arlanda/Stock-
holm, säger Mike Hope chef på 
Sandvik Finance Academy.

Bomull för själen
En lyckad konferens kan vara 
just det avstamp verksamheten 
behöver för att utvecklas. På 
Älvkarleö Herrgård har man 
receptet – i dubbel bemärkelse. 
Den vällagade husmanskosten, 
direkt från spisen, vårdas lika 
ömt som gästerna.
   - Vi märker en allt högre ef-
terfrågan och har i princip full-
belagt hela året, säger 

intendent Janet Königsson.

Från 1600-talet till idag
Nöjda gäster återvänder. Det 
är också Älvkarleö Herrgårds 
framgångssaga.
   - Det här är världens bästa ar-

betsplats, med världens bästa 
medarbetare. Att jobba på Älv-
karleö Herrgård är inget åtta 
till fyra jobb, det är en berikan-
de livsstil. Andra prominenta 
gäster som genom åren trivts 
i herrgården är H C Andersen, 

August Strindberg och kron-
prinsessan Victoria som gick 
Lottakårens ledarskapskurs här 
2008.
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Älvkarleö – en unik bit av Sverige

När ryska militärstyrkor härjade som värst i norra Uppland år 1719 förskonades lyckligtvis Älv-
karleö Herrgård som låg undanskymt i en glänta. I skogen, vid Dalälven, träder denna bruksmiljö, 
med herrgård och sin engelska park upp. Foto: PE Jäderberg.

Fakta Älvkarleö Herrgård: 

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

Herrgården erbjuder fem konferenslokaler och 35 
rum med 65 bäddar (samtliga utrustade med egen 
dusch och toalett). Matsalen kan ta emot 80 matgäs-
ter

Herrgården har de senaste åren genomgått en om-
fattande renovering 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 landsting, KTH och 
Forsmark nämnas.

Verksamheten drivs med god lönsamhet.

Vi stortrivs med att lägga kon-
ferenser och utbildningar här 
i Älvkarleö Herrgård, säger 
Mike Hope, chef för Sandvik 
Finance Academy.

”Det där fixar Micke”
Grävuppdrag för företag och privatpersoner

Bröderna Michael och Lennart Ivarsson. I bakgrunden syns den nya bilhammaren som betvingar betong om det behövs.

Ivarsson Entreprenad 25-års jubilerar 
2011.
   - Men egentligen har vi hållit på längre 
än så. Pappa Ingvar startade redan 1956 
med att köpa sin första traktorgrävare, 
min bror Lennart har över 40 års erfa-
renhet, och vi har mer eller mindre vuxit 
upp i branschen, säger företagets ägare 
Michael Ivarsson.

Ivarsson Entreprenad verkar främst inom mark-
arbeten, planeringsjobb, snöskottning och gräv-
uppdrag.
   - Vi uppskattas för vår precision och noggrann-
het, och vår förmåga att ro uppdragen i hamn, 
även om det kan vara knivigt. Ibland måste man 
vara lite av en rörmokare ute på fältet. 
Michael är noga med att dokumentera alla upp-
drag, något som är till nytta även för kunderna.

Även privatpersoner
Ivarsson Entreprenad, med tre lastmaskiner och 
en hjulgrävare, tar uppdrag för såväl företag som 
privatpersoner. 
   Michael har i många år regelbundet utfört 
uppdrag för Stora Enso och Korsnäs, Lennart 
har förberett mark för vägar, järnvägar  och köp-
centrum för Peab över hela regionen. Företaget 
ansvarar också för snöröjning i kommunen.
   - Vi har smidiga mellanstora maskiner för att 
kunna komma in på smalare utrymmen och vil-
latomter. Vi gör dräneringar, fixar vattenläckor 
och bygger husgrunder. 
   Vi förbereder mark om man ska bygga garage, 
carport eller göra om trädgården och ser gärna 
fler privatpersoner som kunder.
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