
Bli en del av Lövstabruk 

Visste du att du som småföretagare kan hyra enkla, charmiga lokaler i en av Upplands vackraste 

bruksmiljöer? Sommartid är Lövstabruk är ett populärt turistmål med sevärdheter, nöjen, boende, 

kultur, mat och aktiviteter. Idag finns här ett värdshus, två kaféer, ölbryggeri, lekplatser, hantverks-

butiker och ett antal mindre företag. Och nu finns det plats för fler. Välkommen!   

PROSPEKT

Kontaktperson:  Mathias Jonsson
 Tel: 018-56 48 32
 E-post: mathias.jonsson@sfv.se

Hemsida:  www.sfv.se/ledigalokaler
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Fakta

Adress: Lövstabruk
Generellt:  Enkla ouppvärmda lokaler med låg hyra i varierande  
 storlekar. Passande verksamhet kan vara verkstad,  
 ateljé m.m. Gårdsplanen skulle kunna användas för  
 marknad eller dylikt.  
Totalyta:  Lokaler om totalt ca 650 kvm är lediga för uthyrning.  
 Ytorna är fördelade på två byggnader. 
Yta Verkstadsbyggnaden: ca 456 kvm + vind
Yta Tapetserarverkstaden: ca 200 kvm 
Byggår: 1700-tal. Bruksmiljön är ett statligt byggnadsminne.
Parkering: Gott om parkering i närområdet. 
Avstånd:  Med bil  från Stockholm: ca 2 timmar, från Uppsala:  
 ca 1 timme, från Gävle: 45 minuter, från Tierp eller  
 Östhammar: 30 minuter
Inflyttning:  Efter överenskommelse.
Övrigt:  Lokalerna hyrs ut i befintligt skick. Standarden  
 är mycket enkel, men varierar från oisolerat  
 med nakna tegelväggar i Verkstadsbyggnaden till  
 isolerat och mer inrett i Tapetserarverkstaden.

Louis de Geer
Här låg en gång Sveriges största järnbruk. det anlades 
redan på 1500-talet, men det var Louis de Geer  
(1587-1652) som byggde upp det till en stor industri.  
de Geer var en holländsk affärsman som betydde 
mycket för svensk utveckling. Hans metoder 
revolutionerade svenska järnbruk vilket lade en grund 
för den svenska stormakten. 1719 brände ryssarna 
Lövstabruk. Charles de Geer byggde upp allt igen till 
ett mönstersamhälle. 1926 lades den industriella 
verksamheten ner.

Idag
Familjen de Geer lämnade Lövstabruk 1986 och sedan 
1997 förvaltas herrgården och flertalet byggnader av 
Statens fastighetsverk. Här finns idag en smed men 

ingen industriell produktion. däremot finns det i norra 
Uppland en stark verkstadsindustri och metallindustri 
som ett arv från forna tider. Från Lövstabruk är det inte 
långt till dannemora gruva och exempelvis damasteel 
i Söderfors som är världsledande på damaskstål, ett 
vackert mönstrat stål.

Din nya företagsadress?
Vi på Statens fastighetsverk vill fylla Lövstabruk med 
verksamhet. Vi ska inte bara bevara byggnader utan 
också se till att de blir använda på ett bra sätt och till-
gängliga för allmänheten. Ett sätt är att föra en dialog 
med de som idag har en pågående verksamhet i våra 
fastigheter, och hyra ut lokaler till fler som vill etablera 
ett långsiktigt företagande i bygden. 

Företagare och turister i storslagen miljö
dagens Lövstabruk byggdes på 1700-talet som ett komplett samhälle. Här fanns inte 
bara den ståtliga huvudbyggnaden med sina parker. Här byggdes bostäder, kyrka och 
mängder av verkstäder. Idag är det ett populärt utflyktsmål och fler och fler företagare 
ser Lövstabruk som en attraktiv adress. Nu erbjuds nya möjligheter för företagare att 
etablera sig här. 

INLEDNING
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Flygbild över Lövstabruk. de lediga lokaler som erbjuds i detta prospekt är inringade på bilden. 



Statens fastighetsverk – Lövstabruk
Mathias Jonsson, 018-56 48 32. E-post: mathias.jonsson@sfv.se

4/12 Statens fastighetsverk – Lövstabruk
Mathias Jonsson, 018-56 48 32. E-post: mathias.jonsson@sfv.se

5/12

Lövstabruk har ett rikt kulturliv. En av brukets stoltheter är Cahmanorgeln i Brukskyrkan, även kallad "orglarnas Stradivarius".

Bli en del av bruksmiljön
du som väljer att finnas på Lövstabruk får något mer än lokalen och en vacker 
omgivning till ditt förfogande. du blir en del av namnet och varumärket Lövstabruk, 
som utstrålar tradition och kvalitet. I Lövstabruk välkomnas nya initiativ. det är inte 
bara SFV som satsar på Lövstabruk, Tierps kommun och andra aktörer vill att fler ska 
känna sig hemma här och kunna bygga upp verksamheter med framåtanda.

Stark gemenskap på plats
En styrka är att det redan finns företag i Lövstabruk när 
du väljer att flytta hit. Inom brukets portar finns bland 
annat ett trägårdsmästeri, ett snickeri, ett hantverkshus 
med försäljning, en antik- och kuriosabutik, en smed 
och ett bruksarkiv. Och ju fler som flyttar hit, desto 
starkare blir Lövstabruk som attraktivt besöksmål och 
företagsort.  

Leufstabruks wärdshus (www.leufstabrukswardshus.se) 
tillhör en av de större företagen och vill du som företa-
gare ordna något för dina gäster så är det lätt att arrang-
era. Här finns fyra matsalar med plats för 90 gäster, kon-
ferenslokaler och boende. det går att kombinera med 
guidade turer på bruket, ölprovning, besök hos smeden 
och mycket mer.

Läkarvilllans Bed and Breakfast & Café är en annan 
aktör. de erbjuder både bekväma rum och kafé 
sommartid. (www.lovstabruk.se)

En rad lokala företagarföreningar verkar i trak-
ten (Skärplinge, Månkarbo, Örbyhus, Tobo, 
Vendel). Rotaryklubben Leufstabruk, Lövstabruks 
Kulturförening och Lövsta Bygderåd är andra nät-
verk som bidrar till traktens utveckling.

Läs mer på www.lovstabruk.nu under "Företag och 
föreningar" och www.tierp.se under "Näringsliv och 
arbete". 

Stiftelsen Leufsta håller samman
En stor del av den dagliga verksamheten drivs av 
Stiftelsen Leufsta. de har bemannat året runt och har 
kontakt med alla på bruket. de hjälper turister att bland 
annat boka middagar, guidningar och andra aktiviteter. 
Stiftelsen fyller även en viktig roll för kulturlivet i Lövsta. 
Tillsammans med brukets företag och föreningar anord-
nar de marknader, konstutställningar och konserter. 
det är populärt att gifta sig på Lövstabruk. Kyrka, 
boenden, mat och fantastiska miljöer finns samlat på 
en plats. Även här fyller stiftelsen en viktig roll, då de 
anordnar bröllop på herrgården. 

Stiftelsen marknadsför Lövstabruk och är en naturlig 
samarbetspartner för dig som vill flytta hit. du hittar 
dem på www.lovstabruk.nu.

Namnet Leufsta ger ölet kraft
Flera av företagarna som finns här vittnar om en under-
bar arbetsmiljö. Konstnärer och konsthantverkare 
finner inspiration här. Men även kunderna attraheras 
av begreppet Lövstabruk, att ha en adress här ger en 
känsla av kvalitet.

Leufstabruk bryggeri startades av en grupp entusiaster 
i trakten och för dem var platsen Lövstabruk självklar. 

Här har det bryggts öl i hundratals år och bland annat 
finns landets äldsta mälteri bevarat. Namnet Leufsta ger 
ölmärket precis de signaler om äkthet och kvalitet som 
deras öl är värt. Ölet sålde slut första åren och de behö-
ver nu öka tillverkningskapaciteten.

Tierps kommun satsar
Lövstabruk ligger i Tierps kommun, nära Skärplinge. 
Tierp är en kommun som satsar på sina företagare. Man 
arbetar för att locka till sig arbetskraft och företagare. 
Nuförtiden har avstånden krympt och Tierps kommun 
har blivit attraktivt för många verksamheter. En storsats-
ning är Tierp Arena som nu blivit ett namn över hela 
Sverige. Lövstabruk ligger på ett bra avstånd för familje-
utflykter, bussturer och företagsevent. det är lagom 
långt från Stockholm för att vara en utflyktsresa. 

Herrgården är hjärtat i Lövstabruk. I Stora salen går det att anordna bröllop, jubiléer och andra storslagna tillställningar.

”Vi är många engagerade människor 
i bruket. Tillsammans anordnar 
vi marknader, utställningar och 
gemensamma sommarprogram. Det 
känns tryggt med en stark gemenskap.”   
 
                        Ulrika Borger dåderman, Stiftelsen Leufsta

FOTO: JO
HAN ALP

FOTO: ÅKE E:SO
N LINdM

AN



Statens fastighetsverk – Lövstabruk
Mathias Jonsson, 018-56 48 32. E-post: mathias.jonsson@sfv.se

6/12 Statens fastighetsverk – Lövstabruk
Mathias Jonsson, 018-56 48 32. E-post: mathias.jonsson@sfv.se

7/12

Lövstas nya hantverkscentrum 

Verkstadsbyggnaden bjuder på en fascinerande hant-
verkshistoria. de rustika lokalerna byggdes på 1700-
talet och har genom århundraden används för kreativa 
och skapande yrken. Snickare, målare och andra hant-
verkare var hårt arbetande människor och en viktig del i 
samhället Leufsta.   
 
Idag är det många år sedan hantverkarna flyttade ifrån 
gården. Men nu har den börjat leva på nytt. Leufstabruk 
bryggeri har flyttat in i två av Verkstadsbyggnadens 
lokaler där de anordnar kurser i ölbryggning. Sommartid 
rör sig mycket folk i området och det finns utrymme för 
fler verksamheter. Gården kan på nytt bli det hantverks-
centrum den en gång varit.   
 

 
 

Miljön runt Verkstadsbyggnaden
den L-formade Verkstadsbyggnaden ligger i brukets 
södra del. Brukets utbud av parker, caféer, boenden, 
och butiker finns inom gångavstånd. Närmast ligger 
Lövstabruks herrgård där bröllop, företagsevenemang 
och andra event anordnas. Även travstallet med tillhö-
rande träningsbanor ligger nära. Sommartid är miljön 
runt Verkstadsbyggnaden grönskande och välkom-
nande.  

Återskapa traditionen av samarbete
det finns en lång tradition av samarbete bland 
Verkstadsbyggnadens hyresgäster. Ofta arbetade 
hantverkarna med samma projekt, alla bidrog med sin 
specialitet. Än idag passar lokalerna fint för samarbe-
ten. de ligger ligger vägg i vägg och många av dem är 
ihoppkopplade med dörrar invändigt. det går att hålla 
dörrarna öppna och låta besökare vandra mellan loka-
lerna, för att se när hantverk utförs, testa att utföra det 
själv eller handla i en nyöppnad butik.

 

En gårdsplan full av möjligheter
den gemensamma gårdsplanen är en knutpunkt för 
Verkstadsbyggnadens hyresgäster. Samtliga lokaler har 
portar som vetter mot den öppna ytan. Här finns det 
fullt av möjligheter. Gården kan bli en lummig uteplats 
med utemöbler, blommor och växter. 

Men den kan också förvandlas till en levande gårdsplan 
för brukets gäster. Kanske med försäljning och caféverk-
samhet eller bara en lugn oas dit man kan komma och 
koppla av. Gårdens storlek gör att den även lämpar sig 
för att anordna större marknader utställningar, loppisar  
och andra typer av publika verksamheter. Med små 
medel kan gårdsplanen bli en scen för hantverks-, mat 
och julmarknader. 

”Det är något speciellt med att jobba i en 
1700-talsmiljö. Det finns en känsla här ute 
som inte går att hitta i storstan.”   
 
                            Anders Holmstedt, Leufstabruk bryggeri

Bredvid turiststråket i Lövstabruk ligger Verkstadsbyggnaden med innergård. Genom 
historien har den varit en arbetsplats för snickare, målare och hantverkare. Idag 
kan Verkstadsbyggnaden bli ett nytt centrum för hantverk med butiker, ateljéer och 
myllrande kommers.

Jaktlappar användes tidigare av brukets jägare för att fösa  
vargar till varggropar. 

Med skyltar och gemensamt  
möblemang skapas enkelt en  
trivsam miljö ute på gården. 
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Verkstadsbyggnaden sedd västerifrån. den stora träporten  
i mitten kan öppnas upp och användas som genomgång  
mellan gården och vägen utanför. Fönster ger ljusinsläpp även 
på vindsvåningen.  

SKYTTVERKSTADEN – 
HANTVERKS-
MUSEUM

BRYGGERI
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Snickeri och bryggeri
Idag finns Leufstabruk bryggeri i den östra längan. de 
brygger sitt öl med hantverksmässiga metoder i liten 
skala. Bryggeriets lokaler är moderna med höga krav på 
hygien, men utanpå är huset oförändrat.

I det södra hörnrummet finns en snickeriverkstad med 
historiskt intresse. Här har snickarna jobbat sedan 
huset byggdes på 1700-talet. den sista snickarmästaren 
hette Gottfrid Skytt och sedan han lade ner verktygen 
för några årtionden sedan, har inget rörts. Tillsammans 
med det lokala bygderådet har SFV beslutat behålla 
snickeriet för att bevara ett av gårdens arv.
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Lokalerna i Verkstadsbyggnaden
Verkstadsbyggnadens lediga lokaler är enkla, charmiga och personliga. Alla har egen 
ingång på marknivå från gården. Övervåningen är tillgänglig och lämpar sig bäst som 
lager. Här finns lediga lokaler från 40 till 200 kvm.  

Varierande verksamheter
Sammanlagt finns det åtta lokaler i 
Verkstadsbyggnaden. Leufstabruk bryggeri disponerar 
två lokaler och i en tredje finns ett snickeri bevarat. Fem 
lokaler står lediga och är lämpliga för en mix av av hant-
verk, ateljéer, tillverkning och butiker.

Tre rustika hantverkslokaler
den norra delen av verkstadsbyggnaden rymmer tre 
stora hantverkslokaler. Kraftiga portar, grova trägolv 
och djupa fönstersmygar skapar karaktär åt rummen.  
Lokalerna användes tidigare av målarmästaren i bruket. 
I hörnlokalen längst i norr finns fortfarande många av 
hans arbetsredskap kvar, bland annat en färgbyrå som 
lyser av gula, gröna, röda och blåa pigment. Rummet är 
95 kvm stort. Rummet bredvid består av ett mindre och 
ett större rum som tillsammans är på 107 kvm. Vill du 
ha en öppen planlösning i rummet kan mellanväggarna 
enkelt tas ned. Ytterligare en lokal om 67 kvm finns ledig 
intill. 

Samtliga lokaler är luftiga med stort ljusinsläpp från 
fönster i olika väderstreck och med utsikt mot både 
gården och mot en av brukets dammar. 

Två rum med enkel standard
Huskroppen delas av ett genomgångsvalv. På andra 
sidan valvet finns ytterligare två lediga lokaler. Lokalen 
närmast valvet är 42+48 kvm och här finns gott om 
utrymme för hyllor, bänkar eller annat förrådsmaterial. 
Bredvid Leufstabruks bryggeri finns idag ett litet stall 
med fyra boxplatser. Lokalen kommer eventuellt att 
byggas om.

Hyr en lokal i Verkstadsbyggnaden
Samtliga rum i Verkstadsbyggnaden kan hyras separat 
eller tillsammans. Inflyttning kan ske från och med den 
första januari 2013. Välkommen att kontakta oss för mer 
information. 

ENTRÉ

LEDIG LOKAL

NORR

ENTRÉPLAN

ÖVERVÅNING

Fasad mot väster

Lövstabruk
Verkstadsbyggnaden

Lokalerna är naturligt slitna med en ruffig stil. Med moderna detaljer skapas en skön kontrast mellan gammalt och nytt.

Planritning över Verkstadsbyggnaden. de gulmarkerade ytorna 
är lediga för uthyrning. 
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de tre norra lokalerna är 95 kvm, 107 kvm och 67 kvm stora.  
de går att hyra var för sig eller tillsammans. Förrådslokalen 
söder om valvet är 42 + 48 kvm. den sydöstra lokalen som är 
ledig för uthyrning är 92 kvm. 
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Tapetserarverkstaden
det charmiga 1700-talshuset i två plan 
ligger granne med Verkstadsbyggnaden. 
Övervåningen är ledig och är på totalt 
164 kvadratmeter kontorsyta. Två stora 
rum kan hyras separat eller tillsammans. 

den öppna ytan i övervåningens  
sydvästra rum kan användas som  
kontorslokal och verkstad året runt. 

Sommartid är det grönt och blomstrande runt Tapetserarverkstaden. Med stolar, bord och växter kan du skapa ett eget uterum.

ENTRÉ

LEDIG LOKAL

NORR

ENTRÉPLAN

ÖVERVÅNING

ENTRÉ

LEDIG LOKAL

NORR

ENTRÉPLAN

ÖVERVÅNING

ENTRÉ

LEDIG LOKAL

NORR

ENTRÉPLAN

ÖVERVÅNINGMånga hus i Lövstabruk användes för olika typer av 
hantverk, det här huset var inget undantag. Här har 
tidigare bedrivits verksamheter såsom charkuteri, 
sadelmakeri, textilhantverk och träarbeten. Ett rum 
på bottenvåningen är kolsvart på väggar och tak; en 
tydlig kvarleva av charkuteriet och dess tillhörande 
rökeri. I bottenvåningen hyr Lövstaölets vänner ett 
par rum för sin verksamhet där de bland annat har 
kurser och guidningar.

En trätrappa leder upp till övervåningen vars södra 
rum består av två delar, totalt 85 kvm. Rummet 
delas delvis av en murstock som startar i knähöjd 
mitt i rummet och sedan sträcker sig upp mot 
husets mitt. I rummet finns även en avdelare med el 
och vatten uppsatt. Övervåningens norra rum är en 
större ateljé med två fönster i västlig och östlig rikt-
ning. Rummet är på 79 kvm. El och vatten finns och 
lokalerna lämpar sig för verksamhet året runt.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Tapetserarverkstadens lokaler är varma och välkomnande. Från övervåningens stora fönster har du utsikt över parker,  
dammar och hästhagar.  
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HYRESGÄST HOS SFV

En hyresvärd med perspektiv
Statens fastighetsverk är landets största och främsta 
hyresvärd för kulturfastigheter. Nästan alla SFV:s hus är 
statliga byggnadsminnen eller historiska kulturarv. Är de 
inte redan det, kommer de att bli det en dag. Vi har lång 
erfarenhet och tradition av att förvalta landets främsta 
kulturskatter. det gör att vi har perspektiv både bakåt och 
framåt. Snabba klipp och kortsiktiga relationer är inget 
för oss. Varken när det gäller fastigheter eller hyresgäster. 
Vi arbetar heller inte med enkla ”genvägar” eller tillfäl-
liga lösningar. När vi renoverar, restaurerar eller bygger 
nytt gör vi det enligt konstens alla regler. Med erkänt 
duktiga hantverkare och väl beprövade material. För dig 
som hyresgäst innebär det trygghet och stabilitet. Och 
förhoppningsvis en långvarig vänskap med den förvaltare 
som har hand om just ditt hus. 

Kompetens och kreativa lösningar
Med gedigen kunskap och unik kompetens inom kultur-
fastigheter arbetar vi kreativt och marknadsmässigt med 
våra lokaler och hyresgäster. Att förvalta kulturbyggnader 
innebär inte att behandla dem som museer och stoppa 
dem i malpåse. det är vår uppgift att göra husen levande, 
att anpassa dem efter den tid vi lever i och efter våra 
hyresgästers önskemål. Samtidigt värnar vi om husens 
unika historia och egenskaper. det gör oss till en ovanligt 
innovativ hyresvärd. Ett hyreskontrakt hos SFV betyder 
trygghet och dialog.

Tradition i utveckling
Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggna-
der och miljöer i vårt land. de är en del av 
vår gemensamma historia och framtid.

Statens fastighetsverk vill göra svenska folket 
stolt över statens egendomar, våra national-
byggnader och fria marker; slott och kungs-
gårdar, teatrar, museer, ambassader och en 
sjundedel av Sveriges mark. Vi äger allt detta 
tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta 
det på bästa sätt.

Vi ska också se till att bevara byggnadernas själ 
och karaktär, men samtidigt anpassa dem efter 
dagens behov och användning – till nytta och 
glädje för både hyresgäst och allmänhet. Lika 
viktig som att förmedla historien bakom dagens 
byggnader är att skapa ny byggnadshistoria för 
morgondagen. På uppdrag av Sveriges regering 
driver vi därför även nya byggprojekt som på olika 
sätt representerar vårt land.

SFV förvaltar också statens skog och mark. 
det gör vi på ett långsiktigt hållbart sätt, så att 
biologisk mångfald bevaras och renbetesland 
kan brukas även i framtiden.

Lövstabruk, tradition i utveckling.
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