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HALLSTAVIK MED NÄROMGIVNING

skala 1:30 000

Geografi och landskap

Läge
Hallstavik är en ort placerad i de norra delarna av
Norrtälje kommun strax öster om riksväg 76 mellan
Norrtälje och Östhammar. Den närmsta större orten är
Östhammar, drygt 3 mil från Hallstavik. Till Norrtälje är
det cirka 3,5 mil och till Uppsala är det cirka 7 mil. Hallstavik har eftersom växt ihop med Häverödal i söder.
Befolkning
Hallstavik är Norrtälje kommuns tredje största tätort
med 4 401 invånare 2011. Orten har de senaste åren
haft en negativ befolkningsutveckling. Sedan 1980,
då invånarantalet var 4535, har befolkningen minskat
med 3 procent. Norrtälje kommun i övrigt har ökat sin
befolkning under samma tid. Vid mitten av 1990-talet hade invånarantalet i Hallstavik en topp med 4
823 invånare 1995. Ökningen berodde bland annat på
flyktingmottagning. Dessa flyttade senare vidare till
Norrtälje stad.
Hallstavik har större andel äldre än resten av landet.
26procent av befolkningen var 65 år och över i Hallstavik 2011 medan 19 procent var det i hela riket. Den
stora andelen äldre är något som återfinns i Norrtälje
kommun som helhet, där 22 procent var 65 år och över
2009. 22 procent av Hallstaviks befolkning var under
20 år 2011, vilket var lika stor andel som rikssnittet.
Befolkningsutvecklingen i Hallstavik är beroende av
arbetsmarknadens utveckling som i sin tur till stor del
är kopplad till pappersbruket idag. Om det inte finns
arbetsmöjligheter kommer de unga i hög grad att flytta
från orten.
Landskap och grönstruktur
NORRTÄLJE KOMMUN

Hallstavik stäcker sig utmed Skeboåns sista bit fram
till dess mynning och vidare en bit längst Edeboviken.
Orten omges till stor del av skogsmark med barrskog. I
söder sträcker sig en remsa med odlingsmark. Hallstavik omges av flera skogsområden av värde för friluftslivet. Både Skärsta, Hallsta, Gottsta och Häverösund
ansluter till skogsområden som är utmärkta som lokalt
intresse för friluftslivet i Översiktsplanen för Norrtälje
kommun från 2004. Söder om orten sträcker sig stora
opåverkade skogsområden.
Utmed bebyggelsen rinner Skebo ån och omges av ett
större naturområde. Möjligheten att röra sig utmed
ån är begränsad. Det har dock påbörjats att utveckla
grönområderna vid Skeboån. Idag finns en golfbana
vid Skeboån samt ett friluftsbad. Planer finns på att
utveckla grönområdet vid ån ytterligare. Det planeras
för en idrottspark med fotbollsplaner, ishall, racketthall
med mera norr om badet.
Det finns gott om större naturområden och öppna
gräsytor i anslutning till bebyggelsen i Hallstavik. Här
finns även mindre parkområden, som rondellparken
och plaskdammsparken, samt lekplatser och bollplaner.
Kontakten med Edeboviken är avskuren genom pappersbrukets placering.

Sammanfattning
•
•
•
•
•

Hallstavik har de senaste decennierna haft en negativ befolkningsutveckling.
Andelen äldre på orten är större än riksgenomsnittet.
Avståndet till andra större orter är relativt stort.
Trots sitt läge vid Skeboån och Edeboviken är tillgängligheten till vattnet liten.
En utveckling av området vid Skeboån har skett
och är ytterligare under planering.

Skeboån

GRÖNSTRUKTURKARTA
skala 1:25 000

Historia och kulturmiljö

Ortens historia
Innan bruksverksamheten kom igång längst in i Edeboviken låg här Hallsta by. De främsta levebröden på
orten var fiske och jordbruk och ofta försörjde sig invånarna av både och.
1870 anlade Skebo bruk en ångsåg på den plats där
pappersbruket ligger idag. Arbetet vid sågen kombinerades fortfarande ofta med jordbruk. Vid 1910 hade
Hallsta 114 invånare och Gottsta 255 invånare.
Hallsta pappersbruk anlades 1913 av Holmens bruk
i Norrköping efter förvärvandet av skogar i norra
Uppland. Efterfrågan på papper ökade i början på
1900-talet och branchen expanderade. Hallsta hade bra
förutsättningar för industrietablering. Kraft från Älfkarlerö fanns i Hallsta och hamn kunde ordnas enkelt.
Järnvägsförbinelse kunde förlängas hit från Häverödal.
Dessutom var marken billig. När de första arbetarna
kom för att bygga upp fabriken och bostäderna var byn
inte särskillt stor. Här fanns några bondgårdar, ett litet
sågverk, en förvaltarbostad, några arbetarbostäder och
en skeppshandel.

Hallstavik 1950

1915 ändrade ortsnamnet från Hallsta till Hallstavik.
Samhället hade nu fått postanstallt och järnväg. 1920
hade pappersbruket 700 anställda. De första pappersarbetarna kom från Norrköping. Senare anlände folk
från hela landet för att arbeta på pappersbruket.
Under högkonjunkturen på 1950- och 60-talet kom
det arbetskraft från andra delar av Europa till bruket,
främst från Finland. Bruket expanderade under dessa
år. På 1980-talet började rationalisering på bruket resultera i mindre behov av arbetkraft.
Även om bruket är relativt ungt har det haft många traditionella bruksfunktioner på orten. Bruket gav pengar
till festligheter som midsommar- och julgransplundrings. Det bidrog med pengar till skolor, simhall, ABF
verksamhet och till fritids- och föreningslivet. Pappersbruket har haft en viktig social funktion på orten och
mycket av livet har kretsat kring detta. Även om det
inte längre anordnas sociala evenemang och skiljelinjen mellan industrin och fritiden är starkare är bruket
viktigt för livet på orten och för ortens identitet.

Foto: Ahrenbergflyg, Stockholms Läns Museum

Riksintresset
Hallstaviks bruks- och industrisamhälle med tillhörande
bebyggelse har ett högt kulturmiljövärde. Nordöstra
delen av Hallstavik utsågs 1987 som riksintresse för
kulturmiljövård av Riksantikvarieämbetet. 1997 inkluderades även fabriksområdet i riksintresset.
Anledningen till att området har ett så högt kulturvärde
och motiveringen bakom riksintresset var att orten sågs
som ett exempel på planerings- och bebyggelseutvecklingen under 1900-talets första hälft. I bebyggelsen visas även den sociala skiktningen och levnadsförhållanderna i brukssamhället. Det är utbyggt i omgångar och
bostadsområdena kan delas in i ett antal olika områden
med olika karaktär.
Rödvillorna
Ett trettiotal trähus, de så kallade Rödvillorna, ritade
av arkitekten John Åkerlund, uppfördes 1914-15. Här
levde arbetarfamiljerna. Rödvillorna utgör den första
etappen i brukets bostadsbyggande. Planen är terränganpassad och påminner i sin utformning om natonalromantiska trädgårdsideal.
Stenhus
I den andra etappen av bostadsbyggande 1916-1917
uppfördes husen i sten med putsade fasader. Dessa
uppfördes söder om rödvillorna. Kring 1920 uppfördes
ytterligare stenvillor norr om rödvillorna. Karaktären på
området skiljer sig från den tidigare bebyggelsen. Nu
kom inspirationen från äldre bruksorter i Bergslagen
och Uppland. Husen från 1920 är placerade längst båda
sidorna av en väg såsom de gamla bruksgatorna.

Egnahem
Byggandet av egnahemsområdet innebar ett förändrat
bostadsbyggande i Hallstavik. Innan hade bruket uppfört och ägt bostäderna som hyrts ut till arbetare. 1924
bildades Hallsta Egnahemsaktiebolag och arbetarna
kunde nu äga sitt hus. Området har en mer oregelbunden och ej så enhetlig karaktär som de tidigare.
Tjänstemannavillorna
De första tjänstemannavillorna som byggdes var Ingenjörsvillan och Skogskontoret. De är placerade enskilt på
en höjd men skiljer sig inte nämvärt i den yttre arkitekturen från arbetarbostäderna. 1918-1923 uppfördes
ytterligare villor för högre tjänstemän. Dessa skiljer sig
tydligare från arbetarvillorna genom sin storlek, klassicerande arkitektur och placering i parkliknande tomter.
Ingenjörsvillorna
1951 byggdes ingenjörsvillorna. Villorna är mindre än
tidigare tjänstemannavillor, men är placerade avskillt
från arbetarbebyggelsen.
Fabriksområdet har också ett kulturhistoriskt värde.
Bruket har byggts om och byggts ut eftersom men det
finns kvar rester av det ursprungliga pappersbruket
och de olika epokerna. Även offentliga byggnader som
skolor och Hallstaviks kyrka ritad av Ivar Tengbom från
1933 har ett kulturhistoriskt intresse.

RIKSINTRESSET FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN

Sammanfattning
•
•

Hallstavik har växt fram kring pappersbruket som
spelat en stor roll på orten.
Den gamla bruksbebyggelsen och fabriksområdet
har ett högt kulturhistoriskt värde.

Häradskarta 1901-06

Ekonomisk karta 1950-tal

Ingenjörsvilla Foto: Elisabeth Boogh, Stockholms Läns museum

En av Rödvillorna

Egnahemsområdet

Stenhusbebyggelsen

Infrastruktur

Biltrafik och vägnät
Ett par kilometer öster om Hallstavik går riksväg 76
mellan Norrtälje och Östhammar. Från väg 76 går Uppsalavägen som infart till Hallstavik. Uppsalavägen korsar Tulkavägen som går genom norra delen i Hallstavik
och fortsätter som väg 1103 till Herräng.
Gottstavägen, som går från Hallstaviks centrum ner genom Gottsta samt Uppsalavägen är de mest trafikerade
vägarna i Hallstavik med bitvis omkring 5 000 fordon
per dygn. Uppsalavägen har även en hög andel tung
trafik, cirka 9 procent. Andra mycket trafikerade vägar
är Tulkavägen och Carl Wahrens väg. Tulkavägen har
även stor andel tung trafik. Vid bussterminalen uppmäter vägen över 15 procent tung trafik. Från Häverödal
går väg 1100 mot Väddö och Älmsta
Gång och cykeltrafik
Gång och cykelnätet i Hallstavik består av tre stycken
huvudstråk som går i nordsydlig riktning. Dessa går vid
banvallen norrut från Häverödal, som separata gångoch cykelvägar utmed Carl Whrens väg och Gottstavägen samt som ett östligt stråk förbi Gottstaskolan. Det
finns även stråk som förbinder Skärsta med Hallsta
centrum. En cykelbana i Skärsta utmed Kustvägen från
Uppsalavägen till Tallvägen har nyligen uppförts.
Det finns ytterligare behov av cykelvägar i Hallstavik.
I Program för utbyggnad av cykelvägar i Norrtälje kommun lyfts ett antal sträckor fram där cykelbana skulle
behövas och planeras uppföras. Öster om fabriksområdet finns ett behov av cykelbana längst Tulkavägen.
Det finns även behov längre ner på Tulkavägen vid
Skolvägen. Cykeltrafiken skulle även behöva byggas
ut längs Uppsalavägen samt mellan Magistervägen och
Kusbyvägen. Det finns även ett behov av cykelbana till
det nya utomhusbadet.

Parkering
Pendlarparkeringar har en viktig funktion för de som
pendlar in till Hallstavik men även för dem som i Hallstavik byter till kollektivtrafik för sin vidare resa.
Det finns två stycken pendlarparkeringar i Hallstavik,
en vid busstationen som har 7 dygnsparkering samt en
vid Häverödals station där man kan stå i 24 timmar.
Kollektivtrafik
Från Hallstavik går det busstrafik till Stockholm, Rimbo,
Norrtälje, Uppsala, Östhammar, Älmsta och Herräng.
Avstånden är relativt långa och därmed restiderna.
Från Hallstavik till Stockholm tar det 1 timme och 45
minuter med buss. Bussen åker på drygt en timma till
Uppsala och på cirka 50 minuter till Norrtälje.
Linje 639 åker tolv gånger om dagen måndag till fredag
från Hallstavik till Stockholm, främst på morgonen. Åt
andra hållet går den några fler gånger och främst på
eftermiddagen. Trafiken går mer sällan på helger.
Linje 641 kör från Hallstavik till Norrtälje 15 turer om
dagen måndag till fredag och några färre tillbaka. På
lördag, söndag och helgdag körs mindre än hälften så
många turer.
Linje 642 kör Hallstavik - Herräng - Hallstavik tolv turer
per dag måndag till fredag och sex stycken lördag, söndag och helgdag.
Linje 643 går mellan Hallstavik och Älmsta sex dubbelturer om dagen måndag till fredag. Lördag går endast
en dubbeltur och på söndag och helgdag går endast en
tur från Hallstavik till Älmsta.
Uppsala linjetrafiks bussar 857 och 805 går från Hallstavik till Uppsala och Östhammar. 857 avgår åtta
gånger om dagen måndag till fredag från Hallstavik till
Östhammar och mer sällan på helgen. 805 avgår till
Uppsala åtta gånger om dagen måndag till fredag från
Hallstavik. På lördagar, söndag och helgdag körs färre
turer.
VA
Hallstavik tätort är anslutet till kommunalt VA och tillhör ett så kallat kommunalt verksamhetsområde, vilket
innebär att kommunalt VA är obligatoriskt för fastigheterna och att det är kommunen som bygger och förvaltar ledningar.
I centrala Hallstavik utmed Skeboån ligger Hallstaviks
vattenverk som distribuerar vatten till orten från Skeboån. Hallstaviks reningsverk är placerat en bit längre
bort och tar hand om ortens avloppsvatten.

Sammanfattning
•
Carl Wahrens väg

•

Hallstavik har en ganska god kollektivtrafik men
avstånden är relativt långa. Detta gör restiden
lång.
Det finns behov av att bygga ut cykelbanor i Hallstavik.

TRAFIKKARTA

Genomfart
/infart

Bussens
färdväg
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Gång- och
cykelbana

Behov av
gång- och
cykelbana

Busshållplats

Pendlarparkering

Funktioner och folkliv

Handel och service
Hallstavik har ett gott utbud av service som även försörjer fritidsbebyggelsen samt landsbygden omkring.
Den mesta handeln i Hallstavik finns efter Carl Wahrens
väg, Edebovägen och Gottstavägen vilka följer efter
varandra genom centrum, Gottsta och Häverödal. I
Hallstaviks centrum finns det flertalet, butiker, caféer
och restauranger samt apotek och systembolag. I Hallstavik finns fem matvarubutiker. Tre av dem är placerade i centrum och en i Skärsta och en i Häverödal.
Gottsta är det område i orten som inte har en matvarubutik. Det är av vikt att handel och service finns kvar i
Hallstavik då avståndet till andra orter i kommunen är
relativt stort.
Offentlig verksamhet
Hallstavik har ett gott utbud av offentlig service. I
centrum finns postombud, bank, bibliotek och polis.
På orten finns fyra kommunala förskolor. Två av dem
är placerade i centrala Hallstavik, en i Gottsta och en
i Häverödal. I augusti 2011 planeras Skärstabackens
enskilda förskola att öppna. Då kommer även Skärsta
ha ett daghem.
I Hallstavik finns det två kommunala grundskolor, Hallstaskolan och Gottstaskolan samt en icke kommunal
grundskola, Skärsta friskola. Gottstaskolan och Skärsta
friskola har elever upp till årskurs sex medan Hallstaskolan har elever upp till årskurs nio. Kommunstyrelsen
beslutade i september 2010 att lägga ner Häverö gymnasium i Hallstavik. Friskola Carl Wahrens gymnasium
startar upp i samma lokaler från augusti 2011.
Primärvård, i form av husläkarmottagning, sjuksköterskemottagning och barnavårdscentral finns i Hallstaviks
centrum. Den mesta av omsorgen är förlagd i Hallstaviks centrum. Här finns omsorgsboende och LSS-boende. Hemtjänsten utgår ifrån Hallstaviks centrum.
Verksamheter
Pappersbruket är dominerande i Hallstavik. Utöver
bruket finns även ett verksamhetsområde i Skärsta
med ett tjugotal fastigheter. Vid Uppsalavägens infart
till Skärsta finns ytterligare ett verksamhetsområde,
Vattrudan. Området är under utveckling. Detaljplaneläggning pågår och ett antal nya fastigheter planeras.
Verksamheter finns även i Häverödal.
Bostäder
Större delen av bostadshusen i Hallstavik är småhus.
Endast cirka 10 procent av de bebyggda bostadsfastigheterna är bebyggda med hyreshus. De flesta
flerfamiljshusen är placerade i norra delen av Hallstavik medan södra delarna, som Häverödal och Gottsta
består till större delen av områden med friliggande hus.
Många av småhusen är från 1900-talets början då
fabriken startade upp i Hallstavik. Men Under 1960- och
1970-talet byggdes även många bostäder i Hallstavik.
De senaste 20 åren har dock byggandet av bostäder på
orten i stort sett stannat av.

Utveckling av Hallstavik
Älmsta är kommundelscentrum i nordöstra delen av
Norrtälje kommun. Orten tillhör gruppen med kommundelscentra i ortsklassificeringen i översiktsplanen
för Norrtälje kommun från 2004 där kommunen främst
stödjer tillväxt och förbättrad kollektivtrafik och vägsystem vid sidan av Norrtälje stad.
Det finns inte något planerat nybygge av bostäder i
Hallstavik fram till 2019. Orten har en Fördjupad översiktsplan från 1999. I planen pekas 13 områden ut för
förtätning av bostäder med sammanlagt 300 bostäder.
Den fördjupade översiktsplanen pekar även ut mark för
verksamheter.
Fritid, kultur och rekreation
Folkets hus har en framträdande roll i Hallstavik. Här
finns biograf, samlingslokal, restaurang, Hallstaviks
bibliotek, ABF, träffpunkten för äldre med mera. Folkets hus drivs av Folketshusföreningen Framtiden.
Det ursprungliga folkets hus var en träbyggnad från
1920 som brann ner på 1970-talet. Det nya huset från
1970-talet är beläget vid torget mitt i centrum och
märks genom sin röda färg.
I Hallstavik finns flertalet aktiva föreningar. Hallsta IK
har en fotbollssektion och en ishockeysektion. Klubben
driver Holmenrinken och idrottsplatsen Idrottsparken
i Hallstavik. Hallstavik har också en idrottshall. Hallstaviks golfbana anlades 2000 och drivs av Hallstaviks
golfklubb. I Häverödal finns Häverödals sportklubb.
Badhus finns Hallstavik. Utomhusbad öppnade 2010.
Motorsporten har blivit en viktig del av Hallstavik. Orten
har två stycken motorbanor och mark för en motorsportsanläggning finns reserverad i översiktsplanen i
skogen öster om Hallstavik.
Kulturföreningen röda villan är aktiv i Hallstavik. I Häverödal finns Häverö-Edebo hembygdsgård. För ungdomar i Hallstavik finns fritidsgården Gallerian som ligger
i den före detta butiksgallerian i Hallstaviks centrum
och ungdomshuset Källan med replokaler, scen, dansgolv med mera.

Sammanfattning
•
•
•
•

Hallstavik har ett gott utbud av service.
Bostadsbyggandet har stått stilla de senaste åren.
Ytterligare fastigheter för verksamheter är under
planering.
Motorsporten är viktig för Hallstavik och ytterligare
en anläggning planeras.

Torget framför Folkets hus

Centrum

Ungdomsgård

Handel utmed Carl Wahrens väg

Pappersbruket

Speedwaybanan

Villaområde från 1960-70-tal

Flerfamiljshus från 1960-70-tal
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Handel

Övriga verksamheter

Ekonomiska strukturer och näringsliv

Näringsliv
Hallstavik pappersbruk dominerar näringslivet i Hallstavik. Orten är en modern bruksort vars arbetsmarknaden är till stor del är beroende av bruket. Pappersbruket är idag ett av Eruopas största tidningspappersbruk.
Det finns även ett levande näringsliv utöver bruket.
Detta är ofta kopplat till pappersbruket mer eller mindre. Under 1960- och 70-tal tillkom ett antal mindre
industriföretag, ofta med koppling till bruket.Hallstavik
har en tradition av tillverkande företag. Tillverkning
och utvinning står för hälften av arbetsmarknaden i
Hallstavik och pappersbruket står för cirka 37 procent
av arbetsplatserna på orten. En tredjedel av de boende
i Hallstavik som arbetade gjorde det inom tillverkning
och utvinningssektorn 2009.
Orten har goda förutsättningar för tillverkningsindustri.
Här finns en hamn, som ägs av Hallsta pappersbruk
som har trafik med utlandet och möjlighet att ta emot
fartyg med 7,5 meters djup. Hallstavik har även som
ända ort i kommunen en järnvägsförbindelse för godstrafik. Riksväg 76 passerar ett par kilometer utanför
orten.
Hallstavik har en låg utbildningsnivå med endast 6 procent av den vuxna befolkningen som hade minst treårig
eftergymnasial utbildning 2008. Detta beror på att arbetsmarknaden till stor del bestått av arbeten som inte
har krävt eftergymnasial utbildning.
Vård och omsorg är en annan viktig näringsgren på
orten. Andra viktiga arbetsmarknader utbildning, byggverksamhet, handel, företagstjänster samt personliga
och kulturella tjänster. Tillverkningsindustrin är till stor
del en manlig arbetsgren. Kvinnors arbetsmarknad är
istället inom vård och omsorg eller utbildning. Hälften av den arbetande kvinnor som bodde i Hallstavik
arbetade inom vård och omsorg eller utbildning 2009.
Endast cirka 16 procent arbetade inom tillverkningsoch utvinningsindustrin.
Den ensidiga näringslivsstrukturen gör att arbetsmarknaden i Hallstavik är känslig. Cirka 73 procent av
de boende i Hallstavik i åldern 20-64 förvärsarbetade
2009. Detta är färre än på övriga större orter i Norrtälje kommun. Det finns en stor andel av befolkningen i
Hallstavik utanför arbetsmarknaden, särskillt högre upp
i åldrarna. 39 procent av befolkningen i Hallstavik mellan 60 och 64 år levde på sjuk- eller aktivitetsersättning 2007. För åldern 55-59 var siffran 25 procent. För
Norrtälje var motsvarande siffror 27 procent respektive
19 procent. Anledningen till detta kan vara de tunga industriarbeten som som av tradition funnits i Hallstavik.

Hallstavik drabbades hårt av den ekonomiska krisen
under första halvan av 1990-talet. Arbetstillfällerna
reducerades med nästan 10 procent mellan 1990 och
1996. De senaste åren har Hallstaviks pappersbruk
minskat antalet anställda från cirka 1000 till cirka 730
personer.
Exploation och riksintresse
Hallstavik är en levande bruksort men också en ort med
högt kulturhistoriskt värde. Denna kombination kräver
avvägningar och kompromisser för att båda intressen
ska finnas kvar. 2003 gjordes en detaljplan för Hallsta
Pappersbruk med syfte att kunna peka ut områden där
bruket i framtiden kunde expandera. Väster om bruket
ligger idag Edeboviken och till öster den bebyggelse
som enligt riksintresset bedöms som omistlig ur kulturhistorisk synvinkel.
I den antagna detaljplanen kommer bruket att utvidga
österut och igenfyllningen av Edeboviken kommer att
fortsätta. Vissa kulturhistoriskt värdefulla byggnader
kommer att behöva rivas. Men i vägningen av detta
mot brukets framtida möjligheter att överleva så har
en kompromiss gjorts. En viktig del av kulturmiljön är
bruket, som också är av riksintresse.
Hallstavik i regionen
Hallstavik är placerat i de norra delarna av kommunen
och Stockholms län, men ur ett större perspektiv har
Hallstavik en relativt god placering i regionen. Närhet
finns till både Arlanda, Forsmark och Uppsala. Med två
timmars pendlingstid når man hela Mälardalsregionen.
Även Forsmark finns inom pendlingsavstånd.
En stor del av de boende i Hallstavik pendlar ut från
orten men en viss övervikt finns bland de som pendlar
in för att arbeta i Hallstavik.

Sammanfattning
•
•
•
•
•
•

Näringslivet på orten domineras av pappersbruket.
Orten har en stark tradition av tillverkningsindustri.
Men även vård och omsorg är en vanlig arbetsplats.
Utbildningsnivån på orten är låg.
Hallstavik har större andel av befolkningen utanför
arbetsmarknaden än resten av kommunen.
Orten har närhet till Arlanda, Uppsala och Forsmark.
Vid en utvidgning av pappersbruket kommer delar
av riksintresset att rivas.

Starka och svaga sidor
+
•

Geografiskt läge. Hallstavik har relativt långt till
Stockholm men koppling finns även till Uppsala,
Forsmark och Arlanda. Detta ger pendlingsmöjligheter.

•

Kollektivtrafik. Orten har en hyfsat utvecklad kollektivtrafik till Stockholm och Norrtälje.

•

Lokalt nätverk. Orten har ett starkt lokalt utvecklingsnätverk. Lokalt engagemang kan ge sammanhållning och framtidstro på orten.

•

Prisvärt boende. Den låga prisnivån på hus ger
möjlighet till ett attraktivt boende till låg kostnad.

•

Motortradition. Hallstavik har en stark tradition av
motorsport som expanderar. En speedway-park
planeras strax utanför orten.

•

Natur. Hallstavik har närhet till genuin natur och
friluftsliv.

•

Service. Orten har ett bra utbud av offentlig och
kommersiell service.

•

Fritidsanläggningar. Den senaste tiden har flera
populära fritidsanläggningar såsom golfbana och
utomhusbad anlagts i Hallstavik.

•

Kulturmiljö. Hallstavik består till stor del av en värdefull kulturmiljö i form av det gamla pappersbruket med dess boendemiljöer och byggnader.

•

Perifert läge. Hallstavik har ett perifert läge i Stockholmsregionen och långa pendlingsavstånd minskar
arbetsmöjligheter.

•

Liten studietradition. I Hallstavik finns ingen direkt
tradition av högre studier, vilket till viss del begränsar näringslivet.

•

Ensidig näringslivstruktur. Hallstavik domineras av
pappersbruket och det råder brist på andra tillväxtföretag. Detta gör orten sårbar i sitt beroende av
en industrinäring.

•

Dålig åtkomst till vatten. Trots sitt läge vid Edeboviken är åtkomsten till vattnet dålig i Hallstavik.
Vattenkontakten är till stor del upplåten till industriändamål.

•

Image. Trots sin unika kulturmiljö är Hallstavik ganska så okänt och har ingen stark image.

•

Befolkningssammansättning. Andelen äldre är
större på orten än riksgenomsnittet, vilket innebär
färre i arbetsför ålder. Detta ger ett sämre underlag
för service på orten och svagare näringsliv.

•

Negativ befolkningsutveckling. Ortens befolkning
har minskat sedan en tid tillbaka.

•

Efterfrågan på bostäder. Bostadsmarknaden är
ganska sval i Hallstavik och bostadsbyggandet har
stått ganska still en tid.

•

Sysselsättning. Hallstavik har större andel av befolkningen utanför arbetsmarknaden än resten av
kommunen.

Utvecklingsmöjligheter

•

Motorintresset. Motorsportsintressen är en stark
tradition i Hallstavik och viktig utvecklingsmöjlighet.

•

Vindkraft. Strax utanför Hallstavik finns ett område
med riksintresse för vindkraft. Detta är en möjlighet utvecklingsmöjlighet i Hallstavik.

•

Teknik- och industrikunskap. I och med ortens
industritradition finns det en stor kunskap inom
teknik. Småföretagande inom teknik är en stark
tillväxtmöjlighet i Hallstavik.

•

Utveckling av skolan. En del i ledet att satsa på
teknik skulle kunna vara en ytterligare utveckling
av gymnasie- och högskola på orten med industriell
och teknisk inriktning.

•

Trivsel och stadsrum. En satsning på stadsrummet
och skapandet av attraktiva mötesplatser skulle
kunna förstärka självkänslan och ge en positiv
image.

•

Fritid- och besöksnäring. Bad och golfbana har
de senaste åren uppförts i Hallstavik. Ytterligare
satsningar på fritidsanläggningar och besöksnäring
skulle kunna stärka orten.

•

Utnyttja förbindelser. En satsning på närheten till
orter såsom Uppsala genom stärkt kollektivtrafik,
skulle förbättra arbetsmöjligheterna för de som bor
på orten. Men med fortsatt låg utbildningsnivå är
tendensen att pendla låg.

•

Image. Ett fortsatt lokalt engagemang inom lokala
grupper och nätverk kan bidra till en bättre image
och självkänsla på orten.
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