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KUSTVÄGEN – a unique stretch 
of the Swedish coast.
We wish you a varm welcome!
Kustvägen, literally the Coastal Road, runs between Hudiksvall and 
Sundsvall. Lift your foot from the accelerator, swing off the main 
road, and relax for a while.

Small, idyllic villages dot the coast of the Gulf of Bothnia, like a 
string of pearls. Just a short distance from the E4 you can enjoy a 
host of small, intimate restaurants, visit working fishing hamlets as 
well as sites of historical interest dating as far back as the 1600s, plus 
campgrounds, hotels, B&Bs, golf courses, delightful beaches and 
much more.

Take a day off to explore the area and eat at one or more of the many 
restaurants offering everything from local delicacies to international 
cuisine.

Or, why not spend a night along the way and sample the good food 
and drink at a cosy restaurant in the company of the locals - that can 
be an experience in itself.

This is the place to enjoy the Swedish summer when it’s at its finest, 
with long days and light nights. Just follow the signs with the cheer-
ful sun and you’ll find your way.

Call one of the following tourist centres for more information:
• Nordanstigs turistbyrå, 0652-161 75
• Visit Sundsvall, 060-658 58 00

Naturally, you can also contact any of the various attractions and faci-
lities directly. You’ll find their phone numbers in the advertisements on 
the following pages.

KUSTVÄGEN – ein einzigartiges 
Stück der schwedischen Küste.
Herzlich willkommen bei uns!
Zwischen Hudiksvall und Sundsvall befindet sich der „Küstenweg”. 
Verringern Sie Ihre Reisegeschwindigkeit und verlassen Sie die 
Haupstraße um für eine Weile zu entspannen.

Wie an einer Perlenkette Aufgereiht liegt eine Reihe idyllischer 
Dörfer entlang der Küste des Bottnischen Meerbusens. Nicht weit 
entfernt von der Europastraße 4 können Sie in vielen kleineren Res-
taurants essen. Hier finden Sie lebende Fischerdörfer und Orte, deren 
Geschichte bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Es gibt Campingplätze, 
Hotels, Pensionen, Golfkurse, herrliche Badestrände und vieles mehr.

Sehen Sie sich bei einem Tagesausflug um und essen Sie in einem 
oder mehreren der vielen Restaurants, die es gibt. Die Auswahl recht 
von lokalen Delikatessen bis zu einem internationalen Angebot.

Oder warum übernachten Sie nicht entlang des Weges und probieren 
das gute Essen und Trinken in einem gemütlichen Gasthaus zusam-
men mit den Einheimischen - dies selbst ist schon ein Erlebnis.

Hier zeigt sich der schwedische Sommer von seiner schönsten Seite 
mit seinen langen Tagen und hellen Nächten.

Folgen Sie einfach den Schildern mit der frohen  
Sonne und Sie finden den Weg!
Für mehr Information rufen Sie bitte eines der  
folgenden Fremdenverkehrsbüros an:
• Nordanstigs turistbyrå, 0652-161 75
• Fremdenverkehrsinformation Sundsvall, 060-658 58 00

Natürlich können Sie auch die örtlichen Besuchsziele anrufen. Die 
Telefonnummern finden Sie in den Annoncen auf den entsprechen-
den Seiten.

Starks

Välkommen till 
din lokala sommarbutik!

HARMÅNGER  |  0652-300 29

Måndag – fredag  8-20
Lördag – söndag 9-20
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- den bästa platsen...

www.upplevnordanstig.se
Turistbyrån vid E4:an i Jättendal.
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Kronans & Lindhs Bageri 

– Efter att i över 20 år samarbetat kring 
pepparkakstillverkningen har nu Kronans 
och Lindhs bageri flyttat ihop i samma 
lokaler.

Lindhs har en lång tradition av att baka 
lokalt bröd för i första hand området 
Sundsvall-Hudiksvall.

Kronans som är ett av Sveriges äldsta  
varumärken för livsmedel flyttade sam-
tidigt efter över hundra år ner hit från 
Sundsvall.

En butik har byggts upp där vi samlat 
flera lokala produkter och även startat ett en-
kelt fik för sugna resenärer och lokalboende.

Premiumprodukterna är Lindhs Präst-
limpa och Kronans Cederpepparkakor – 
missa inte dessa.

Efter starten av Kustvägen ligger det som en gång var Fröstuna skola.
Nu har här skapats ett nav för lokala produkter.

Lindhs bageri har flyttat hit sin produktion och det är härifrån som 
bland annat Kronans Cederpepparkakor levereras.

Bageri 
och lokala 
delikatesser

FAKTA KRONANS & LINDHS BAGERI 
Bo: Mellanfjärden.
Äta: Fik med nygräddat bröd och bakelser mm.
Göra: Frossa i lokala produkter och andra överraskningar i butiken.
Service: Rena toaletter. Ställplats för husbilar.
Kuriosa: Ännu en gång: Prästlimpan och Cederpepparkakorna.  
Världsklass!
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Forsavägen 5 • Harmånger 
0652-307 81 • 070-677 55 15 

www.varmebutiken.nu 

Forsavägen 5 • Harmånger 
0652-307 81 • 070-677 55 15

www.harmangersplat.com
Vi utför alla inom PLÅTSLAGERIBRANSCHEN

förekommande plåtarbeten.
Certifierad för Kvalitet.

     LUFTVÄRMEPUMPAR från
HELHETSLÖSNINGAR

Ring oss för aktuella kampanjer!

Vi stödjer
utvecklingen efter 

Kustvägen!

www.kollinsel.com
0652-100 05

Din lokala 
leverantör!

www.gnarpstra.se

  

Bageri & butik
Café – Rena toaletter
Massor av lokala delikatesser

073-094 50 00

Prästlimpa
Sveriges godaste limpa

Cederpepparkakor 
Sveriges godaste pepparkakor

En modern Reklamverkstad

En Modern Reklamverkstad

Tel: 0652-747707

Tygvepor • �aggor • fasadvepor • Bildekorer  
Dekaler • Skyltar • Banderoller • Mässmaterial
Tapeter • dekorer
Vi klär in hela rum med tyg. I bland med 
ljudabsorbenter, ibland skapar vi hela rum
som stora ljuslådor. Du bestämmer vad vi 
färgar tyget med för budskap. Bilder, texter, 
gra�k, mönster eller allt på samma gång. 

Du bestämmer, vi förverkligar!!

���������������������������
�������������

lgtextochbild.se

En modern ReklamverkstadEn modern ReklamverkstadEn modern ReklamverkstadEn modern ReklamverkstadEn modern ReklamverkstadEn modern ReklamverkstadEn modern ReklamverkstadEn modern ReklamverkstadEn modern ReklamverkstadEn modern ReklamverkstadEn modern ReklamverkstadEn modern ReklamverkstadEn modern ReklamverkstadEn modern Reklamverkstad
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fikaställe vid första parkeringen  i entrén. 
Ett besök i kustmuseet berättar om  
Mellanfjärden förr och nu. 

För alla barnfamiljer är lekparken mitt 
i byn ett naturligt ställe att mötas för att 
slappna av när barnen leker.

Sjöbodar, bryggor och båtfolk vittnar om 
att du är på en plats med starka traditioner 
från fiskenäringen. Mellanfjärden fångar in 
atmosfären på ett mysigt sätt, och medan 
du strosar runt längs bygatan kan du fun-
dera på om det är en bit mat eller lite att 
göra som lockar mest.

Den stora magneten är sedan decennier 
Restaurang Sjömärket som med sin först-
klassiga kökskonst gjort mången finsma-
kare nöjd, mätt och lycklig. I sommar gör 
Lars Brusell den största musiksatsning som 
någonsin gjorts i Mellanfjärden.

I det gamla charmiga hamnmagasinet  
finns en av Norrlandskustens finaste 
butiker med konsthantverk och design. 
Hamnmagasinet drivs av konstnärer och 
kreatörer från regionen och lockar långväga 
besökare som också är nyfikna på övervå-
ningens galleri. Där ställer varje sommar 
20 spännande konstnärer, både nya och 
mer kända, ut sina verk. Mellanfjärden 
ligger bara 10 minuter från E4. Många väljer 
också sjövägen och tar nattskydd i den 
omtyckta gästhamnen (600 övernattande 
båtar under säsongen) som ligger nära 

seglingsleden för båtar som exempelvis är 
på väg upp till Höga Kusten.      

Mellanfjärden har mellan 60 000 och 
80 000 besökare varje sommar. Många 
är barnfamiljer som upplever äventyret 
och sagan i Trolska skogen. Nybyggt 
campingservicehus och en naturcamping 
mitt i hamnen lockar många och långväga 
campinggäster.

Affärn i Fjärn serverar ett gott fika eller en 
enklare lunchbit. Trolska skogen öppnar ett 
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Bland fiskelägena längs Kustvägen är Mellanfjärden både det syd-
ligaste och det största. I den här saltstänkta pärlan finns ett stort 
utbud av boende, mat och aktiviteter. Sommarens nöjeskvällar i 
teaterlokalen blir garanterat både trevliga och välbesökta.

Kustparadiset 
på jorden

Mellanfjärden GPS  N 61° 57’ 26”  
 E 17° 20’ 30”

FAKTA MELLANFJÄRDEN
Bo: Hotell Mellanfjärden,  
Vandrarhem på Mon & pensionatet.
Äta: Restaurang Sjömärket 15/5-31/8  12.00-21.00. Affärn i fjärn utecafé & mackor. Trolska skogens café.
Göra: Fiska, bada, vandringsleder, repslageri, se konst & hantverk i Hamnmagasinet. Musikföreställningar 3/7, 17/7, 20/7 i teatern. Trolska skogen, campa, åka båt, lekparken.

Service: Affärn i Fjärn, servicean-läggning för gästhamn & camping, mat & dryck på Sjömärket. Båtbyggeri.
Kuriosa: Landets sista repslagare var  aktiv här ända till 1999, Pommacs grund-are var aktiv här i slutet på 1800 talet. 
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GPS  N 61° 57’ 26”  
 E 17° 20’ 30”

Välkommen till

-Ett levande fiskeläge
MELLANFJÄRDENMELLANFJÄRDENMELLANFJÄRDEN

   
   

Öppet fr
ån mitten av Maj • Alla dagar 12-21

MELLANFJARDEN.SE

Välkommen till sommarens nya familjeäventyr!

SOMMARENS  MUSIK  PÅ  MELLANFJÄRDENS  TEATER:

3   juli 20.00     ISAK  DANIELSSON
17 juli 20.00     CHRIS KLÄFFORD

7   Aug. 20.00     WIKTORIA
20 Aug. 20.00     LOREEN

Boka biljetter: Tel 070-225 42 29 eller 070-202 18 93, e-post: teater@mellanfjarden.com

WIKTORIA CHRIS KLÄFFORDIS
AK DANIELSSON LO

REEN

RESTAURANG SJÖMÄRKET
Öppet från mitten av Maj. 
Alla dagar 12.00 - 21.00
Bordsbokning: 0652-161 15 
e-post: sjomarket@mellanfjarden.com

HOTELL MELLANFJÄRDEN
Öppet året runt! Läs om alla våra 
erbjudanden på mellanfjarden.se.
Bokning: 
0652-161 85,  e-post: hotell@mellanfjarden.com
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Varje sommar bygger Trolska Skogen upp 
sagovärlden där barnfamiljer får vara med 
om spännande, roliga, fascinerande och 
lagom läskiga upplevelser.

Besökarna har blivit fler genom åren och 
2019 besökte 30.000 personer sommar- 
sagan under de åtta veckor den håller öppet.

– Vi har en slinga i skogen som är 1,2 
km lång. Längs den möter man de olika 
figurerna som bor och gästar där. De olika 
figurerna är lite luriga och kan både hjälpa 
eller stjälpa besökarna, berättar Helena 
Brusell. 

Karaktärerna har namn som Gullfina, 
Filijokus, Häxan Aska Etter och Tandfen. 

I pandemins spår måste alla förköpa sina 
biljetter på vår hemsida innan besöket. Där 
väljer man dag och starttid för äventyret. 
Alla scener spelas utomhus, men det finns 
ändå möjlighet att gå in i och besöka de 
olika boningarna. Även incheckning och 
fikaköp kan genomföras utomhus för den 
som inte vill gå in. 

– Det är för att vi ska kunna genom-
föra årets teateräventyr med de gällande 
restriktionerna. Grupperna hålls mindre 
och jämnt fördelade över dagen, alla scener 
har flyttat utomhus och vi tillhandahåller 
stationer med handsprit, förklarar Helena.

Trolska Skogen GPS  N 61° 57’ 26”  
 E 17° 20’ 30”

Magiskt teateräventyr 
för hela familjen 
Tänk att få kliva in i en levande saga…
Så är det att besöka Trolska Skogen i Mellanfjärden.

– Nya äventyr skapas varje sommar och vinter och denna sommar  
handlar berättelsen om det rysliga trollet Mumsfilibabba,  
säger Helena Brusell, verksamhetsledare för skogen.

Upplevelsen erbjuder många kreativa 
intryck och brukar få höga betyg från 
besökarna. Mitt i prick för familjen som 
vill ha roligt tillsammans. 

I år heter äventyret ”Det rysliga trollet 
Mumsfilibabba” och spelas alla dagar  
27 juni-15 augusti. Biljetter förköps på  
trolskaskogen.se.

 

Magiskt teateräventyr
FAKTA TROLSKA SKOGEN
Bo: Se Mellanfjärden och övriga  stopp längs Kustvägen.
Äta: Kafé med fika, varmkorm och smörgås, samt utbudet i Mellanfjärden.
Göra: Delta i en levande saga.
Kuriosa: Trolska Skogen började  som en utomhusföreställning i Mellanfjärden i början av 00-talet. Efter hand utvecklades en permanent spelplats i skogen.
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Vi bygger din gäststuga,  
förråd, friggebod, attefallshus  

som du länge drömt om.

Maila eller ring din förfrågan till oss,  
så får du offert omgående.

Leax Bygg

info@leaxbygg.se  |  070-202 18 93

GPS  N 61° 57’ 26”  
 E 17° 20’ 30”

• öppet hela sommaren •

LANTHANDEL, KAFÉ & MJUKGLASS
073-825 57 53

Varmt välkommna 
önskar 

Maria med personal!

facebook.com/affarenimellanfjarden

instagram.com/affaren_i_mellanfjarden/?hl=sv 

070-663 60 21

Gamla vattenläckor 
blir som nya!

Tfn. 070-324 32 94
Tfn. 070-324 32 94

Spencer 070-201 56 78  |  Magnus 070-267 35 26

Vi säljer fisk, 
chark från Björks i Färila  och
glass från Engelholms glass



12     WWW.KUSTVAGEN.SE

I Sörfjärden händer massor med saker som 
betyder stark utveckling.

– Vårt fritidsområde upplever rena 
ketchupeffekten. Många byggprojekt 
pågår och det är tydligt att sommaren i 
Sörfjärden är väldigt bra, annars skulle 
inte så många vilja komma hit. Det känns 
väldigt positivt, säger Richard Brännström 
som tillsammans med Paul Nilsson säljer 
47 tomter för husbygge dessutom har han 
byggt en camping som öppnade somma-
ren 2017. På campingen finns 16 rykande 
moderna 6-bäddars campingstugor, 110 
elplatser, minigolf, butik och servering.

Entreprenören Paul Nilsson bygger ock-
så 20 mindre hus i Sörfjärden och så har vi 
Sörfjärden-profilen Leif Berglin som har 
startat bygget av 15 bostadsrätter vid vatt-
net av modell sjöbodar. Självklart blir detta 
ett lyft för området som har mycket att 
erbjuda, inte minst under sommarhalvåret.

Den två kilometer långa sandstranden 
ger gott om utrymme under lata och soliga 
dagar. Många väljer också strandbrynet 
för jogging och tycker att frihetskänslan är 
oslagbar. 

En liten sjökrog
Vår femte sommar på vackra Klasudden 

började i år redan i januari. 
En liten sjökrog har varit öppen helger 

under hela året; 
Vi ser tydligt att allas vår längtan ut till 

hav, frisk luft, natur och vida vyer håller 
i sig och ökar och att äta gott och låta 
måltiden ta sin tid känns också 2021, spår 
krögarduon Agneta Hedman & Annika 
Höglund.

Vi känner oss numera hemma men är 
fortfarande nyförälskade i Klasudden och 
i Sörfjärden som enligt oss har allt. Fan-
tastisk sandstrand, historiska minnesmär-
ken, magisk och trolsk natur, golfbana, 
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Gnarpsbaden/Sörfjärden GPS  N 62° 2’ 0”  
 E 17° 24’ 60”

Kustvägens mest expansiva område är utan tvekan Sörfjärden.  
Driftiga entreprenörer bygger drygt 80 hus och bostadsrätter för  
försäljning och uthyrning.

Platsen med den långa badstranden, den vackra golfbanan, en  
alldeles ny camping och en liten sjökrog drar till sig både turister  
och investerare!

FAKTA GNARPSBADEN/ SÖRFJÄRDEN
Bo: Ny camping med stugor och 
elplatser.
Äta: En liten sjökrog.Göra: Golf, bad, fiske, tennis, beach-

volley, idylliska promenader.Service: SommarbutikKuriosa: Norr om Sörfjärden ligger 
Norrlands längsta klapperstensfält, 
med gravrösen ända från bronsåldern 
och yngre järnåldern. 

paddelbana, fiskebod med rökeri, brödbod 
med godaste brödet, tennisbana, levande 
kulturförening, camping, fiske och inte 
minst fantastiska människor och så vi då.

 Kanske och förhoppningsvis hinner vi 
i år också inviga en liten sjön kiosk som 
sedan ifjol är en del av vår terrass.

Sedan november 2020 har vi en ny köks-
mästare i Michael Renberg, vi vågar lova 
att utsikten är sjön på var tallrik såväl som 
från var sittplats och att vi gör allt för att 
du som gäst ska känna dig trygg, omhän-
dertagen och hjärtligt välkommen!

Njut av Norrlands 
längsta sandstrand
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Öppet	
30 juni	–	4	augus0	

Mån–Fre	18-21				Lör-	Sön	15-21	

GNARP 

Norr)ärden 

10 km 

Facebook: Café Skäret 

Välkommen till Café Skäret!
Hembakat bröd, smörgåsar och  

ekologiskt kaffe nära havet.
Havsnära och enkel camping!

Midsommarfirande och Lyskväll!
Varje söndag 18.00 musikunderhållning 

med lokala artister.
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Välkommen till Café Skäret!
Hembakat bröd, smörgåsar och 

Hamnföreningens enkla camping är dock 
öppen med ett tiotal eluttag för husbilar 
och husvagnar. Ingen förhandsbokning. 

Campingen har inga campingstugor. Toalett 
och dusch finns tillgänglig i cafébyggnaden. 

Ingen latrintömning kan erbjudas.

I sommar gäller social distansering även 
här: 4 meters avstånd mellan husbilar och 

husvagnsekipage. Förstärkt städning av 
dusch och toalett kommer att ske.

Välkomna i sommar!
www.norrfjardenshamnforening.se

Café Skäret i Norrfjärden håller 
stängt sommaren 2021.

GPS  N 62° 2’ 0”  
 E 17° 24’ 60”

Ragvaldsnäs
Bygdeförening

Känd från TV-dokumentären 
”Balladen om en dansbana”

• Teater • Gudstjänst • Dans 
• Surströmmingsfest m.m. • Naturstig

Välkomna till:

För mer info:  070-687 75 71 (Tommy), 070-580 99 78 (Agneta)

Stolt leverantör   
till Kustvägen

Klasudden, Sörfjärden

Sommaröppet
Tis - Sön
5/6 - 29/8

Bokning/info:
0702779161 
följ oss på
Facebook!

#Stöttabranschen
Stötta varandra och branschen
genom att dela tips och idéer

Vi vill alla se en levande
restaurangbransch

Läs mer på martinservera.se
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Välkommen till 
en uppdaterad 
revisionsbyrå.

www.ess2.se   |   Tel. 060-60 66 900

•  110 st husvagns/husbils platser
•  16 st 6 bädds stugor med dusch,  
 wc och pentrykök
• Butik
•  Servering
•  Minigolf/Boule

Sörfjärdens 
Camping

Välkommen!

Tel 070-387 30 33  |  www.sorfjardenscamping.se

Jag var hemmablind, 
Kustvägen gav mig 

synen åter.

Hemestra i år!
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Järnbruket 
blir ett minne för livet 

Galtströms bruk som har anor från 1600- 
talet har aktiviteter som lockar under hela 
sommarhalvåret.

Här står det som en gång var landskapet  
Medelpads första, största och sista järnbruk.  
Att ett järnbruk anlades vid Galströmsåns 
utlopp i Bottenhavet, långt från alla gruvor, 
berodde på kombinationen av vattenkraft 
och god tillgång på skog. Skogen blev kol som 
användes till de kolslukande masugnarna.

För den som är det minsta intresserad 
av industrihistoria är bruket en spännan-
de plats. Här har allt från stångjärn till 
järnspisar och fartygspropellrar tillverkats. 
Den lilla brukskyrkan med sin kyrkogård 
påminner om att byn också varit en plats 
där många levt sina liv.

– Det är lätt att lyfta fram vår intressanta  
historia som självklart lockar många 

besökare. Men många som kommer hit 
blir också överraskade av hur vackert och 
fridfullt det är att bara promenera här, 
säger entreprenören Ulf Broman som bor 
på platsen.

Varje år besöker cirka 80 000 personer 
bruket. Många kommer för att äta på 
den trevliga restaurangen. Här firas också 
midsommar, SCA ordnar skogsdagar i juni 
månad och restaurangen har flera egna 
evenemang tillsammans med Galtströms- 
föreningen. 

För att hylla minnet av industrihisto-
rien vårdar SCA bruket för kommande 
generationer. 

Men det finns också alla möjligheter att 
bara ta det lugnt. Lite undanskymt, några 
minuter bort längs en stig, går det att hitta 
fina havsbadet Vitsand med klippor och 
sandstrand.
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Valt tillMedelpads Största Underverkframröstat av  Sundsvalls Tidningsläsare under våren 2006

Galtströms bruk är klassat som ett byggnadsminne av riksintresse. Ägare och förvaltare är idag  
skogskoncernen SCA.

Galtströms bruk GPS  N 62° 9’ 45”  
 E 17° 30’ 2”

I vackra Galtström står Medelpads största underverk, framröstat av 
folket. Men det gamla järnbruket har många konkurrenter om att vara 
populärast på platsen. Gårdens djur, café, restaurang, ångloket “Loke” 
och några av våra mest älskade svenska musiker slåss om besökarna.

 Galtströms nav, restaurangen som funnits på platsen sedan mitten 
av 1980-talet får i år ett nytt och spännande krögarpar. Jerry Eriksson 
& Ingrid Ballari Nilssen som kommer direkt från Svalbard för att 
lyfta den lokala krogen ett par nivåer. Jerry har släkt i byn sedan sent 
1800-tal och har jobbat här tidigare medan Ingrid kommer från vårt 
grannland Norge.

KUNGLIG HOVLEVERANTÖR
Årets köksmästare Ulf Frisk har en lång 
meritlista med platser som Grand hotell och 
Grand hotell Saltsjöbaden och som bland 
annat innefattar 18… Kungamiddagar.

FAKTA GALTSTRÖMS BRUK

Bo: Stuga med 6 bäddar samt boen-

dealternativ på galstromsbruk.se.

Äta: Restaurang maj-augusti.

Göra: Se bruksmiljön, guidade turer, 

åka med det gamla ångloket, fiske, 

minigolf, djurhagar, havsbad. 

Service: Toaletter och dusch.  

Latrintömning för husbilar. Kiosk. 

Kuriosa: Galtströms bruk blev 

Medelpads största underverk när 

Sundsvalls Tidning lät sina läsare 

rösta. På platsen finns också de stora 

stenar som kallas Galtströmstrollen 

och som har en helt egen historia.
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GPS  N 62° 9’ 45”  
 E 17° 30’ 2”

Destination Galtströms Bruk

Välkommen till
Galtströms Bruk

Information om vad som händer på 
Bruket i sommar hittar ni på: 

www.galtstromsbruk.se

               Destination Galtströms Bruk  
i samarbete med: NJURUNDA FÖRSAMLING

Destination Galtströms Bruk

Välkommen till
Galtströms Bruk

Information om vad som händer på 
Bruket i sommar hittar ni på: 

www.galtstromsbruk.se

               Destination Galtströms Bruk  
i samarbete med: NJURUNDA FÖRSAMLING

Destination Galtströms Bruk

Välkommen till
Galtströms Bruk

Information om vad som händer på 
Bruket i sommar hittar ni på: 

www.galtstromsbruk.se

               Destination Galtströms Bruk  
i samarbete med: NJURUNDA FÖRSAMLING

Galtström

Åk konsertbuss från flera orter
Mer info. följ Sommarmusik i Galtström 

Picknick-konsert i Galtström, lördag 27 juni kl 18.00. 
Tag med något att sitta på och gärna en fylld picknick-korg.  
Förköp: www.entresundsvall.nu. Begr. antal biljetter. 
Info: 070-333 44 46.  

Anna
Bergendahl

Jill 
Johnson

Dubbelkonsert

Sommarmusik  i
DubbelkonsertDubbelkonsertDubbelkonsertDubbelkonsertDubbelkonsertDubbelkonsertDubbelkonsertDubbelkonsertDubbelkonsert

  GaltströmFLYTTAT TILL 2022!

www.galtstrom.com

Galtströms 
café och 

restaurang
Juni till augusti: 

alla dagar 

kl 12-22

Telefon: 060-38125

BOKA BORD:

www.galtstrom.sewww.galtstrom.se
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Populärt fiskeläge 
sedan medeltiden 

Redan på Medeltiden var den skyddade 
Skatanviken ett fiskeläge och en handels-
plats. Det har förstås under seklernas gång 
gett gott om näring till historier om havet, 
fisket, smuggling och allt annat som häng-
er samman med platsen. I Hamnstugan 
finns en hel del att se och läsa om detta för 
den som är intresserad av kulturhistoria.

De tätt byggda sjöbodarna är i dag 
karaktäristiska för Skatan som har ett 
80-tal åretruntboende. På sommaren mer 
än fördubblas invånarantalet, och Skatan 
blir också ett mycket populärt besöksmål. 
Noterbart är att viken muddrades till tre 
meters djup för några år sedan och kan nu 
ta emot större båtar. 

– Det är nog vår unika idyll, atmosfären 
och de trevliga människorna här som lockar 

många besökare, säger Marie Sjöbom.
Hon är uppvuxen i Skatan och har 

många generationer fiskarfamiljer bakom 
sig i kyrkböckerna. Nu driver hon tillsam-
mans med sin bror Pelle Sjöbom Skatans 
Café & Krog och Skatans Rökeri. 

Här finns det mesta som smakar riktigt 
gott ur havets gömmor; rökta räkor, rökt 
sik, gravad och rökt lax, stekt strömming, 
sill och inläggningar samt ett fint utbud 
av såser och röror. Gästerna äter gott på 
krogen eller handlar delikatesser i rökeriets 
butik.

Från detta nav med mat, dryck och butik 
mitt i byn hörs inte sällan ett surr. Det är 
bybor, sommargäster och besökare som 
helt enkelt sitter och surrar och umgås.
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Skatan GPS  N 62° 11’ 40”  
 E 17° 30’ 15”

När du hamnat i Skatan kan du bli en del av det berömda “surret”.
Det lilla fiskeläget är känt för sin mysiga trivsel, och “surret” 

är helt enkelt spontana samlingar av folk som trivs i och kring 
Skatans Café & Krog.

FAKTA SKATAN

Bo: 4 stycken 2-bäddars hotellrum, 

ett 40-tal bäddar i stugor, sjöodar och 

lägenheter.

Äta: Skatans Café & Krog, Rökeriet.

Göra: Njuta av miljön, låna fiskespö i 

restaurangen.

Service: Gästbryggor med service-

hus, dusch, bastu, wc. Ställplats för 

husbil med latrintömning. Minilivs. 

Parkering vid infart till området.

Kuriosa: Skata betyder udde eller 

sten på gammelsvenska.
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sommaröppet alla dagar 12-21
tel 060-380 08  |  www.skatanscafe.se

SkatansSkatansfiskeläge

Ävenövernattning.

öppet mån-fre 10-19, lör 10-19, sön 11-19 
tel 060-381 38

FiskrökeriFiskrökeriFiskrökeriFiskrökeriFiskrökeriFiskrökerimed anor.

Välkommen	  *ll	  Skatan	  –	  Välkommen	  *ll	  Skatan	  –	  
fiskeläget	  mi3	  i	  Sverige	  fiskeläget	  mi3	  i	  Sverige	  

Mer	  informa*on	  via	  länken	  eller	  QR-‐koden	  

http://tomtarna.nu/besokskatan.html	  	  

Vi stöttar Kustvägen!

www.wiiksbygg.com

Jag var hemmablind, 
Kustvägen gav mig 

synen åter.

Hemestra i år!
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I många århundraden var Mellanfjärden
och Galtström de två viktiga djupham-
nar som gav näring åt den södra Kustvä-
gendelen. Många och långa transporter 
gick från jordbruk och industrier ner till 
dessa två platser. Människor och djur har 
slitit och dragit gods efter vägen. För att 
orka berättar folklivshistorien att de all-
tid stannade vid kallkällan som ligger 
efter vägen vid Gingstavallen. Vattnet 
sägs ge kraft och styrka åt de som drick-
er av det. 

Ännu i våra dagar beger sig lokalbefolk-
ningen dit när de känner sin kraft tryta. 
Sanning eller sägen är det ingen som vet 
men många märkliga historier berättas i 
byarna om effekten av det friska och 
goda vattnet. Det enda sättet att få svar 
är att själv prova ...

Trad historia, nedtecknad av 
Ulf Broman, 091008

N  62° 5’ 06”
E  17° 25’ 75”

Kustvägenkällan Se karta strax norr om Moningsand

GPS

E4 Gnarp Tel. 0652-205 50

Vi stödjer Kustvägen

VI ÖNSKAR  
EN TREVLIG 
SOMMAR!
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Oxsand

Ljungan

Sörfjärden

�rea��regu�ar

�rea��regu�ar

��asudden

Sundsvall

Hudiksvall Kustvägen

CIRCLE K

E4 är tråkig.
  Åk ...

Vägen går i huvudsak i skogs- och jordbrukslandskap med närhet till havet.

En unik sträcka mellan Hudiksvall och Sundsvall
Caféer och restauranger • Levande fiskelägen • Industrihistoria 
     Konst och hantverk • Hotell, pensionat och camping 
          Kilometerlånga sandstränder • Golf och fiske ...
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Info/bokning

E4 är tråkig.
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Kustkrog i 
genuint fiskeläge 

Salteriet är systerkrog med Restaurang 
Lörudden, någon kilometer bort. Krog- 
entreprenörerena Niclas Strid och Kenneth 
Sillman, som driver krogarna tillsammans, 
kunde helt enkelt inte låta bli att utöka 
verksamheten när det fick möjlighet att 
göra verksamhet i det gamla salteriet.

– Vi är ett populärt resmål för familjer 
och större sällskap, så vi känner att vår  
satsning var helt rätt, säger Niclas Strid.

Att ha eget salteri är en stor tillgång och 
Salteriet erbjuder boendne på våningen 
ovanför restaurangen. Sundsvalls kommun 
har kostat på Junibosands hamn en reno-
vering så nu är det enkelt att lägga till med 
båten ett stenkast från restaurangen.

– Det betyder mycket för oss att båtgäster 
enkelt kan ta sig hit. Vi är verkligen nära 
naturen här. Det är bilfritt i Junibosand 
eftersom gästerna får parkera en kort 
promenad från husen vilket bidrar till den 
stilsamma miljön. Ofta hörs vara vågornas 
brus, säger Niclas.

Barnfamiljer på besök i Junibosand 
uppskattar verkligen den lilla badstranden 
längt in i viken. Föräldrarna kan njuta av 
Salteriets läckerheter samtidigt som bad- 
och leksugna barn kan plaska och simma i 
vattnet några trappsten från restaurangen. 
Det finns flytväst och håv att låna för barn 
som vill fånga småfisk.
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Junibodsand GPS  N 64° 14’ 19” 
 E 17° 36’ 30”

I fiskeläget Junibosand ligger restaurangen Salteriet, som kort och  
gott är ett gammal fisksalteri som byggts om men bevarat sin unika 
karaktär. Hit tar sig gästerna med både bil och båt.

FAKTA JUNIBODSAND

Bo: 8 bäddslägenhet med havsutsikt.

Äta: Salteriet, meny med betoning på 

fisk. Även glass, smörgåsar och fika.

Göra: Promenera på klipporna, sola 

och bada.

Service: Handikappvänligt, nyrenoverad 

båthamn, latrintömning.

Kuriosa: I byns bofasta befolkning 

hittar vi fortfarande representanter 

för yrkesfiske!
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GPS  N 64° 14’ 19” 
 E 17° 36’ 30”

Jag var hemmablind. 
   Kustvägen gav mig 
          synen åter.
     Semestra på hemmaplan!

Omtanke. 
För all tid.

lansforsakringar.se/foralltid

Vi tror på kraften i att bry sig om varandra. Att om vi verkligen 
ser dig och stället där du bor, då blir det bra på riktigt.
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Restaurang Lörudden är stjärnan bland 
krogarna längs Kustvägen. Det genuina 
kökshantverket är nära sammanbundet 
med tradition. Familjen Sillman har varit 
bosatta på platsen i fyra generationer och 
har varit både fiskare och krögare.

– Vi har alltid som främsta målsättning 
att servera närfångad fisk. Det har länge 
varit en viktig framgångsfaktor, säger 
Kenneth Sillman som tillsammans med 
kompanjonen Niclas Strid driver krogen.

Lörudden, eller Löran som platsen kall-
las i folkmun, är Kustvägens yttersta spets 
ut mot Bottenhavet. Här finns en underbar 
natur med strandpromenader till badsträn-
der och klippor. 

För den som söker ännu mer kustupp-
levelser rekommenderas båtturen Bremön 
tur och retur som en av byns entreprenörer, 
Maria Åhlund står bakom.

– Det är fjärde året jag kör nu, och mina 
turer blir allt mer populära. Jag tror besökarna 

tycker det är ett äventyr att besöka en ö 
under några timmar, säger hon.

Brämön ligger cirka två kilometer rätt ut 
från Lörudden. Ön är fem kilometer lång 
och tre kilometer bred. Här finns två små 
samhällen med några sommarboenden i 
fritidshus, men också bevarade fiskestugor 
från tidigt 1700-tal, ett kapell och en fyr-
plats. En unik flora, vackra promenadstigar 
och sandstränder är något som känne-
tecknar ön. Och bättre guide på turen än 
Maria Åhlund är svårt att hitta, hon kan 
många historier om hur det var att leva på 
Brämön när fisket var det som försörjde 
familjerna.

– Turen tar fyra timmar inklusive 
båtresan. Varje deltagare får med sig en 
färdigpackad ryggsäck med lunch som vi 
äter tillsammans på Brämön. Det brukar 
vara väldigt trevliga utflykter!

På landbacken i Lörudden har hon ock-
så guidade turer på dryga timmen då hon 
berättar om fiskelägets historia. 
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Löran GPS  N 62° 13’ 50” 
 E 17° 39’ 24”

FAKTA LÖRAN
Äta: Restaurang Lörudden.Göra: Strosa i fiskeläget, fiska, fiskemuseum med filmvisning, galleri och båttur.

Service: Gästhamn, rökeri med  försäljning av fisk och minilivs.Kuriosa: Sommaren 1978 fick bybon Bosse Sillman en val i en laxfälla.  Då hade Expressen den klassiska rubriken “Sillman fick val i laxfälla”.

Prisbelönt fiskekrog 
och tur till vacker ö
I år kommer ni att mötas av en helt nyrenoverad restaurang där även 
fiskbutiken flyttat in.

Hatten av för Restaurang Lörudden som gång på gång fått utmärkelser 
i krogguiden White Guide.
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GPS  N 62° 13’ 50” 
 E 17° 39’ 24”

TMS
Ditt självklara lokala val inom grävning, 

åkeri, frakt & schakt. 

073-8033178

We dig it... 

Maskinhållning AB

060-32202

TMS
Ditt självklara lokala val inom grävning, 

åkeri, frakt & schakt. 

073-8033178

We dig it... 

Maskinhållning AB

060-32202

Försäljning av dagkort för småviltsjakt samt arrangemang av älgjakter.
Vi ordnar paketlösningar med transport, boende, mat och guidning.

För priser och information kontakta  
Kenneth Sillman tel. 070-332 67 99 mail. kenneth@sillmans.se

Löruddens Utvecklings AB

Sugen på Jakt i skärgården!
Vi erbjuder dig att jaga på natursköna Bremön. 

Anders 070-347 00 68

Anders Björklund Entreprenad 
• Grävning
• Markjobb 
• VA 
• Husgrunder mm 
• Skogsentreprenad

njurundaforetagarna.se

Vi jobbar 
för företag, 
föreningar & 
gemenskap!
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De flesta säger bara “Berga” när de pratar 
om området. Och som sommarparadis 
för badgäster har Bergafjärden varit känt 
sedan badbyxan uppfanns. 

Att det blev en ovanligt långgrund 
strand just här får vi nog tacka det faktum 
att älven Ljungan för flera tusen år sedan 
hade sitt utlopp på platsen. Det gjorde att 
sand transporterades hit med älven. När 
sedan landhöjningen ändrade Ljungans ut-
lopp så blev med tiden bara den 800 meter 
långgrunda stranden kvar. 

Perfekt för dig som i dag längtar efter 
sol och bad.

I mer än 20 år har campingen drivits av 
Lenny Johansson som förstås kan området 
utan och innan.

– Många av våra gäster är återkomman-
de. Det finns så mycket att upptäcka och 
göra att det är lätt att trivas. Det är nog 
därför som jag också blivit kvar så länge 
här, man tröttnar inte, skrattar Lenny.

Det har hänt mycket med Bergafjärdens 
camping de sista åren. Här finns 250 
husvagnsplatser med el, elva stugor med 
toalett och dusch och sju campingstugor 
med kök. Man har byggt nytt service-
hus med kök och en handikappanpassad 
toalettbyggnad. Butiken har byggts ut, 
liksom restaurangen som har 180 platser. 
Det hänger ihop med ökad tillströmning 
av campare.

Det största nya tillskottet är dock golf-
banan på campingen. Det är en “spektaku-
lär äventyrsbana” med 3 000 kvadratmeter 
konstgräs som blivit mycket populär.

När campinggästerna blir lite rastlösa 
och vill ge sig ut på upptäcksfärd finns 
även mycket att uppleva i närmiljön, till 
exempel turer längs kulturstigar på häst eller 
till fots efter Ovansjöleden. Motion på 
löpspåret är också en populär aktivitet samt 
en sväng på tandemcykel som går att hyra.

Semesterparadiset Bergafjärden har inte bara en av Norrlands 
mest barnvänliga och långgrunda sandstränder. Här finns också  
en trevlig camping med 250 husvagnsplatser.

Inte konstigt att den lilla pärlan är en av Kustvägens stora favoriter.

Familjernas långgrunda 
badparadis

FAKTA BERGAFJÄRDEN
Bo: Husvagnscamping, stugor, tältplatser. 
Äta: Restaurang med fullständiga rättigheter, café.
Service: Gästhamn, butik, service- anläggning.
Göra: Äventyrsgolf, boule, volleyboll, motionsslingor, kanot, fiske, leder för vandring och ridning. Vandringar med tema: 1/6 Galtström (salamandrar), 1/7 Skatan (folksägner),1/8 Bergafjär-den (blommor och runsten). 

Kuriosa: Det brukar sägas att vattnet alltid är lite varmare i “Berga”. Den långgrunda stranden långt in i havs- viken gör sitt till för badtemperaturen.

GPS  N 62° 16’ 3”   
 E 17° 27’ 13”Bergafjärden 
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Cam
ping

 & Havsbad
Bergafjärden

Bergafjärden/
Ovansjöleden

Guidade vandringar 12/6, 18/6, 27/6, 3/7, 24/7 och 31/7. Mer info. www.bergafjarden.nu

För vandrare och ryttare finns ny led till/från Bergafjärden/Ovansjö 
Rid och vandra när du vill, 8 km, tydligt märkt och tillgång till mat samt fika.

Vill du ha skjuts tillbaka till starten, eller börja längst bort?
Taxi Sundsvall kör till fast pris (270:-/bil, 370:-/minibuss)

Vandrare, cyklister & ryttare 8 km till/från Bergafjärden/Ovansjö
Kulturstigen går du lätt. Tydligt uppmärkt i varierad terräng: skog och byar, nära 
Skrängstasjön och havet samt ängsmark.
Skjutshjälp till start eller mål? På Bergafjärden får du hjälp att boka taxi.
Mer info: www.bergafjarden.nu

Cam
ping

 & Havsbad
Bergafjärden

Bergafjärden/
Ovansjöleden

Guidade vandringar 12/6, 18/6, 27/6, 3/7, 24/7 och 31/7. Mer info. www.bergafjarden.nu

För vandrare och ryttare finns ny led till/från Bergafjärden/Ovansjö 
Rid och vandra när du vill, 8 km, tydligt märkt och tillgång till mat samt fika.

Vill du ha skjuts tillbaka till starten, eller börja längst bort?
Taxi Sundsvall kör till fast pris (270:-/bil, 370:-/minibuss)

Bergafjärden/Ovansjöleden

Löransvägen 1, 862 40 Njurunda 
060-302 74 - www.njurundaservice.se

Välkommen till Njurunda Service!

Vi är en auktoriserad
Mekonomen Bilverkstad 7838 ISO /

IEC 17020 (C)

Välkommen till Njurunda Service!
2:A PÅ

BILPROVNINGEN?
LUGN,  VI HJÄLPER 

DIG!

Reparationer
Service

Rekonditionering
Däckservice

Hjulinställning
AC

GPS  N 62° 16’ 3”   
 E 17° 27’ 13”
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 ALLT I GLAS
• Reparationsglasning
• Altaninglasning
• Bilglas

NJURUNDA 060-305 55

Huvudleverantör på  
glass till kustvägen!
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Det man annars märker är att utemiljön på 
området håller på att få en ansiktslyftning. 
Både kring tornet där framförallt lekparken 
är efterlängtad hos både stora och små. 
Den nya uteserveringen gör att man kan 
sitta i lugn och ro och ändå ha uppsikt över 
lekparken.

Laddstolpar för elbilar och förbättrad 
service för husbilar tillsammans med att 
turistinformationen i tornet är bemannad i 
sommar igen gör att Myre Centrum är ett 
självklart mål på vägen.

Myre centrum i övrigt. Sedan en lång tid har 

platsen varit en rastplats för yrkeschaufförer, 
något som vuxit de senaste åren.

Svartvikstornet. Sommaren 2018 restes en 
kopia av Svartviks vattentorn i Myre för att 
fungera som landmärke och turistinformation.

Bakom Myre ligger den fågelrika Skrängs-
tasjön som är ett populärt besöksmål för 
fågelskådare.

Bland grannarna finns också Simons 
trädgård som lockar långväga kunde med 
alla sina blommor och växter för hem och 
trädgård.
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GPS  N 62° 16’ 11”   
 E 17° 22’ 22”Myre centrum

Myre Diner  
– Porten till Kustvägen 
Fjolårets succé fortsätter utvecklas. Mat lagad från grunden har 
kompletterats med amerikanska panpizzor och en sortiment-
sökning i kiosken. Tillsammans med glassbaren är det ett mer 
komplett stopp efter vägen.

FAKTA MYRE CENTRUMÄta: Myre Diner. 
Service: Två duschar, fem toaletter. Konferensrum med plats för 50  personer, fullt utrustat. Göra: Äta, dricka, må gott. Ta paus från trafiken.

Kuriosa: Kopian av Svartvikstornet.
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info@aberginredningar.se
Tel. 070-209 60 07

Går ni i renoveringstankar 
hemma eller på jobbet? 

Vi har Snickare & målare.
Varmt välkommen  

till Åberginredningar!

BESÖK OSS GÄRNA PÅ

myrediner.se !

Välkommen! 
Besök oss på Myre Diner i Njurunda. 
Restaurangen ligger precis intill E4, cirka 
två mil söder om  Sundsvall, så det är 
enkelt att hitta till oss.

Varje dag serverar vi svensk husmankost 
som dagens rätt. Till den ingår vår fräscha 
salladsbuffé, måltidsdryck, kaffe och kaka

Självklart har vi vår Diner-inspirerade á la 
carte-meny toppad med klassikerna man 
längtar efter.

Efter maten, eller bara ändå, kan man 
passa på att frossa i vår stora glassbar 
eller beställa en av våra välkända 
milkshakes.

Om tiden är knapp har vi kiosken med 
lättare utbud. En bilpåse och kaffe efter 
tankningen på Preem kanske?

Vi har bra möjligheter till parkering för alla, 
personbilar, husbilar, lastbilar och bussar. 
 
Varmt välkomna!

www.myrediner.sekontakt@myrediner.se • 073-91 62 000

RESTAURANG • KIOSK •  GLASSBAR
FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

Välkommen till vår
mysiga trädgårdsbutik
Hos oss hitter du:
Träd, buskar och perenner, stor sortering av 
fruktträd och bärbuskar, krukväxter och 
snittblommor, sommarblommor från egen 
odling, utökat sortiment av inredning och 
presenter, med mera.

Njurundavägen 18  •  tel 060-310 10
www.simonstradgard.se
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Bomma inte  
bästa butikerna 
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Tidigare var Njurundabommen i praktiken 
det första samhället man kom till när man 
närmade sig Sundsvall söderifrån efter att 
ha passerat gränsen mellan Hälsingland 
och Medelpad. 

I dag går E4 vid sidan om Njurunda- 
bommen och det som först såg ut att 
kunna bli en mer anonym tillvaro och som 
möttes med oro har förbytts i optimism. 
Framför allt så slipper man nu de stora 
trafikströmmarna.

– Vi upplever att vi blivit en mer attrak-
tiv plats att bo på, inte minst för barnfa-
miljer. Och nu är vi flera butiksägare som 
satsar på expansion samtidigt. Det kan helt 
enkelt inte vara en slump, utan Njurun-
dabommen är riktigt bra på gång, säger 
Kattis Melander.

Det numera klassiska Salong Hårizont 
ligger mitt i Bommen sedan 1988.

Samma gäller skobutiken med det något 
för Bommen annorlunda namnet Kvissleskor.

En av grannbutikerna är Lindbloms Cykel 
& Sport som är något så ovanligt som en 
oberoende och familjeägd sportbutik. Hur 
många sådana finns det kvar i  jättesport-
kedjornas tidevarv? Lindbloms har de 
senaste åren stadigt ökat försäljningen och 
byggt ut lokalerna.

Restaurangen Flavours med egentill-
verkad glass har också byggt ut och andas 
optimism, liksom Bommengrillen med 
thaimat. Syskonparet Peter Hermertz och 
Camilla Ignberg ska även de bygga ut sin 
ICA-butik.

Som ni förstår råder ingen hejd på  

GPS  N 62° 16’ 11”  
 E 17° 22’ 22”Njurundabommen

Av Kustvägens alla samhällen har nog Njurundabommen genomgått 
den största förändringen av alla.

– Men allt är bara positivt. Tack vare nya E4 så växer vi och framtids-
tron är starkare än på mycket länge, säger Kattis Melander som driver 
en butik för herrmode.

framåtandan i Njurundabommen.
– Det är också symboliskt för utveck-

lingen att det ska bli en liten tågstation här 
så att man på bara lite drygt fem minuter 
kan åka mellan Njurundabommen och 
Sundsvalls centralstation, samt att det 
byggs lägenheter, säger Kattis Melander.

FAKTA NJURUNDABOMMEN

Äta: Flavours, Bommengrillen,  

Pizzeria Rimini, Kondis.

Göra: Shoppa i små trevliga butiker.

Service: Flera frisörer, uttagsauto-

mat, spelbutik i ICA.

Kuriosa: Ishallen i Njurundabommen 

är döpt efter bygdens hockeystjärnor 

Henrik Zetterberg och Fredrik Modin.
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Njurundabommen  •  Tel. 060 - 303 15

Komplett sportaffär

Njurundabommen  •  Tel. 060 - 303 15

Komplett sportaffär

Njurundabommen  •  Tel. 060 - 303 15
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Skor till 
hela familjen

Välkommen!
060-306 49  |  Njurundavägen 60  |  Njurunda

www.hårizånt.se
Hos oss kan du boka tid enkelt 

och bekvämt på nätet:
www.hårizånt.se
Eller ring dagtid: 
tfn 060-308 84

Vi har även ett stort 
utbud av hårvårds-

produkter i vår shop. 

Välkommen till oss!

         Hårizånt
Njurundabommens centrum

www.hårizånt.se
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och bekvämt på nätet:
www.hårizånt.se
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         Hårizånt
Njurundabommens centrum

Hos oss kan du boka tid enkelt
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Eller ring dagtid:
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Vi har även ett stort
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Vi har även ett stort 
utbud av hårvårds-

produkter i vår shop. 

Välkommen till oss!

         Hårizånt
Njurundabommens centrum

060-300 95

Kom in till mig!
Ni hittar migmitt i
Njurundabommen

070-364 09 09
kattisherrklader@gmail.com
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Microbryggeri  
och destilleri  
med besöksverksamhet 

– Det började som ett rent hobbyprojekt,  
idén om att köpa ett startpaket för att 
brygga öl dök upp vid ett köksbord i 
kompisgänget. Men det var inte möjligt 
att göra det hemma hos någon, så till slut 
körde vi igång i en gammal nedlagd bil-
verkstad med en inhägnad gård där många 
av oss lekt som barn. Hobbyn blev roligare 
och roligare och sommaren 2014 lanserade 
vi varumärket Bröderna Bommen. Vi är ett 
microbryggeri och destilleri med besöks-
verksamhet.

– Efter hand har vi startat nya affär-
sidéer och har utöver bryggeriet nu också 
spritbränneri, bageri och öppnar 2020 
även brasserie. Det betyder att vi på allvar 
öppnar verksamheten för besökare. Många 
har besökt oss under åren för att se hur vi 
jobbar, men nu blir det ett stort steg mot 
en mer aktiv upplevelse. Vi är väldigt stolta 

Bröderna Bommen

Det började som en rolig idé när kompisgänget ville tillverka öl i 
Njurundabommen. Sedan har det gått raskt framåt och i år hälsar 
vi välkomna till Bröderna Bommen bryggeri, bränneri, bageri, butik 
och brasserie. 

över att ha byggt allt detta i en gammal 
bilverkstad där mycket av den gamla 
atmosfären finns kvar. Förhoppningen är 
att besökarna kan känna hur vi knyter ihop 
en lokal industrihistoria. I den här miljön 
är det sedan självklart att de smaker vi 
producerar står i centrum.

– Vi är nog lite knäppa och har hela 
tiden en del av vår speciella humor med 
oss, vilket är viktigt. Ett exempel är att alla 
våra verksamheter börjar på bokstaven B. 
Vi har här i Bommen bryggeri, bränneri, 
bageri och bar. Ute på gården blir det 
biergarten på sommaren och restaurangen 
är naturligtvis ett brasserie! 

– Vi tycker det är mycket hållbart att ta 
vara på en gammal bilverkstad och använ-
da den till så många nya saker som vi gör. 
I vårt öl kommer vattnet från den lokala 
vattentäkten och i brödet används åter-

vunna rester från bränneriet. Vi anstränger 
oss mycket för att optimera logistiken och 
styra leveranser för att dra ner på transport- 
erna. Flera av oss är dessutom skrothand-
larbarn och vana att inte gå över ån efter 
vatten, vi gör mycket själva och handlar 
gärna begagnat och i serveringen jobbar vi 
med lokala producenter och så miljömed-
vetet vi kan.

– Det kan vara på sin plats att berätta  
att vi egentligen inte alls är bröder. Syskon,  
familj, släkt på olika sätt och bästa vänner 
är vi dock. Några av oss hade ett kompis-
gäng och blev kallade för bröderna Bom-
men i unga år och det har hängt med.

Besök vår gärna vår hemsida  
www.brodernabommen.se och följ oss på 
sociala media för aktuell information om 
öppettider och event.
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 E 17° 36’ 17”
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Ditt lokala 
byggvaruhus!
Trallvirke, reglar (tryckimpregnerat)
• Flaggstänger • Dräneringsmaterial 

• Takavvattning • Altantak
• Regelvirke • Skivmaterial  

• Golv • Dörrar • Fönster
• Färgsortiment • VVS • Verktyg 

• Trädgårdsredskap
och mycket annat...

TBYGGMATERIAL
 Nolby industriområde    Tel: 060-51 36 20

www.ntbyggmaterial.se             

TBYGGMATERIAL
 Nolby industriområde    Tel: 060-51 36 20Din                     butik

N 62°18’74”  E 17°23’61”

vet vilka däck du behöver

Bergströms EL logotype. 2012 06 11.

Svart PMS 299

Staende colour pos Staende colour neg

Staende Svartvit pos Staende Svartvit neg

Liggande colour pos

Huvudlogotype.

Liggande colour neg

Liggande Svartvit pos Liggande Svartvit neg

PMS 300

070-655 42 17

Din lokala  

elinstallatš r!
S V E R I G E S  VA C K R A S T E  T U R I S T L E D

INDALSLEDEN
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Timra
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Duved
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GPS  N 62° 27’ 39”  
 E 17° 36’ 17”
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Ett uppskattat 

besöksmål 
med upplevelser för alla smaker 

Närheten till skogen, älven och havet ger 
dig en mångfald möjligheter att upptäcka 
mer av det norrländska naturlandskapet, 
kulturen och smakerna. Här bor ni i genuin 
miljö med vedeldad bastu vid stranden och 
serveras mat tillagad från grunden

Kanske väljer ni att cykla bort till det 
lokala bryggeriet eller bageriet eller vandrar 
upp på Nolbykullen för att blicka ut över 
havet. Kanske har ni golfklubborna i baga-
get, vill testa på kajak eller tillbringa tid i 
hängmattan under storbjörken. Här är det 
nära till det mesta och plats för att bara vara.

Den som i modern tid först upptäckte 
Lomtjärn var Henry Lindfors som på 
trettiotalet kom cyklandes på den smala 
grusvägen längst Ljungans vackra dalgång. 
Vid Lomtjärnen stannade han till, klev av 

Ett nyfiket lugn, vildmarkslyx, en kreativ plats… Det är många som 
besökt Lomtjärn genom åren och inspirerats av kraften och lugnet som 
miljön ger. Smakvandringar, forsränning, vedeldat bastubad eller Silent 
retreat, i Lomtjärn är det enkelt att både vara och uppleva.

Lomtjärn
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cykeln och tittade ut över det spegelblanka 
vattnet. Han slogs av det lugn som vilade 
över platsen och hur hela naturens närvaro 
talade till honom. Där och då bestämde 
han sig för att stanna kvar och sätta bo, ett 
hem som än idag återfinns på platsen som 
”Henrys stuga”. 

Genom åren har flera byggnader tillkom-
mit och 1995 restes Nordeuropas största 
stockresta kåta på platsen, den kåta som 
blivit signumet för den mötesplats Lomtjärn 
är idag. Henrys sätt att leva i samklang med 
naturen fick en fortsättning när Lena och 
Roger tog över Lomtjärn 2003. 

Den röda tråden i all verksamhet är att 
verka för inre och yttre hållbarhet, genom 
aktiviteter, boende och mat som gynnar 
både människa och miljö. 

GPS  N 62° 29’ 05”  
 E 17° 32’ 10”

FAKTA LOMTJÄRN

Bo: 3 Timmerstugor med toalett/dusch 

och kök. 4, 6 alt. 10 bäddar per stuga.

Äta: Endast förbokningar. Flottarlunch, 

vildmarksmiddag eller vegetarisk buffé, 

allt tillagat av närodlade och lokal-

producerade råvaror. Alternativt laga 

middag tillsammans över öppen eld.

Göra: Forsränning, Kombuchaprovning,  

smakvandringar, Vildmarksyoga, Breath- 

Work, Silent Retreats, Fiske i sjö och 

älv, Kajak, SUP.

Kuriosa: I Lomtjärn finns Nordeuropas  

största stockresta kåta, en unik byggnad  

som används till både kurser, konferenser 

och event.
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060-51 41 00
Sandslåvägen 3, Kvissleby

Svartviks nedre industriområde
www.llcab.se

Din lokala 
Eventpartner

Ljud • Ljus
Scen • Mässa

Konsert • Konferens

Vandra i er egen takt, gör en eller flera  
fikapauser och ta del av vår lokala kulturhistoria! 

Med er får ni en Picknick-korg fylld med lokala smaker 
från skogen, älven och havet. En vandringskarta visar 
er utmärkta vandringsstigar, markerade hållplatser 

med kulturhistoriska förtecken och fikavänliga  
smultronställen. I korgen finner ni även information 
och erbjudanden från våra lokala matproducenter. 

Information och bokning: Lena 070/49 20 300  
eller via hemsidan www.lomtjarn.com 

Skapa gemensamma upplevelser och minnen 
med familjen, kompisgänget eller arbetslaget.

Flottarlunch vid älven,  
en smakupplevelse för alla sinnen!

Njurunda 
Konstrunda 

7-8 Augusti
Klockan 11-16 lördag & söndag

Medverkande platser:

Fler utställare och information hittas via #njurundakonstrunda

SV-ART Konst i Svartvik 
Svartviksvägen 22 
FB: SV-ART konst i Svartvik

Röda Huset i Juni 
Junivägen 67 
Insta/FB: lotteijuni

Malmbergs 
Juniskärsvägen 157 
Insta: kerstinmalmbergkeramik

Galleri Lörudden 
Lörudden 116 
Insta: lisbethmalm_art

Lomtjärn Retreat & Konferens 
Åhvägen 50 
Insta: lomtjarnretreat  
FB: Lomtjärn Retreat & Konferens

Svartvik

Lomtjärn

Juniskär

Juni

Lörudden
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Sommaren 2021 i Juniskär. Efter branden 
den 8 november 2020 där hela vår byggnad 
brann ned till grunden pågår nu planering-
en för en återuppbyggnad för fullt.

Ritningar inlämnades till Bygglovsavdel-
ningen på Sundsvalls kommun vecka 18 så nu 
inväntar vi beslutet därifrån innan vi kan starta 
arbetet med grundläggningen. Händelsen 
var omskakande men vi försöker se framåt 
i positiv anda och längtar verkligen till en 
nyöppning sommaren 2022.

Juniskär i övrigt. Byn har en lång historia 
med fiske och även om fisket är blygsamt idag 
så andas byn båtar, fritidsfiske och kustliv.

Spa. Monica Hellman har byggt en sjöbod 
med spa längst in i viken där såväl enskilda 
som grupper kan njuta av närheten till havet 
i en fin miljö helt för sig själv med egen 
brygga med badstege.

Swimrun. Juniskär Swimrun har även 
det blivit en tradition och går av stapeln 
i början av augusti. Starten går i hamnen 
och sedan väntar drygt två mil av löpning 
och simning. Flera öar skall passeras och 
ett 20-tal gånger byter deltagarna mellan 
vatten och torra land. 

GPS  N 62° 16’ 11”  
 E 17° 22’ 22”Juniskär

Familjen Wallberg fortsätter sina satsning i Juniskär även denna sommar.Familjen Wallberg fortsätter sina satsning i Juniskär även denna sommar.

FAKTA JUNISKÄR

Göra: Spa och fiske.

Service: Båtmack som drivs av lokal 

båtklubb.

Kuriosa: Juniskärs sågverk anlades 

år 1878 av Per Bergström som våda-

sköts under en harjakt 1888. Sågen 

brann ned 1926.

Sommar i Juniskär 
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SPA
JUNISKÄR

070-228 61 52
facebook.com/spajuniskar

monica@spajuniskar.se

Bubbelpool

Infra/ångbastu

Kallvattenduschtunna

Populära paket

Spa & SUP bräda

Spa & Kajak

GPS  N 62° 16’ 11”  
 E 17° 22’ 22”

– Din lokala bank

Mån, ons 10.00-16.00, Tis, Tors 10.00-18.00, Fre 10.00-15.00
www.handelsbanken.se  |  Affärsgatan 10, Kvissleby  |  Tfn 060-52 74 60

– Din lokala bank

Mån, ons 10.00-16.00, Tis, Tors 10.00-18.00, Fre 10.00-15.00
www.handelsbanken.se  |  Affärsgatan 10, Kvissleby  |  Tfn 060-52 74 60

Mån-ons 10.00-13.00, tors 14.00-18.00, fre 10.00-13.00
www.handelsbanken.se  |  Affärsgatan 10, Kvissleby  |  Tfn 060-52 74 60

Stängt hela 
sommaren 2021 
p.g.a återuppbyggnation 

efter branden!

076-765 67 00
www.cafejuniskar.se

Telefon 060-51 53 28 
kl 08.00-16.30 

www.nvc.nu Vårdval
Västernorrland

Forsavägen 5 • Harmånger 
0652-307 81 • 070-677 55 15 

www.varmebutiken.nu 

Forsavägen 5 • Harmånger 
0652-307 81 • 070-677 55 15

www.harmangersplat.com
Vi utför alla inom PLÅTSLAGERIBRANSCHEN

förekommande plåtarbeten.
Certifierad för Kvalitet.

     LUFTVÄRMEPUMPAR från
HELHETSLÖSNINGAR

Ring oss för aktuella kampanjer!
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Frilufts- &  
rekreationsområde 
i klassisk miljö

Badare från hela Sundsvallsregionen har 
under decennier vallfärdat till populära 
Dyket som ligger vid Dövikssjön i Kvissleby. 
Här har Dykets Intresseförening de senaste 
åren gjort en imponerande insats och rustat  
upp anläggningen. Det senaste är en total- 
renovering av omklädningsrum och bastu- 
utrymmen som kompletterats med en  
handikapptoalett. Bastun bokar du i förväg.

Stora investeringar har gjorts över åren i 
totalrenoveringar av alla fastigheter. Vi har 
en av Norrlands finaste Bouleanläggningar 
med egen klubbstuga, som blivit Njurunda 

Bouleklubbs egen stolta anläggning. Nu 
arbetar vi med att iordningställa minigolf-
banorna samt projektering för ett utegym.

Platsen har ett stort värde som frilufts- 
och rekreationsområde i regionen, det är 
ett område för alla åldrar (0-100år).

Den handikappvänliga familjeidyllen 
med den fina sandstranden och de rejäla 
gräsytorna är perfekt för bad, lek och av-
koppling. Spontanidrott för ungdomar och 
stora möjligheter att utnyttja närliggande 
områden från Kungsholmen och efter 
Dövikssjön för promenad och löpning.
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GPS N 62° 17’ 39” 
 E 17° 23’ 16”Skottsund med Dyketbadet

FAKTA SKOTTSUND/DYKETBADET

Äta: Café/kiosk på Dyket.

Göra: Bad, boule, vollyboll, fotboll, 

minigolf.

Service: I Kvissleby centrum finns ett 

stort utbud av butiker.

Kuriosa: 1965 utlyste Nivrenaskolan  

nytt namn på badplatsen vid Dövikssjön.  

Ett av förslagen var Dyket eftersom det 

då fanns ett 10 m högt hopptorn där.  

Ett av Kustvägens eldorado för barnfamiljer är Dykets Bad- och 
Friluftsområde i Kvissleby. Den stora magneten på området är utan 
tvekan den nya bastuanläggningen med möjligheter för vinterbad.
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KÖK-VITVAROR-VÄRMEPUMPAR

Din lokala leverantör

060-51 43 50

GPS N 62° 17’ 39” 
 E 17° 23’ 16” KVISSLEBY OPTIK & PRESENT

Hos oss kan ni
• Göra synundersökning
• Köpa glasögon
• Fota för körkort & visum
• Köpa presenter
• Köpa smycken
• Byta klockbatteri

Kvissleby Optik & Present
Affärsgatan 14 C, 862 31 Kvissleby

060-56 07 45
kvisslebyoptik@gmail.com Vi finns på Facebook och Instagram

Kontaktperson
Lars Carlström 
070-176 69 02

På Dykets Frilufts- och Rekreaktionsområde finns: 
Fina bryggor, handikappramp, lekplats, spontanidrott, minigolf, 

kiosk, badstrand, stora gräsytor, omklädningsrum.  
Boka bastun via 070-176 69 02.

Badflotte med en- och tvåmeter hopptorn. Norrlands största 
bouleanläggning. 

En plats där alla generationer möts! 

BG: 616-2564  -  Swish: 123 575 33 55

Dykets Intresseförening
Tillsammans utvecklar vi för framtida generationer

info@dyket.se  -  www.dyket.se

DYKET
Fr

ilu
fts-

 & Rekreationsområde

- en vision växer fram

Se bra UT  
– anlita oss!

070-654 35 66
tony.wedin@wedinsfonsterputs.se

Företag – Privat

Tel. 060-56 07 85, 070-243 59 65 • www.kvissleby.com

N 62° 18’ 47”  E 17° 22’ 34”Vi servar alla motorer 
på marknaden!

Tel. 060-56 07 85, 070-243 59 65 • www.kvissleby.com
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Litet centrum 
med stor handel 

 Kvissleby centrum ligger alldeles vid älven 
Ljungan. Här hittar du bland annat ICA 
Kvantum, apotek, systembolag, blomster-
handel, klädbutiker, frisörer, vårdcentral, 
bibliotek, bensinmack & pizzerior. Själv-
klart finns det goda parkeringsmöjligheter 
i centralt läge.

Man kan gott konstatera att det blivit 
en viss förändring för Kvissleby efter nya 
dragningen av E4 söder om Sundsvall. 
Förr passerade E4 genom samhället och 
bidrog till hög trafiktäthet. Den som väljer 
att åka Kustvägen i dag känner garanterat 
att motorvägens sus och brus inte alls är 
närvarande, I stället råder ett skönt och 
tillbakalutat lugn i Kvissleby.

– Hela Njurundaområdet har fått ett 
uppsving efter att vägen byggdes om. Inte 
minst har det blivit mer attraktivt att bo 
här för barnfamiljer. Även för besöks- 
näringen, som för övrigt blomstrar som 

aldrig förr, är det positivt att inte ha motor- 
vägen som granne, säger Erica Öhrbom, 
Njurundaföretagarna.

Intill Kvissleby ligger Nolby högar, en 
mångtusenårig mötesplats och en unik 
fornlämningsmiljö. Här finns en inform- 
ationsplats som berättar om områdets 
långa historia. Här kan du läsa om hur 
landhöjningen förändrat landskapet genom 
tiderna och hur platsen har använts av 
människor under flera tusen år. 

Området är vackert och välvårdat med 
bänkar och bord samt en skyltad arkeolog- 
stig som vägleder besökare genom de 
2000 år gamla begravningsplatserna och 
gårdarna, med Norrlands största gravkulle, 
norra Sveriges största järnåldersgravfält 
och Sveriges nordligaste runsten.

Den som gillar tuffa träningspass 
under sommarhalvåret är välkommen att 
utmana Nolbybacken. Njurundas populära 

40     WWW.KUSTVAGEN.SE

GPS  N 62° 17’ 55”   
 E 17° 22’ 42”Kvissleby/Nolby

Kvissleby! Här finns det mesta du behöver av service, butiker och 
restauranger!

Nytillskottet BoKlok erbjuder 36 nyproducerade lägenheter med 
naturskönt läge och inflyttning under året. Perfekt för den som vill bo 
kvar i området och ta del av det som erbjuds ett stenkast bort.

FAKTA KVISSLEBY/NOLBY
Bo: Hotell Aina, Svartvik 2 km.
Äta: Pizzerior med husmanskost, gatukök, thairestaurang.
Göra: Shoppa, uträtta ärenden, besöka fornlämningar. Vandra längs Ljungan, Bada & träna på gym.
Service: Det mesta en tätort kan er-bjuda! Systembolag, apotek, simhall
vårdcentral med mera.
Kuriosa: Ute på Essvikshalvön hittar du naturreservatet Klampenborg.

slalombacke som också vintertid lockar 
många. Passande för unga såväl som äldre 
utförsåkare. Den ligger alldeles intill  
Kvissleby Centrum.
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GPS  N 62° 17’ 55”   
 E 17° 22’ 42”

Tänk enke  t. 
Självscanna.

Snabbguide – så enkelt 
kommer du igång:

Ingen registrering behövs 
om du är stammis på ICA.1
Blippa eller dra ditt ICA-kort i 
kortläsaren vid självscannings-
väggen. Du kan också scanna 
ditt digitala ID i ICA-appen.

2

Ta ”din” scanner och följ 
instruktionerna på displayen.3
Börja självscanna!4

För dig som är stammis  hos oss.

Kvissleby

Mån-lör 7-23 • Sön 8-23 • Online 0-24
ica.se/kvantumkvissleby

Sundsvalls kanske
bästa delikatessdisk!

Välkommen till

En riktig 
mataffär

Öppet alla dagar

Vi hjälper 
dig gärna!

Öppet alla dagar

Affärsgatan 10, Kvissleby
060-56 02 20
www.blomsterfroknarna.se

 
  Blommor, inredning & presenter

Vi finns på Sandslåvägen 3, Kvissleby, Svartviks nedre industriområde. 
Tel. 060-560330 | Vard 08.30-17.00. Lör 10.00-14.00

www.bathuset.net
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Keramiktillverkning 
och konstutställning. 

På familjehotellet Hotell Aina bor du i 
klassisk miljö.

Den vackra herrgården som är kronjuv- 
elen i området drivs nu av Annette och 
Per-Erik Söderberg. Deras stora erfaren-
het och vilja att utveckla borgar för att 
traditionerna lever vidare i den klassiska 
miljön. Trädgårdsmiljön vid herrgården 
kan stoltsera med en engelsk park, där man 
kan njuta av picknick i stillheten under 
lummiga träd.

På området finns nu både en keramik-
tillverkning, konstutställning och den 
populära loppisen.

Svartvik bär på minnen från snart 200 
år av norrländsk industrihistoria. Det 
började på 1820-talet med upprensningar 

av Ljungan för flottning och utlastning av 
brädor och plank från inlandets vattenså-
gar. Därefter avlöste olika trävaruindustrier 
varandra under 150 år. 

Dagens Svartvik har mycket att erbjuda. 
Ät gott på restaurangen i den före detta 
bruksherrgården och fika hembakat på 
Café Svartvik i det gamla stallet. Eller se 
utställningen om Svartvik, med filmer, 
foton och en stor modell som visar hur det 
såg ut här på 1930-talet.  

Årets höjdpunkt är de traditionella 
Svartviksdagarna som den sista helgen i 
augusti bjuder på musik och marknad samt 
andra uppvisningar och upptåg. Läs mer 
om detta på svartviksdagarna.se
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GPS  N 62° 19’ 2”   
 E 17° 22’ 14”Svartvik

FAKTA SVARTVIK

Bo: Hotell Aina.

Äta: Svartviks herrgård och  

Café Svartvik.

Göra: Kontutställning, historisk  

lekpark med brädgårdslabyrint,  

kägelspel, loppis och visning av ånglok. 

Info: www.sundsvall.se/svartviks- 

industriminnen

Service: Ställplats för husbilar vid 

vattnet.

Kuriosa: På platsen finns minnes- 

märket efter Sundsvallsstrejken 1879.

Svartviks fortsätter att utvecklas som kulturellt centrum. Ett av  
Sundsvalls viktiga industriminnen fortsätter att vårdas av såväl
kommunen som aktörerna på platsen. 
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Kafé, restaurang, teater, konst, hantverk och mer i en levande historisk miljö.

Information om öppettider och aktiviteter, besök sundsvall.se/svartviks-industriminnen

Svartviks industriminnen

SVARTVIKS INDUSTRIMINNEN
EN INDUSTRIHISTORISK PÄRLA

Sommar på
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Kom till oss 
och upplev!

Stenstan Visitor Center är en kombinerad turistbyrå 
och ett upplevelsecenter. I våra utställningar kan 
du ta del av Stenstans historia, nutid och framtid. 

Upptäck stadens historiska arkitektur och lär känna 
de människor som lever och en gång levt här.   

Stenstan Visitor Center är den självklara startpunkten för 
dig som vill upptäcka Stenstan och Destination Sundsvall.

EN STAD I FÖRÄNDRING  
En unik interaktiv utställning där du får ta del av Sundsvalls historia –  

från dåtid till nutid. Upplev en dag vid Stora Torget där Stadshuset, 
Hirschska huset och Holmströmska/Granska huset ståtar i all sin prakt.  
Eller titta på filmen som tar dig med på en resa genom stadens förändring. 

Vi börjar 1621 när Sundsvall grundades och tar oss ända in i framtiden.

STENIZ
Låt vår egna drake Steniz lära dig mer om Stenstan och dess historia. 
När en drake placeras på den interaktiva läsytan framför skärmen får  

du en glimt av vår historia. Varje drake har sin egen berättelse. 

Nya utställningar

Du vet väl om att du alltid hittar information om våra utställningar 
och aktiviteter på Facebook och Instagram:

@visitsundsvall

Följ oss på våra sociala medier

MER ÄN BARA EN TURISTBYRÅ

Besök oss i Stadshuset, Stora Torget Sundsvall 
eller kontakta oss på 060-658 58 00  
www.visitsundsvall.se




