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INLEDNING 
 

En ny översiktsplan för Söderhamns kommun tas fram och beräknas bli antagen 2018.  Planen 
ska fungera som ett strategiskt instrument för kommunens framtida utveckling, visa kommunens 
viljeinriktning och ge vägledning i den fortsatta planeringen och tillståndsgivningen. Den ska 
även vara resultatet av en öppen process genomförd i dialog med politiker, tjänstemän, invånare, 
fastighetsägare, organisationer och andra aktörer. 
 
Det är viktigt att söderhamnare är med och påverkar arbetet med den nya översiktsplanen. Därför 
genomförde Söderhamns kommun under sommaren 2016 en tidig dialog med söderhamnarna – 
”Tyck om Söderhamn”. Den innehöll två delar; 

• en ortsdialog på 10 platser i kommunen, och 
• en sommarturné som sökte upp främst ungdomar, nyanlända och besökare, 1.  

 
Tack alla ni som deltog i dialogen! Hoppas att ni också medverkar i samrådet om ny 
översiktsplan för Söderhamn. 
 
Denna bilaga är en del av förslag på ny översiktsplan. Bilagan är en sammanställning av den 
tidiga dialogen. Bilagan ska inte antas av kommunfullmäktige utan är ett levande 
planeringsunderlag som successivt kan förbättras i sitt innehåll i form av fakta och analys. Under 
samrådstiden kan synpunkter på bilagan lämnas.  
 

 
Del av affischen och inbjudan till dialogen 

  

                                                
1 Sommarturnén har dokumenterats separat i PM Sommarturné och finns som bilaga till förslag till ny översiktsplan 
för Söderhamns kommun. 
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TIDIG DIALOG 
        

 
 
 
Syftet med den tidiga dialogen var att nå ut till kommunens alla delar och fånga upp 
kommuninvånares olika erfarenheter.  
 
Dialogen hade fokus på: 

• Nuvarande förhållanden på orten/platsen (kvaliteter och brister), samt  
• Hur kommunen och kommundelarna kan utvecklas på ett hållbart sätt.  

 
Tanken var att fånga upp lokala bilder och eventuella lokala mål i ett tidigt skede i arbetet, så att 
de kunde vävas in i framtagandet av planförslaget.  
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Ortsdialogen genomfördes på 10 orter/områden i Söderhamn: 

• Bergvik och Vannsätter  
• Centrala Söderhamn  
• Holmsveden 
• Ljusne och Vallvik 
• Marmaverken 
• Sandarne 
• Skog och Stråtjära 
• Skärgården 
• Stugsund 
• Söderala (Mo) 
• Vågbro 
• Trönö/Norraladalen  

 
Dialogen sorterades kring fyra frågeområden: 

1. Unikt 
2. Mötesplatser 
3. Kvaliteter & Brister 
4. Framtidsbild 

 
Workshoparna tog ca 2,5 timmar. 
 
Sammantaget deltog ca 225 personer. Merparten av deltagarna var över 50 år med någon 
dominans av män. I Marmaverken och i Skog/Stråtjära medverkade flest yngre personer. 
Dialogen visade tydligt att det är basfrågor som service, bostäder och kommunikationer som är 
viktiga för söderhamnarna – oavsett var i kommunen personen bor. De olika färgerna 
representerar olika ortsdialoger. 
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Stapeldiagramet visar fördelningen av intresseområde i respektive orter. 

 
Stapeldiagramet visar på att service, bostäder, näringsliv och kommunikation är viktigaste områden. 
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Sommarturné 2016 ”Tyck om Söderhamn” 

 
Sommarturnén har gått ut på att göra nedslag på olika orter och mötesplatser i Söderhamn och 
har vänt sig till både Söderhamns invånare och besökare, men har ett särskilt fokus på unga 
vuxna, utlandsfödda och besökare. De är målgrupper som inte var representerade i någon större 
omfattning i ortsdialogerna. PM:et “Förslag på tidig ungdomsdialog - Ny översiktsplan för 
Söderhamns kommun” är utgångspunkten för sommarturnén. Dialogens huvudsyfte kan delas in 
i tre delar, som är: 

• Att stärka känslan av delaktighet i samhällsplaneringen och översiktsplaneringen. 
• Att planeringsunderlaget ska förbättras utifrån ett medborgarperspektiv. 
• Att skapa en aktivitet som skapar intresse hos invånare och media inför kommande 

temaseminarier och samråd. 
Dialogen ska utgöra en del av underlaget när samrådsförslaget tas fram för ny översiktsplan. 

För att nå ut med information om Sommarturnén och översiktsplanen till så många medborgare 
som möjligt och de angivna målgrupperna har ett flertal kommunikationskanaler använts. Dessa 
har bl.a. varit artikel i Kuriren, kommunens hemsida, kommunens Facebook-sida och infopoints. 
Sommarturnén gjorde nedslag på åtta olika platser i Söderhamns kommun. Dessa mötesplatser 
valdes ut för att målgrupperna skulle nås. 

  
Platser:  Förväntade målgrupper:  
Centrum  Unga vuxna, utlandsfödda, besökare  
Trivselkväll, Östra Berget  Unga vuxna, besökare  
Världsarvsjazzen, Erik-Andersgården  Unga vuxna, besökare  
Stenö havsbad  Unga vuxna, utlandsfödda, besökare  
Veteran-SM i friidrott, Hällåsen  Besökare  
Skärså  Unga vuxna, besökare  
Bergviksmarknaden, Bergviks IP  Unga vuxna, besökare  
SFI-klass, CFL  Utlandsfödda  
 
Vid varje samtal har det informerat om varför medborgardialogen genomförs och vad en 
översiktsplan är. Längden på varje samtal har varierat beroende på hur mycket personen vi pratat 
med valt att ta upp för samtal, men en uppskattning är att snittlängden på samtalen har varit 
ungefär 10 minuter. 

Det kan vi konstateras att det har varit lyckat att arbeta uppsökande i medborgardialogen, dels 
för att det har skapat en öppen plattform för dialog, där alla har kunnat delta oberoende av vilken 
förkunskap man har kring översiktsplanering, samt att det har bidragit till ett högt deltagande i de 
valda målgrupperna. Uppfattning är att Sommarturnén har varit uppskattad av många som 
deltagit i dialogen, där de anser att det är viktigt att kommunen riktar sig utåt till allmänheten för 
att fånga upp vad det finns för behov för de människor som bor och vistas i Söderhamns 
kommun, samt för att öka delaktiget och informera om kommunens arbete med översiktsplanen.    
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Resultat 
Dialogen har till stor del kretsat kring ett par centrala teman, som samtliga målgrupper inklusive 
gruppen övriga har nämnt, nämligen: Arbetstillfällen, bostäder, skärgård och natur samt 
fritidssysselsättning. 
Behovet av fler arbetstillfällen har nämnts ofta av samtliga målgrupper samt gruppen övriga. 
Unga vuxna, besökare och övriga har särskilt lyft behovet av fler arbetstillfällen för unga vuxna. 
För utlandsfödda tycks behovet av fler arbetstillfällen främst rikta sig till de som nyligen fått sitt 
uppehållstillstånd beviljat och som vill skapa sin egen inkomst, bidra till samhället och möta 
svenskfödda. Den övergripande bilden hos dessa målgrupper är att fler arbetstillfällen skapas 
genom att fler företag etablerar sig inom kommunen.  

 

När det gäller behovet av fler bostäder menar unga vuxna och övriga att behovet av nya det är 
störst bland ungdomar och unga vuxna. Det viktigaste tycks inte vara den geografiska 
placeringen av dessa, utan istället priset på hyrorna, som inte får vara för höga. Bland 
utlandsfödda, framförallt de som nyligen blivit beviljade uppehållstillstånd kan vi uttyda ett visst 
missnöje, då man uppger att det är svårt att få tag på lägenheter, att man bor för många personer 
på liten yta eller att hyrorna är för höga. 

 

 
Malen på Enskär i Söderhamns skärgård 

 
Uppfattningen från dialogerna är att trots den negativa bilden som många medborgare har målat 
upp av Söderhamn, finns det en stor andel invånare och besökare som anser att Söderhamns 
kommun har potentialen att utvecklas till en kommun som människor vill bo och leva i, just på 
grund av kommunens geografiska läge med närhet till havet, E4:an och landsbygden, såväl som 
tillgången att pendla till större städer såsom Gävle, Uppsala, Stockholm, och Sundsvall. 
Skärgården är beskriven som Söderhamns största tillgång och därför anser en stor del av de som 
deltagit i dialogen att det är genom att utveckla skärgården som kommunen kan bli attraktiv. 
Många menar att Söderhamn är en skärgårdskommun, inte en E4-stad eller handelsstad som de 
anser att kommunen vill marknadsföra sig som. Det som har uppmärksammats från dialogen är 
att det finns en önskan om att kommunen ska rikta sin marknadsföring mer på skärgården och att 
göra den mer tillgänglig för alla människor. Det betyder att skärgården också ska vara tillgänglig 
för dem som inte har bil eller båt.  



9 
 

Sandarne 
 
Sandarne är en gammal industriort med rötter i 1800-talets sågverksepok. Idag har sågverken 
ersatts av andra företag. Promenad- och cykelslingan Sågverkstrampet är en guidning genom 
Söderhamns sågverkshistoria och som börjar i centrala Söderhamn, genom Stugsund vidare till 
Sandarne. Nära Sandarne finns den gamla flygbasen som idag rymmer Flygmuséer och 
Flygstadens företagarscentrum.  
Sandarne, här även Östanbo inkluderat, är en av kommunens större tätorter, beläget knappt en 
mil söder om Söderhamns tätort. Här bor drygt 1 700 personer. Läget mellan kust och hav gör 
orten och dess omgivningar en särskild karaktär och attraktivitet. Här finns ett lokalt centrum 
med blandad bebyggelse, mötesplatser, restaurang, livsmedelsbutik och annan service. Sandarne 
grundskola och förskola ligger i utkanten av Sandarne, i Lervik. Här finns också närheten till 
havet samtidigt som skogarna är fulla av bär och svamp.  
 
Längst ut mot havet i den östra delen av Sandarne ligger Stenö havsbad, en av kommunens 
portar till havet. Här finns camping, café, bad och ett naturreservat med platser för 
fågelskådning.  
 
Det internationellt baserade företaget Kraton Performance Polymers är den största arbetsgivaren 
på orten. En annan stor arbetsplats är Långrörs oljehamn, som främst har tjänat Kraton med båtar 
som skeppar råtallolja. Flera mindre företag är etablerade i området, allt från handelsträdgård, 
fiskeförädling till byggentreprenörer.  
 
Sandarnes bebyggelsestruktur präglas av dess historia. Här finns både småhus som är byggda i 
samband med sågverksepoken, herrgårdar och större gårdar.  

 
Sandarne båtklubb  
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Detaljplanelagda områden i Sandarne 
 
  

 
Sandarne skola 
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Sammanställning av ortsdialogen i Sandarne 
 
 
PLUS MINUS 
 
Närhet till havet Inget äldreboende 
Många strövområden Ingen distriktssköterska 
Stenö havsbad och camping Nedlagda Östanbo skola 
Ej bilberoende Tidtabellen inte matchat med tåg för få avgångar 
Delvis orörd natur Kvällar och helger 
Många vandringsleder Utbygg bredband  
Sandarna båtklubb Träningsmöjligheter 
Ställplats för husvagn, husbilar Inga samlingslokaler utöver Östanbogården, 
skolan Kommunens bristfälliga intresse förfriluftslivet 

Skog/mark gång- och cykelbelysning, väg 13 
Gamla cementfabriken 
Gamla Källskärshamnen (Murmansk) 
Inga cykelvägar Sandarne-Ljusne, och till 
Stugsund 
Jungfrukustvägen borde rensas från sly 
Bussar mellan orter - inte bara till stadskärnan. 
Dåligt med gång- och cykelbelysning överlag. 
 

 
 
UNIKT & MÖTESPLATSER FRAMTIDSBILD 
 
Skärgården Cykel- och gångvägar 
Stenö havsbad och camping Sänk farten på gamla Flygvägen 
Sågverstrampet Papperskorgar vid busshållplatserna 
Gussiomådet med stuga Fler företag 
Kjerattenområdet Bra kommunikationer 
Såpfabriken Restaurang på kullen 
Industrihistoria Skapa en gammaldags bykärna med 
möteslokaler 
- ”skotten i Sandarne” Bostäder på Postvägen för barnen i Östanbo 
oljehamnen Utveckla fisket 
Tönshammar                                            Skapa förutsättningar för bra näringslivsklimat                          
Såpfabrik                Utveckla Flygstaden  
Pipsjön Ta vara på närheten till havet – gör det tillgängligt 
Fantastisk skärgård                                      Skapa förutsättningar för turism 
Nyplan Skolan kvar 
IP Utveckla fisket 
Östanbogården Trygghetsboende och seniorboende 
Åsbacka handelsträdgård Underhåll av vägar 
     Öka förutsättningar för ökad turism 
    Utveckla, ta tillvara havets närhet, tillgänglighet 
    för alla människor 
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Ljusne och Vallvik 
 
Ljusne ligger 15 km söder om Söderhamn och är en gammal bruksort, belägen vid Ljusnans 
utlopp i Bottenhavet. Ljusne är kommunens näst största tätort efter centrala Söderhamn.  De 
stora arbetsplatserna har historiskt sett funnits inom järn- och träindustrin. Brukssamhället 
Ljusne är en del av svensk industrihistoria, där stora bolag som Bergvik - Ala och Ljusne - 
Woxna dominerat.  
Idag är endast sågverket fortfarande i drift efter att kättingfabriken gått i konkurs 2003. 
Sågverket ägs av Stora Enso2.  
I Ljusne finns flera sammanhängande kulturhistoriska bostadsmiljöer av stort bevarande värd, 
exempelvis arbetarbostäderna vid Hyvelvägen och byggnaderna i området på Industrivägen. Här 
finns byggnader från olika tidsepoker och för olika funktioner. Bruksmuseet i Ljusne visar 
arbetarnas liv och leverne i skuggan av sågverk och järnbruk vid sekelskiftet. Ägarfamiljens 
borgerliga prakt från Ljusne-Woxna AB kan beskådas på Hallwylska museet i Stockholm. 
Här finns bl.a. två äldreboenden, medborgarkontor, Stenbergaskolan (F-9), familjecentral och 
hälsocentral. Privat service är bl.a. bank och bankomat, livsmedelsaffär, blomsteraffär, caféer 
och restauranger samt flera tjänsteföretag. Orrskärshamnen är Norrlands djupaste isfria hamn, dit 
fartyg kommer från hela världen. Hamnen är en stor arbetsgivare och Sveriges största hamn för 
sågade trävaror. Ljusnans mynning erbjuder mycket goda förutsättningar för fiske.  
 
Väg 583 går genom Ljusne och Ostkustbanan (OKB) stannar i Ljusne. Industrispår går till Ala 
sågverk och Orrskärshamnen, Vallviks Bruk. I Ljusne och Vallvik ligger Orrskärshamnen och 
Vallviks bruks hamn. 

 
Karta över Ljusne  
                                                
2 Wikipedia, 2017-09-30 

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6derhamn
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bruksort
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljusnan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bottenhavet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_Enso
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Vallviks massaindustrisamhälle är ett av flera i länet, men det bäst bevarade av sin typ. 
Sulfitfabriken anlades 1907- 08 på en tidigare helt obebyggd udde ut mot havet. Kring denna 
växte efterhand samhället upp med bostäder och serviceanläggningar. Bebyggelsen har uppförts i 
olika etapper. En del hus har rivits under de senaste decennierna och nya har tillkommit. De 
tidigaste arbetarbostäderna ritades av arkitekten Torben Grut, känd för att ha ritat Stockholm 
Stadion. Idag är Vallviks bruk en stor arbetsgivare.  
 
 
 
 
 

 
Bussförbindelser från Ljusne och Vallvik 
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    Detaljplanelagda områden i Vallvik. 
 

 
    Detaljplanelagda områden i Ljusne. 
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Sammanställning av ortsdialogen i Ljusne och Vallvik 
 
 
PLUS MINUS 
  
Ljusnebadet – tempererade utomhusbad Brist på hyreslägenheter 
Pendlingsmöjligheter med tåg och buss Servicen blir sämre och sämre 
Kustnära. Ödehus 
Stort föreningsliv Negativ befolkningsutveckling och  
F-9-skola  Åldrande befolkning 
Naturnära  Dåligt med arbetstillfällen. 
Älven och havet  Bil och skrot, ovårdade byggnader, tomter 
Lugnet  Ljusne värdshus  
Historien, museet Ingen affär och skola (Vallvik) 
Idrottsanläggningar  Dåliga vägar i samhället 
God tillgång till fritidsaktiviteter Ingen bredbandsutbyggnad 
Samhällsservice – affär, hälsocentral, äldreboende                                                                            
 
 
UNIKT & MÖTESPLATSER FRAMTIDSBILD 
 
Bronsåldersgravar  Behåll skola, affärer, hälsocentral och 
Hyttan Arbetsplatser 
Ljusne Herrgård Utveckla näringslivet och arbetstillfällen 
Brukshistoria: Gamla kraftstationen, Kättingfabriken,  Attraktiva boenden. Bygg nya bostäder 
Arbetarbostäder, Ljusne Folkets Hus  Olika typer, gärna vid Ljusnans mynning 
Fritidslivet – utvecklar samhället  Bygg ut bredband   
Ljusne centrum och medborgarkontoret och  och studier på distans 
Konsum – mötesplats för alla  Marknadsför Vallvik och Ljusne för att öka 
Folkets Hus – mötesplats för evenemang. Besöksnäring och turism  
Ljusneborg  Livsmiljön 
Älvmynningen – fiskar och betraktar Satsa på naturområden vid Gussi och 
Hömyra 
Tågstationen i Ljusne Bygg spa, hotell, vandrarhem och  
Konstkraft – kreativitet, studiecirklar.  Konferensanläggning 
Preem – fikar, äter, handlar  Dubbelspår på järnvägen. 
Medborgarkontoret Utlokalisera kommunala instanser 
Camping i Ljusne och i Vallvik. Äter, fikar, sover  Laxtrappa för att utöka fisket 
Bad: Badplats i Vallvik, Badudden  Utöka ytan vid ”Pellets” till bostadsområde 
Småbåtshamnar i Ljusne och Vallvik. Utveckla Orrskär 
Utomshusbad i Ljusne Stöd till föreningslivet – fortsatt 
Vårdberget i Ljusne – utsiktsplats mitt i byn.  Öppna upp mot havet 
Gussiområdet – ett fritidsområde Kommunala satsningar på byggande av 
Ljusnans mynning/älven och havet Hyresfastigheter i strandnära lägen 
– en av Europas bästa fiskevatten Bättre bussförbindelser 
Ljusne idrottsplats – ishall och fotbollsplan centralt. Mer satsning på besöksnäring och turism 
Skärgården! tillvarata de stora utvecklingsmöjligheter 
Boulebana i Ljusne som finns vid Ljusnans mynning 
 Utveckla fiskets stora potential ytterligare. 
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Skog och Stråtjära 
I kommunens södra och sydöstra del, beläget i ett småskaligt landskap där sjöarna löser av 
varandra och skapar en öppenhet och konstrast med skog och jordbruksmark, ligger Skogs 
församling. Orten Stråtjära fungerar som tätort med bensinstation och mötesplatser. Men bygden 
är stor – och engagemanget för bygden är om än större. Församlingen ligger vid kusten och kring 
sjön Bergviken och med skogsområdet Ödmården, där Storberget når 356 meter över havet. 
Ödmården omnämns redan i Upplandslagen år 1296. Den berömda Skogbonaden, hittades 1912 
vid Skogs kyrka och har daterats till 1200-talet. Bilden tolkas som striden mellan hedendom och 
kristendom. En detalj visar hur människor och djur tar sig till gudstjänst i den klockringande 
kyrkan.[1] Här har befolkningen levt på jord- och skogsbruk, men det finns också en 
skeppsbyggeritradition i bygden. Bygden genomkorsas i öster av E4 och väg 83, den s.k. 
Fjällvägen samt Ostkustbanan.  
Cirka 1 mil österut om Stråtjära ligger Tönnebro, en av Sveriges mest välbesökta vägkrog och 
bensinstation och övernattningsmöjligheter. I Stråtjära finns också en grundskola och ett 
äldreboende. Bygden har en egen tidning, många mötesplatser och aktiviteter.  
 
 

 
           Detaljplanelagda områden i Stråtjära. 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/1200-talet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hedendom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendom
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gudstj%C3%A4nst
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrka
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skogbonaden#cite_note-1
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Sammanställning av ortsdialogen i Skog och Stråtjära 
Den 17 maj träffade tjänstemän från kommunen en stor grupp boende i Skog och Stråtjära, drygt 
40 personer i olika åldrar. Flera menade att det är svårt som stråtjärabo att känna sig som en del i 
kommunens vilja att vara skärgårdskommun. Deltagarna framhöll att kommunens styrka är 
kombinationen av landsbygdens skogar, berg, sjöar och jordburkslandskap, stadskärnan och 
skärgården.  

 
Ortsdialog i Skog och Stråtjära 
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Sammanställning av ortsdialogen i Skog och Stråtjära 
 
 
 
PLUS   MINUS 
 
Närhet till naturen   Nedläggningshotad skola och mataffär 
Bra geografiskt läge   Restaurang och café saknas 
Bra kommunikationer till Gävle/Stockholm Dåliga bussförbindelser Kvällar/helger t S-
h. 
Bygemenskap – vi håller reda på varandra Brist på bostäder hindrar 
Generationsskiften 
Lugnt och roligt ställe att vara på  Brist på fiber i vissa delar 
Friluftsliv – fantastiskt strand  Brist på arbetstillfällen 
Rikt föreningsliv   Brist på cykelvägar och säkra gångvägar 
Bra med utrymme!   Elljusspår saknas och skidspår saknas 
Fin vattenkvalitet i sjöarna   Samhällsservice borta 
Centralt mellan Bollnäs, Gävle, Söderhamn Nedsläckt gatubelysning nattetid 
Skolan   Fjärrvärme saknas 
Rimliga bostadspriser   Få hyreslägenheter 
   Farlig korsning vid affären 
   Farlig korsning vid kyrkan 
   Fokus på tätorter och skärgård i 
kommunen 
   Bristande satsning från kommun och  
                                                                        Kommunalt bostadsbolag 
                                                                        Få barnfamiljer 
                                                                          

 
UNIKT    FRAMTIDSBILD 
 
Rikt föreningsliv   Landsbygdsutveckling 
Skogsand – många turister, populärt  Behåll och utveckla service 
Stor genomfart av turister, Fjällvägen  Slopat strandskydd – attraktivt boende 
Tönnebro värdshus   Ett rörligt friluftsliv  
Kyrkudden, Staffans sten, kyrkoruin  Gatubelysning på nätterna 
Aktiv byskola    Bättre kommunikationer till Söderhamn 
Föreningsdriven badstrand  Olika typer av boende för alla åldrar 
Grunda sjöar för långfärdsskridkoåkare  Cykelvägar 
    Barnvänlig utomhusmiljö 
    Kommunen satsar mer på Skog och  
    Stråtjära 
    Bygg ut Eklunda 
    Bra kommunikationer 
    El till området Skogsand med camping  
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Bergvik och Vannsätter 
 
Bergvik är en gammal bruksort som är storslaget beläget på bägge sidor om Bergviken, en del av 
Ljusnan avrinningsområde. Här byggdes världens äldsta sulfitfabrik på 1870-talet. 
Papperstillverkningen går tillbaka till 1790-talet då här anlades ett papperbruk som fick sin 
storhetstid under 1800-talet. I mitten på 1850-talet avvecklades pappersbruket och en 
trämassefabrik byggdes i stället. Bergviks sulfitfabrik ersattes av en modernare fabrik i 
Vannsätter strax före sekelskiftet. Sågverket lades ned 1916. Idag fungerar den gamla 
sulfitfabriken som industrimuséum. I Lynäsbyn vid sommarhemmet finns stugor att hyra. Här 
finns också sommarkyrka och traditionella festligheter runt midsommar. Den årliga marknaden i 
Bergvik är vida känd, med knallar från hela Sverige, dans och tivoli. 
Genom Vannsätter och Bergvik går Kilaforsbanan, som nu nyanläggs med ny räls mellan 
Kilafors och Söderhamn.  
 
I Bergvik finns låg-, mellan- och högstadieskola, äldreboende, bibliotek och hälsocentral. I  
Vannsätter finns en privat förskola. De största privata arbetsgivarna i området är Bergvik 
Flooring och Rundvirke.  
 

 
Karta över Bergvik  
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Detaljplanelagda områden i Vannsätter 
 

  
Detaljplanelagda områden i Bergvik 
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Badkulle i Bergvik 

 
Kraftverket i Ljusne vid Ljusnans utlopp  
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Sammanställning av ortsdialogen i Bergvik och Vannsätter 
 
 
PLUS MINUS 
Bra väg till Bergvik-Vannsätter(dåligt därefter) Kärleksstegen kan bli bättre 
Nära till berg, skog, svampar, friluftsliv Kommunen drog in gräsklippningen 
Fina promenadstigar, öppet landskap Vid busshållplatsen 
Bergvik Flooring, halkbanan, gång- och cykelväg Öppna upp skogen mellan Bergviks k:a 
och 
Mellan Vannsätter och Bergvik m belysning Vannsätter 
Hamman, rikt fågelliv och blommor, bra snöröjning Vi har olika åsikter om strandskyddet 
av Hasse Ericsson Tätare bussturer  
Kommunens centralort västerut, skolor, servicehus Saknar samåkning som komplement 
Naturen, nära till aktiviteter, många ideella krafter Dåliga kommunikationer 
Närhet till hälsocentralen Linden Dåligt med utryckningsvägen när det blir 
Stopp vid järnvägsövergången 
Apotek Fattas bostäder 
Positiv bruksanda Inga cykel- och gångvägar 
Vacker natur, närhet till vatten Vägunderhåll saknas 
Affär med post  
Fin idrottsanläggning med motionsspår  
Rikt föreningsliv 
Många entreprenörer och småföretagare 
Bra bussförbindelser 
Gemensam positiv känsla för hembygden 
=bergviksanda 
 
UNIKT & MÖTESPLATSER FRAMTIDSBILD 
 
Pizzerian Kommunikationer 
Småbåtshamnen Vägunderhåll 
Badplatsen Behålla förskola, skola och bostäder 
Kristen gemenskap Saneringsarbete Bäckfors 
Bergviken vintertid Behålla läkare, apotek m.m. 
Bergviks kyrka Bygg nya bostäder!! 
Samstugan  Fler arbetstillfällen 
Halkbanan Ungdomsgård lokalt 
IP Utbyggnad av fiber 
Lynäs sommarhem Seniorboenden 
Muséet Behålla servicen 
Kyrkan Innovationshus för ungdomar 
Brännholmarna Nanoteknikscentrum - skog 
Bibliotek, skola Utveckla tillgänglighet och verksamhet 
vid 
Brogrillen Marmen och Bergviken – fortsättning på 
Badkullen Sågverkstrampet 
IOGT-NTO Tursitbåt på Bergviken 
Variant Få bygga med sjöutsikt så fler flyttar hit 
Bostäder från industritiden Fortsätta med auktionerna på Variant 
Fornlämning från järnåldern Lindens läkarstation får fortsätta leva 
Bykärna Gulläng Sundberg En mc-konkret samlingsplats i  
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UNIKT & MÖTESPLATSER  FRAMTIDSBILD 
 
 Vannsätter 
Åsen Bättre kulturutbud 
Järnvägen Använd Samstugan mer 
Hammarn Kommunikationerna m tanke på  
Torp Ungdomar 
Gullberg, Mickelberget, Lillklitten m fl. Mer aktiviteter för barn och unga 
Playa de Fallena utveckla fisket 
Koppargruva laxtrappa vid kraftstationen 
Bergtäkten båtförbindelse (persontrafik) Bergvik-
Kilafors rälsbuss Söderhamn-Kilafors m hållplats 
Hjärtats förskola bl.a. i Vannsätter (med servering) 
Friluftsliv  
Närhet till Bergviken + Vittsjön bastu (bybastu) – har funnits ett 
kallbadhus  
Källor vid Arbomsvägen vid hästhagen stöd till markägare hålla landskapet 
öppet 
Strandlinjen vid Bergviken att Konsum och Variant utvecklas 
Hälsocentralen + servicehus 
Ljusnan med sjöarna Bergviken och Marmen 
Bergviks äpplet 
Föreningsrätt 
Solcellspark på IP 
Båthamnen 
Vojen 
Kraftverket 
Ljusnans dalgång 
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Marmaverken 

Marmaverken är vackert beläget vid sjön Marmen, som tillsammans med Bergviken ingår i älven 
Ljusnans stora vattensystem. Hiboberget med sin stuga är ett populärt utflyktsmål. Skäret heter 
den lilla naturstranden nere vid sjön. 

Från 1920-talet till 1980-talet dominerades Marma av massafabriken och företag som Marma - 
Långrör och Korsnäs - Marma. Idag är den enda större arbetsgivaren med rötter i skogen 
Rundvirke AB. De gamla arbetarkasernerna, förmansvillorna och brukspatronens stora herrgård 
är pietetsfullt renoverade. 

 

 
 

Detaljplanelagda områden i Marmaverken och Marmaskogen 
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Idrottsplatsen Marmavallens entré 

 
Naturstranden Skäret 
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Sammanställning av ortsdialogen i Marmaverken 
 
PLUS MINUS  
  
Dagis och idrottsväg (potential/grönområde)  Saknar affär 
Närhet till vattnet Tätare busstrafik särskilt helger (uselt) 
Skäret-badplatsen Väg genom Marmaverken nedklassad 
Marmavallen trevlig samlingsplats av Trafikverket 
Närhet till naturen Idrottsvägen, inte färdigt efter rivningar 
Trevligt lugnt ställe av hyreshusen 
Restaurang Lägenhetsbrist,  
Bra dagis Saknar fiber. Varför enbart 
Sjön Marmen Marmaskogen? Behov i hela Marma 
Byborna Vägen till badplatsen och upp till  
Marma F Lötgärdet 
Folkan Dålig återställning av rivningar hyreshus 
Skäret Ödehus som ej tas ner/bort 
Rosa Pantern Gallring av skogen mot sjön obefintlig 
Förskolan Saknas skola 
Båtplatsen Saknas kollektivtrafik med bl.a.  
   Rosenvallsskolans vid skolans slut 
   Saknas lekplatser 
   För lite barn- och ungdomsverksamhet 
   Vägnätet eftersatt 
  Brist på och dåligt underhållna lekplatser 
  Gatubelysning nattetid saknas 
   Avsaknad av övergångsställen 
   Bättre stöd till våra föreningar 
   Kommunalt bidrag till återuppbyggnad 
   Föreningarnas Hus 
 
 
UNIKT & MÖTESPLATSER FRAMTIDSBILD 
  
Marmen Skola och affär 
Marma IF Uppfräschning elljusspåret, belysning 
Föreningarnas hus Stöd till barn-ungdomsverksamhet 
Skäret Återuppbyggnad av Föreningarnas hus 
Pizzeria Rosa Pantern Underhåll av väg och badplatsen 
Skogsfröna Upprustning av Vojenbron 
Fabriken/området Friluftslivsslingan 3 km elljusspår 
Skogarna Skärets väg skyltas och underhålls 
Småbåtshamnen Gamla kontoret för kultur/företag 
Hiboberget Företag-vem har företagsbilden Marma 
Vojenbron Fler lägenheter för äldre 
 Förbättra infrastruktur, fiber, bussar, tåg 
   Fler sjönära tomter 
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Söderala, Mo och Mohed 

Söderala är anrik gammal jordbruksbygd. Idag är detta Söderhamns villaförort, med aktivt 
småföretagande, industrier, plåtslagerier, legotillverkning, med mera. Längs Sockenvägen på 
åsryggen passerar du pampiga hälsingegårdar med vackra, målade interiörer. En av de främsta är 
Erik-Anders i Asta, som är del av världsarvet Hälsingegårdar. 

I Söderala startar skoterleden, där du kan uppleva ett vintrigt Hälsingland. Här finner du också 
Ålsjöns naturreservat med fågeltorn och gammelskog där gran och tall närmar sig 200 år. 

Kyrkan från sent 1100-tal är en av Norrlands äldsta stenkyrkor och dramatiskt fasadbelyst. Här 
finns unika medeltida målningar och en kopia av Söderalaflöjeln, ett av vårt lands yppersta 
konstsmiden. I Söderala har man hittat 300 järnframställningsplatser från järnåldern, orörda sen 
mer än 1000 år. Vid Bergahögen finns stormansgraven och de många gravfälten från järnåldern. 

Mohed är gammal jordbruksbygd. Men idag är platsen mest känd som ett eldorado för 
fallskärmshoppare, segel- och modellflygare. Moheds Camping vid Florsjön har 
husvagnsplatser, vandrarhem och stugor. I Mo finns stort gravfält från järnåldern, med 11 högar 
och 6 stensättningar. Hälsinge regemente låg i Mo från 1690 till 1908, då det flyttades till Gävle. 
I Mo kan du ro traditionell kyrkbåt. Vackra småsjöar som Bocksjön, Acktjärn och Igeltjärn 
lockar med fiske och bad. 

 

 

Rosenvallfotbollsplan 
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Detaljplanelagda områden i Söderala 

 

 
Detaljplanelagda områden i Mo 

 

 
 

Detaljplanelagda områden i Mohed 
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Idrottsgården i Mo 

 

Söderala byggdegård  
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Sammanställning av ortsdialogen i Söderala, Mo och Mohed 
 
PLUS    MINUS 
Söderala    Söderala 
Skola    Korsning Ljusnevägen-Hembygdsgården 
Hembygdsgård   Korsning Ljusnevägen – Sockenvägen 
Natur    Sågvallen – väg 50 
Miljö    Saknar belysning cykelgångväg  
Gång/promenadstråk   Anneberg busshållplats väg 50 
 
Mo    Mo 
Naturen    Lång till affären 
Kulturbygd    Inga träffplatser för ungdomar 
Musiktradition   Dålig täckning från mobila nätet 
Stort utbud av aktiviteter   Åldrande befolkning 
Flygfältet    Underutnyttjande kyrka 
Kasberget, Växhuset 
Närheten 
 
UNIKT OCH MÖTESPLATSER  FRAMTIDSBILD 
Forhed, Bygdegården   Mo  
Florhed, Hembygdsgården   Upprustning av Moheds camping 
Mo kyrka    Bra kommunikationer, vägar, belysning 
Idrottsgården, Mohed   Inflyttning av barnfamiljer 
Moheds camping   Motverka förfall 
Mo skola    Bostäder för unga, singlar och äldre 
Söderala kyrka   Fibernät 
SAIK- fotbollsplaner    Skola behålls aktiv 
 
    Söderala 
    Bygga seniorboende 
    Föreningsliv- aktiviteter för barn och unga
    Bevara skolan 
    Bussförbindelser till E-center 
    Cykelgångvägar – belysning 
    Synliggöra historia/kultur för ALLA 
    Skapa synlig/skylta promenadstråk 
    Samverkan skola- föreningar–grupper 
    Projektgrupper, aktiviteter under perioder 
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Holmsveden 
 
Holmsveden är beläget 27 kilometer sydväst om Söderhamn och är den centrala orten för en 
bygd med 10 byar.  Byarna har en lång historia, här finns bondgårdar som berättar om ett 
landskap där odling och djurhållning varit centralt.  

Här finns kommunens högsta punkt, Storberget, 357 meter över havet. Bygden erbjuder ett rikt 
utbud av friluftsliv och kulturupplevelser. I Holmsveden finns Sagbergs vandringsleder, 
klapperstensfält, spännande grottor och milsvid utsikt. Ödmårdens trolska storskogar hyser björn, 
älg och Sveriges kanske största lodjursstam. Holmsvedenbygden bjuder på fina möjligheter till 
fiske och kanotpaddling. Tönnångerssjön, där isarna fryser först, lockar långväga besökare som 
vill åka långfärdsskridskor. Badar gör du vid Långbo i Storsjön eller Badudden i Härnebosjön. 

Det första tåget stannade här 1877. En familj startade handel, en annan öppnad krog. Sedan dess 
har huvudgatan haft ett drag av vilda västern, en tradition som lever än idag. Den sista lördagen i 
augusti är det Westerndagen på Main Street i Holmsveden. Holmsveden har än idag en station 
vid Norra Stambanan, där ortsborna kan pendla till arbete och studier. 

Tönnångers Yxkastare är Sveriges största yxkastarklubb och har flera svenska mästare. Vid 
Gårdsjösundet finns den största utgrävningen från stenåldern i kommunen. Holmsveden var 
boplats redan för 8 500 år sedan.  

1819 byggdes det första bofasta huset i Holmsveden. I mitten på 1800-taletfanns här sju gårdar, 
där manlivnärde sig på jord- och skogsbruk. Stambanans framdragning blev impulsen till 
enångsågsanläggning. I slutet av 1880-talet uppfördes ett ett ramigt sågverk. Det utökades två år 
senare med enstolfabrik. Sågverksrörelsen upphörde i mitten på 1940-talet. Sedan 1986 inryms 
Lignells Mekaniska Verkstad i byggnaden.  
 
Idag finns räddningstjänsten i centrala Holmsveden. Service i form av livsmedelsaffär, caféer 
och offentlig service saknas.  

Stationsgatan i Holmsveden 
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Holmsvedens samhälle 

 

 
Detaljplanelagda områden i Holmsveden  
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Brygga vid Härnebosjön  
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Sammanställning av ortsdialogen i Holmsveden 
 
 
PLUS    MINUS 
Räddningstjänsten   Skolan nedlagd 
Lignells mekaniska   Affär saknas 
Idrottsgården    Dåliga förbindelser med Söderhamn  
272: an – tidernas väg   Brist på trygghetsboende 
Westerndagen   Brist på arbetstillfällen 
Levande jordbruksbygd   Bensin och reparationsverkstad 
Norra stambanan   Posten hämtas i Kilafors 
Tillgång till naturen, skogar, sjöar mm  Dålig mobiltäckning 
Närheten till andra kommuner  Fibernät obefintligt 
Sagabergsleden   Gatubelysning 
Pilgrimshärbärge   Busstrafiken 
Skoterleder    Dagis och förskola 
Holmsvedenmyren 
Rikt fågelliv 
Badplats centralt i Holmsveden 
Rikt föreningsliv 
Lugnt och skönt 
Mentaliteten 
 
 
UNIKT OCH MÖTESPLATSER  FRAMTIDSBILD 
Idrottsgården    Nybyggnation av bostäder 
SMU-sommarhem   Livsmedelsbutik 
Gamla skolan   Fiberuppkoppling 
Tönnånger stadium   Räddningstjänsten 
Lindbergs café   Skola och dagis öppnar  
Kvarnudden    Sjönära tomter 
Fotbollsplanen   Cykelväg till Stråtjärna 
Bykontoret    Fungerande mobilnät 
Tågstationen    Bussförbindelser Bollnäs-Ockelbo 
Skolan 
Westerndagen 
Långbobadet 
Brännan 
Stenålderbosättning 
Fågelbergska huset + pumphuset 
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Stugsund 
 

Stugsund är en stadsdel beläget inte långt från centrala Söderhamn. Kajen är en av Norrlands 
längsta med sina 995 meter, idag är hamnen för grund för att större fartyg ska kunna lägga till 
där. Stugsund var efter den stora branden i Söderhamn 1876 tilltänkt som den nya staden. En 
stadsplan för "Staden vid sundet" ritades, men planerna realiserades inte. Stugsund består idag av 
en bebyggelse från flera tidsperioder. Bebyggelsen närmast hamnen är planerad utifrån en 
traditionell rutnätsplan. Idag saknas livsmedelsbutik i Stugsund, men här finns bl.a. restaurang, 
butik med café i Stugsunds gamla skola.  
 
Stugsunds kaj är en mycket populär plats för fiskare och husbilsägare. Genom 
”Söderhamnsandan”3 har kajen förbättrats med ställplatser, toalett, dusch och kök. 
Sjöräddningen är lokaliserad vid kajen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kajen vid Stugsund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stuvarvallen 
 
 
                                                
3 Söderhamnsandan tar fram förslag för förbättringar i kommunen, verkar för samarbete runt utvecklingsprojekt 
mellan föreningar, privatpersoner, näringsliv och Söderhamns kommun. Söderhamnsandan är en ideell och opolitisk 
förening som vill bidra till framtidstro, utveckling, stolthet och öppenhet. Källa: Söderhamns Andans hemsida.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrland
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Sammanställning av ortsdialogen i Stugsund 
 
 
PLUS    MINUS 
Sjö- och havsnära   Vägen är för bred – inbjuder till fortkörning  
Naturen    Dålig beläggning på cykelvägen 
Gång- och cykelavstånd till Söderhamn  Grus på gatorna i ”gamla Stugsund” 
    Viking (?) malt – Bromsäng borde rivas 
 
 
UNIKT OCH MÖTESPLATSER  FRAMTIDSBILD 
Kajen    Attraktiva sjö/strandnära boende 
Udden     Utveckla kajområdet 
Färssjön    Bryggplats och brandstrand mot udden 
Promenadvägarna   Flytta SMS till hamnområdet
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Centrala Söderhamn 

Söderhamn fick sina stadsprivilegier 1620. Den gamla stadskärnan runt Rådhuset och kyrkan 
Ulrika Eleonora är kulturminnesmärkt. Söderhamn bjuder både på skärgårdskänsla och 
småstadscharm. 

Husen ger en alldeles speciell känsla i den gamla fiskarstaden Öster. De låga trähusen från 
sekelskiftet står tätt tillsammans. 

Här är vackert att promenera året runt, och njuta av husen och trädgårdarna. 

 
Öster, foto Maria G Nilsson.    Källparken. 

Kvarnen vid Söderhamnsån är en del av vår kulturhistoria. Förr var här fullt av liv och dagar 
med hårt arbete. 
Numera rymmer den vackra byggnaden konstutställningar och kan bokas som festlokal. 

På sommaren fylls Söderhamn av blomstrande färgprakt. Ta gärna en tur i centrum under våren 
och sommaren, för att uppleva de vackra planteringarna. Stadens parker bjuder på svensk 
småstadshistoria, med planteringar i stil från förra sekelskiftet. 

Köpmangatan är gågatan i hjärtat av Söderhamn. Här finns lokala butiker och kända 
affärskedjor. 

Vid E4 ligger vårt stora köpcentrum E-Center, som lockar besökare från hela länet. 

  

Kvarnen, foto Maria G Nilsson.  Folkliv på Köpmangatan.
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Detaljplanelagda områden i centrala Söderhamn. 
 

 
Gamla järnvägen mellan resecenter och hamnen  
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Sammanställning av ortsdialogen i Centrala Söderhamn 
 
PLUS    MINUS 
Närhet till allt, hav, skog, människor, staden, natur Få mötesplatser 
Rikt föreningsliv   Busstorget (gamla) är så eländigt fult 
Gångavstånd till allt det nödvändiga  Kommunikationer med buss  
Nära till affärer, kultur   Tidvis rörigt i staden 
Stadsbussarna   Nedskräpning och skadegörelse 
Parkerna    Otryggt vid sena promenader 
Västra berget – andningshål  Resecentrum lever inte hela tiden 
Många gång- och cykelvägar  Norr är ett ökande problemområde 
Lätt att cykla till friluftsområden  Bygg mer på norr! 
Fint promenadstråk utefter ån och över till Granskär Integrationsproblem måste lösas på riktigt 
    Turistinformationen  
    Dåligt gatuunderhåll  
    Trottoarkanter fattas på Norrmyravägen 
    Gång/cykelbana från Norrmyra till Lidl 
    Svårtillgängliga närliggande skogar 
    Dåligt underhåll av gång- och cykelvägar 
    Inga eller få affärer i satelilitområdena 

Söderhamn marknadsförs som en 
skärgårdsstad 

 
UNIKT OCH MÖTESPLATSER  FRAMTIDSBILD  
Närheten till havet   Gör iordning buss- och Rådhustorget 
Historia – byggnader   Iordningställ en central mötesplats  
Turistinformationen   Iordningställ fler parkeringsplatser centralt 
CFL    Restauranger/caféer i hamnmagasinen 
9-hålsgolfbana   Utveckla å-utrymmet 
Gamla järnvägen   Mer handlingskraft i form av beslut 
Nya järnvägen Söderhamn-Bollnäs  ”värva” ambassadörer till Söderhamn 
Multisportarenan   Fler butiker, även på tvärgatorna 
Turistbåten    Kvällsöppna caféer  
Bra fiske i centrum   Bussars helgtrafik, bättre turlistor 
Centralt nära strövområden och våtmarken Bygg om kontor i centrum, till bostäder 
Unika parker och offentliga konstverk  Bygg bostäder på Gran- och Tallvägen  
Flygmuseet    Se till att Faxeholmen, underhåller hus 
Ån    Underlätta kommunikation från utkanten  
Oskarsborg    Bra centralt boende för +55 pensionärer 
Kvarnen, museet   Bygg från Resecentrum – E-center 
Promenadstråk   Bygg bostäder ovan Bibliotek 
Hamnens alla magasin vid åns utlopp  Öppenhet – medborgardialoger 
Liten stad    Arbeta alltid för framtiden – inte kortsiktigt! 
Föreningslivet   Ny plan  
Strömmingsleken   Engagera skolan för framtiden. 
Rådhuskonditoriet   Staden masterplan- mer tydlig bild av  
Västra Berget    bostad- och arbetsområden 
Granskärsspåret   Fler affärer i satelitområdena 
Rådhustorget   Bygga ut staden vid Resecentrum 
Teatern    Omvandla industriområden till bostäder 
Lyskvällen i augusti   Industriområdena nära järnväg 
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(Badsjö), Färssjön mitt i stan  Se till att flyg nyttjar Flygstaden 
Hällåsen    Fri kommunikation för pensionärer 
Biblioteket    Dubbelspår till Sundsvall 
Östra Berget 
Solgläntan 
Erikshjälpen 
Allaktivitetshuset 
Gågatan 
Kulturens hus 
Erikshjälpen 
E-center 
Verkstäderna  
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Vågbro 
 
Vågbro ligger 3 km norr om Söderhamn centrum. Området tillhörde tidigare Norrala 
landskommun, men ingår sedan 1971 i Söderhamns kommun. 
 
Ortnamnet Vågbro förekommer i kyrkböckerna första gången 1773. Troligtvis var det bron över 
Lötån som gav namn åt området, men Vågbro kallades oftast "Bruket" på grund av det tegelbruk 
som inrättades där 1775.  
 
Under 1950-talet utbyggdes Vågbro betydligt med egnahem och flera stora hyreshus. En ny 
centralskola invigdes den 9 augusti 1952 av ecklesiastikminister Ivar Persson. I dagens Vågbro 
finns även idrottshall med inomhusbassäng och gym, förskola, fritidshem och bensinmack med 
minilivs. 
 
 
 

 
Detaljplanelagda områden i Vågbro 
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Vågbroskolan 
 

 
BorgsIP 
 



43 
 

 
 

 
Vågbroleden 
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Sammanställning av ortsdialogen i Vågbro 
 
 
 
PLUS    MINUS 
Lugnt, men nära till centrum  Seniorboende, kunna bo kvar i Vågbro 
Kropp, själ och andligt   Vågbrobadet försvann 
Affär, F-9 skola, valmöjlighet, barnomsorg För dyrt att koppla på fjärrvärme 
Kommunikationer, cykelväg 
Föreningsliv, Norrala IF 
Naturen, friluftsliv 
Mack och spelbutik 
 
UNIKT OCH MÖTESPLATSER  FRAMTIDSBILD 
Vågbroborgen   Att Vågbrocenter består och utvecklas 
Vågbrobacken   Affären, macken och kyrkan  
Varber-Stenstaviken (rikt fågelliv)  Natur- och friluftsliv 
Lötån    Seniorboende, trygghetsboenden 
Badet Lillharn   Bibehålla busstätheten 
Vågbroleden (vandring) 
Vandringsled Haga-Söderhamn 
Vågbrocenter 
Vågbrotäkten 
Tennisplanen 
Tempo 
Himlaprisstenen i Styvje 
Kyrkan 
Pizzerian 
Assars mack 
Skolan 
Televinkenparken 
Fotbollsplan Gläntan 
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Trönö- och Norraladalen 
 
Trönöbygden 
Trönöbygden har rötter tillbaka i järn- och bronsåldern. I den vackra Trönödalen ligger 
kommunens äldsta stenkyrka från 1100-talet. Trönöbygden har ett omvittnat rikt föreningsliv och 
ett stort engagemang för bygdens framtid. Omställning till en hållbar utveckling är en bärande 
grundidé i mycket av bygdens arbete, vilket även lockar fler att bosätta sig här.  Trönö 
ekonomiska förening har under lång tid engagerat sig i den lokala utvecklingen genom att bl.a. ta 
fram lokala utvecklingsplaner och aktivt medverkat i kommunensplanering. Ett rikt föreningsliv 
finns som spänner från körsång, filmklubb, hushållningssällskap till jakt och fiske. 
Söderblomsspelet arrangeras årligen och har samlat bygden kring dess historia om dess son och 
tillika ärkebiskop och nobelpristagare Nathan Söderblom. 
I Trönöbygden bor ca 850 personer.  

 
Karta över Trönöbygden 
 
Trönöborna har med Trönöbygden Ekonomisk Förening som motor, tagit fram bl.a. 
Trönöbygdens framtid i egna händer4 och En lokal utvecklingsplan för Trönöbygden5. Som en 
fortsättning på ortsdialogen, bjöd IOGT-NTO och Trönöbygden Ekonomisk Förening in till en 
framtidsverkstad den 18 juni 2016.   

                                                
4 Trönöbygdens framtid i egna händer, Förslag och idéer för en hållbar samhällsutveckling, dokumentation från 
forskningscirkel, samverkan med forsknings- och utvecklingsenheten FoU Söderhamn, arrangerad av 
Studieförbundet Vuxenskolan.  
5 Lokal Utvecklingsplan, Trönö-bygden, Söderhamns kommun, Gävleborgs län, juni 2013. 



46 
 

 
 
Följande SWOT-analys är framtagen genom Trönöbygdens ekonomiska förening:  
 
Styrkor    Svagheter 
Affären, skola, förskola   Få arbetstillfällen 
Geografiskt sammanhållen bygd demografi Dåligt utvecklad kollektivtrafik 
Stark lokal identitet   Hemmablindhet 
Gott självförtroende, ta saker i egna händer Otrygg gata/vägmiljö/skolvägar 
Centralt beläget i länet 
Samhörighet, sammanhållning, engagemang 
Starkt föreningsliv 
Brandvärn 
Trönöbygdens ekon. för. 
Erfarenhet 
Tillgänglig natur 
Samlingslokaler 
Värdefull åkermark 
Lokalt ägd jord och skog 
Många småföreta 

 
Möjligheter    Hot 
Samverkan    Neddragning av kommunala och  
Fiber och annan infrastruktur  Landstingsdrivna verksamheter 
Inflyttning    Krympande kommunal budget 
Många potentiella hus för permanentboende Höjda bensinpriser 
Arbetstillfällen   Utflyttning 
Turism/besökare   Skolan läggs ned 
Egen energiproduktion   Försämrade kommunikationer 
Starkt föreningsliv   ”tappade sugar” 
Gamla kyrkan   Pek Oil 
”Trönödiagonalen”   ”Trönödiagonalen” 
Ökad produktion av livsmedel  Minskade kommunala insatser orsakar        
    mer ideellt arbete 
       Mindre skatteintäkter till Söderhamns k. 
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Detaljplanelagda områden i Trönö, Glamsta. 
 

 
Detaljplanelagda områden vid Storsjön. 
 

Detaljplanelagda områden i Kungsgården, Norrala  
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Trönöskola 
 
 
 

 
Trönö lanthandel  



49 
 

 

Utsikt över Trönöbygden 

Trönökyrka en stenkyrka från 1100-talet   
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Norraladalen 
Den centralt belägna Norrala kyrka i Norraladalen och de karkateristiska ängsladorna i 
dalbottnen vittnar om att här tidigare funnits ängsmarker. Norrala var under järnåldern och 
medeltiden en centralbygd för kungens administration. På 500-talet låg hela dalen under vattnet, 
men lågt tidigare hade stenåldersmänniskor besökt området. I dag sysselsätter jordbruket ett fåtal 
lantbrukare. Vid Kungsgården fanns tidigare en mängd verksamheter som lanthandlare, 
konsumtionsförening, kaféer, garveri, trävarurörelse, bageri och bryggeri. Hit förlades även 
poststation, telefonväxel, skolor, brandstation, järnvägsstation och ålderdomshem. Idag försörjs 
Norraladalen med buss 67. Närmsta bensinstation är i Vågbro. I Kungsgården finns Forsgårdens 
äldreboende, en pizzeria, bagare och Ringa gård med butik och café på somrarna.  
 
 
 
 
 

 
Utsikt över Norraladalen  
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Norrala bygdegård 

 
Norrala kyrka 
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Sammanställning av ortsdialogen i Trönö och Norrala 
 
PLUS    MINUS 
Norrala    Norrala 
Närheten till naturen   Avsaknaden av fiber 
Trevliga människor   Underhåll av vägar 
Närheten till service i staden  Underhåll av belysning 
Lugnt och fridfullt   Dåliga kommunikationer 
Vacker och fin bygd   Bostäder för äldre är svårt 
Fin kust och skogsmiljö 
Bra uppväxtmiljö 
Nära stadsmiljö 
 
Trönö    Trönö 
Starkt föreningsliv med många engagerade Saknar drivmedelsmack 
Utvecklingsanda, vanan att ta tag i saker själva Dålig väg i halva Trönö 
Trygghet, känner igen varandra, hjälps åt Saknar fiber 
Skolan, barnomsorgen   Saknar bostäder 
ICA-butiken    Saknar att kunna äta lunch på skolan 
Brandvärnet    Saknar bussförbindelse mot Bollnäs 
”Nära till varandra!   Ingen buss på söndagar 
Bion    Dåliga bussförbindelser sommartid 
Naturen, nära och vacker. Särskilt skog och vatten Saknar Harebadet 
Friluftslivet: jakt, fiske ”bara vara”  Saknar trygg skolväg 
    Dålig trafiksituation vid skolan 
    Tråkig skolmiljö 
 
UNIKT OCH MÖTESPLATSER  FRAMTIDSBILD  
Norrala    Norrala 
Gård från 1500-talet   Viktigast är att fibernätet byggs ut. 
Tankgården    Underhålla vägar  
Slammorfors gamla glasbruk  Belysning på byvägen ska återmoteras 
Vandring    Närmare till dagligvaruaffär 
Smedjan    Att fler väljer att bo här. 
Hillmans damm kvarn   Bra kommunikationer 
Hembygdsgård   Affär, boende (hyresbostäder) 
Bygdegård    Ån    
Linskäkt i Styvje    
Losemyra Fäbodvall    
Kyrkomiljö unik    
Kungsgården miljö    
Fäbodvallar      
Borg Idrottsplats    
Skärså fiskeläger    
Segelvik, Källvik, Jonskär, Sikfjärden   
Golfbanan     
Restaurang Albertina 
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Trönö    Trönö 
Trönö gamla kyrka   Fler bostäder till fler målgrupper 
Söderblomsgården   Bättre infrastruktur, fiber, bussturer, vägar 
Söderblomsspelet   Drivmedelsmack 
Idrottsplatsen   Utveckla skolan. Trygg och fin utemiljö 
ICA-butiken    Trygga skolvägar 
Brandstation/värn   Värna och stötta ideella verksamheter 
Trönö ån, promenadstig   Delaktighet i planeringsarbete (t.ex. LIS) 
Vacker dalgång   Livsmedelsbutik 
Storsjön    Café och restaurang eller liknande 
Fäbodvallar    Utlokalisering av kommunala tjänster 
Bystugan  
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Skärgården  
 
Söderhamns skärgård är en av Sveriges största skärgårdar med sina ca 500 öar av olika storlekar. 
Skärgården sträcker sig från Skärså i norr till Trollharen i söder. Den största ön är Storjungfrun 
som är 3 km lång och ligger majestätiskt i havsbandet i den södra delen av skärgården.  
Det finns många fina många fina kobbar, vikar och sund. Det går att hitta vackra sandstränder, 
bergshällar och klapperstensfält på öarna.  
Kommun äger totalt 10 stycken stugor för uthyrning till allmänheten på öarna Enskär, 
Klacksörarna och Storjungfrun. Svenska turismföreningen har ett vandrarhem på ön Rönnskär. 
Kommunens taxibåt Hulda trafikerar öarna flera gånger i veckan under sommarhalvåret. Även 
turbåten m/s Moa trafikerar några av öarna under säsongen 
 
 

 
Restaurang Albertina i Skärså från norra skärgården.  



55 
 

 
Sammanställning av ortsdialogen i Skärgården 
 
 
PLUS    MINUS 
Friheten till havet   Få möjligheter för besökare till havet 
Öppenheten    För mycket privatiseringar av mark 
    Tillgänglighet till infrastruktur, it 
    Tätbebyggt 
 
UNIKT OCH MÖTESPLATSER  FRAMTIDSBILD 
Många mötesplatser för boende  Öppna skärgården mer 
Färre mötesplatser för besökare  Allmänna platser 
Prästgrund    Renovera ångbåtsbryggor 
Skärså    Dykdalb (historiska minnesmärken) 
Vitgrund    Infrastruktur, it 
Klacköarna    Bredband 
Blå bojar 
Sandöklippan 
Toppartall 
Fyrhamnen 
stugorna 
Trollharen 
Vallvik  
Ångbåtsbryggor 
Vårdberget 
Idfjärdsvallen 
Skatön 
Djupviksudden 
Slåtnäs 
Sillharen 
Nile stenen 
Sågverksleden 
Stenö 
Branthäll 
Rönnskär 
Klumudden 
Ljusne berget 
Lill Jungfrun 
Pipsjön 
Fisketjärn 
Fjärden leden 
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