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Kanske tycker ni att det är underligt att skicka ut broschyren i dessa Corona-tider. Vi tyckte nog att 
det var viktigt att alla som bor i Nordanstig och alla som är sommarboende och alla som bor norr 
om oss i Medelpad fick något positivt att läsa och glädjas åt. 

Vi har inte radat upp alla aktiviteter utan uppmanar er alla att kolla på hemsi-
dor för att se status – är det öppet eller stängt. 
Vi kommer att göra allt som står i vår makt att hålla hemsidan aktuell. Men då måste också alla 
arrangörer komma ihåg att ge oss uppgifter. 
Dessutom är det alldeles utmärkt att vara turist i sin egen kommun. Gör en korg med godsaker 
och åk till någon av våra fäbodvallar eller ner till havet. Det kan man planera för varje söndag och 
låta semesterveckan få en helt ny innebörd; Hasselaskogarna på måndag. Havet på tisdag. Vill-
sjön på onsdag. Rönnskär på torsdag. Och så vidare…… förutom matsäcken kan man ta med det 
gamla Chinaschacket, en kortlek eller en fotboll. 
Att hålla avstånd och att tvätta händerna länge och ofta är den bästa medicinen för att hålla Coro-
nan på avstånd. Åk hellre egen bil än att trängas i buss eller liknande. 
Det finns annat som ni kanske inte heller känner igen i årets broschyr. Pappret i inlagan är endast 
90 g tjockt. Vi brukar ha 100 g papper. Men nu i Corona-tiden så fanns det inte att tillgå.
Förhoppningsvis så blir tillvaron lite lättare i sommar och kanske vi får ha sommar under hela au-
gusti. Vem vet? Ingen som vet, ingen som vet…. 
Vi får hitta nya sätt med roligheter för hela familjen.

Turistbroschyren 2020Turistbroschyren 2020
från Nordanstig Turismfrån Nordanstig Turism
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I Nordanstig har vi fantastiska 
badstränder. Flera mil efter 
kusten är badstränder med 
fina sandbottnar. Insjöarna är 
många och vi har flera bad med 
bryggor och lek. 
Stora badstränder finns i Norrfjärden 
och en 1,5 kilometer lång strand 
i Gnarpsbaden, Sörfjärden. Båda 
dessa bad är långgrunda och passar 
barnen alldeles utmärkt, så även 
Håckstabadet i Jättendal. I Hassela 
finns tempererade bassänger.

Havsbad
Oxsand norr om Ragvaldsnäs 
Moningssand och Dyrån norr om 
Norrfjärden. 
Norrfjärdens havsbad Norrfjärden 
Gnarpsbaden Sörfjärden. Norrlands 
längsta badstrand med ca 1,5 km 
nästan sammanhängande sand-
strand. 
Hårte Havsbad Hårte  
Morsviken Hårte 
Sundsand Mellanfjärden 
Koffsand Lönnånger 
Rammelsand och Morängsviken 
Stocka

Insjöbad
Barrtjärn Älgered. Liten lekplats 
nära stranden. 
Bjärtsjön Ilsbo. Brygga, omkläd-
ningsrum och gungor.  
Gårdsjön Gnarp. Brygga, bänkar, 
bord och grillplats.

Grännsjön Gränsfors. Brygga finns. 
Hasselasjön vid Hasselabadet. 
Sandstrand, bryggor och beachvol-
leyplan. 
Håckstabadet Jättendal. På platsen 
finns brygga och omklädningsrum, 
lekställning. 
Kittesjön Yttre. Litet bad med grill-
plats och brygga. 
Storsjön (SGU-badet) i Högen, 
Bergsjö. Brygga. 
Sörsjön Strömsbruk. Brygga som 
separerar grunt från djupt vatten. 
Perfekt för barnfamiljen.

Tempererade bad
Hasselabadet i Hassela, öppet un-
der sommarsäsong. 25-metersbas-
säng, barnpool samt plaskdamm för 
de minsta. Servering. Äventyrsland 
med aktiviteter för barn. 
www.hasselaaventyrsland.se

Hassela Ski Resort Hassela. Bad-
palats med inom- och utomhusbas-
säng. Öppet under vintersäsongen. 
www.hasselaski.se

Milsvida badstränderMilsvida badstränder
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I Nordanstig ser vi till att saker 
och ting blir gjorda. Engagera-
de invånare och ett myllrande 
föreningsliv gör att möjlighe-
terna till en variationsrik fritid 
är stora. 

I Nordanstig går vi inte och väntar. 
Här tar vi tag i saker – kanske är 
det därför vi kör snöskoter även 
på sommaren i Nordanstig Water-
cross…
På vintern spelar vi ishockey i 
hallen i Gällsta eller åker slalom i 
någon av de många och långa ned-
farterna vid Hassela Ski Resort. 
Norrlands längsta sammanhäng-
ande sandstrand finns i Sörfjärden, 
och lockar till bad sommartid – även 
om en och annan tycker att det går 
lika bra på vintern. Golf är stort och 
du kan spela på någon av de två 
18-hålsbanorna.
Vem vill inte ha ett havsnära 
boende? Kanske intill en av golf-
banorna? Just nu byggs villor och 
semesterhus bara ett stenkast från 
vattnet i både Morängsviken och 
Sörfjärden. En av dem skulle kunna 
bli din.
I Nordanstig är vi trygga. Inte bara i 
den livsstil vi valt, utan faktiskt trygga. 
Det visar våra medborgarenkäter år 
efter år. 

Här väljer många att inte ens låsa 
dörren bakom sig.
Nordanstig är nära! Till Stockholm 
reser vi på tre timmar och från 
Sundsvall har vi bara 23 minuter 
hem. Ändå står vi mitt i naturen 
med strömmande vatten, djupa 
skogar och inlandets blå berg. 
Havet – det når vi som sagt med 
tårna.
Oavsett årstid är fisket bra hos oss 
med fina bestånd av både insjöfisk 
och havsöring.
Vi är en kulturkommun. Här smids 
yxorna på samma sätt som för 
hundra år sedan vid anrika Gräns-
fors Bruk. Nordanstig kryllar av 
konstnärer och konsthantverkare 
med många nya idéer, och musiken 
är ständigt närvarande. 
Du tror kanske att upplevelsepar-
ken Trolska skogen i Mellanfjärden 
är mest för barnen, men vänta bara 
tills du möter Filijokus, Gullfina eller 
Tandfén…
Företagande är viktigt i vår kom-
mun. Runt 700 företag utgör basen 
i Nordanstigs näringsliv, där de fles-
ta är småföretag. De allra största 
företagen verkar lokalt, men säljer 
sina förstklassiga produkter över 
hela Norden och världen.

Precis som många andra små 
kommuner krympte vi de första åren 
på 2000-talet. Den trenden måste vi 
bryta.
Vi tycker att du ska upptäcka hur 
vacker vår kommun är och hur bra 
du kan bo, leva och verka här.

Varmt välkommen 
till Nordanstig!

Så här lever vi!Så här lever vi!
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Hej alla barn!Hej alla barn!
Lek och bad!    I 
Nordanstig finns många vackra bad-
stränder att besöka som är perfekta 
för lek. Välj mellan insjö-, havs- eller 
tempererat bad. Om ni söker efter 
trevliga havsbad kan ni ta en tur till 
Sörfjärden, där ni hittar Norrlands 
längsta badstrand.

Hassela äventyrsland  
Här finns badstrand med bryggor, tre 
utomhusbassänger, beachvolleyplan, 
en servering och omklädningsrum 
med duschar. Barnen trivs vid tramp-
bilsbanan och hoppborgen, i sandlå-
dor och lekstugor och i ett fantasifullt 
område för naturlig lek. Ett härligt 
soldäck för en stunds avslappning ef-
ter några längder i 25 meterspoolen; 
alltså ett ställe för alla åldrar! Ring 
070-584 63 95 för aktuell information 
eller besök 
www.hasselaaventyrsland.se

Flottfärder    
Boka flotte i Sörfjärden 070-344 87 46. 
www.mittsorfjarden.se

Paddla kanot   
 Gör en spännande utflykt i 
naturen, paddla och lägg i land. På 
Kustleden Turism i Strömsbruk eller 
hos Äventyrsmästarna i Hassela kan 
ni hyra kanoter och bege er ut på 
äventyr! Ta med en smarrig fikakorg 
att avnjuta under resans gång. 

Spel och sport
För er som gillar sport finns det ten-
nisbanor i Sörfjärden och i Harmång-
er. I sörfjärden finns även padelbana. 

Minigolf kan erbjudas i Hassela, 
Stocka, Sörfjärden

och Mellanfjärden. I Mellanfjärden
och Sörfjärden finns också möjlighet 
att spela boule liksom i Harmånger 
där det även går att hyra kubbspel.

Ridning och hästturer
Det finns flera olika möjligheter till 
ridupplevelser. Se sidan ”hästkrafter”.  

Trolska Skogen
Ett sagoäventyr för hela familjen. Här 
kan ni uppleva sagan på egen hand i 
egen takt. Vindlande stigar tar er till äl-
vor, tomtar och rakt in i trollens boning. 
Öppet 21 juni-16 augusti 2020. www.
trolskaskogen.se

Gräsåsens Trädgårdscafé
Förutom gott fika finns här en lek-
plats med sandlåda och en lekstuga. 
På promenadslingan i björkhagen kan 
man hitta både tomtar och troll.

Vinteraktiviteter 
Skidor
Hassela Ski Resort erbjuder många 
av våra vinteraktiviteter! Skidåkning 
på längden och utför, Bäver Bennys 
klubb, skidskola, skiduthyrning, skid-
verkstad, hästturer. 
www.hasselaski.se Längdskidåkning 
finns även på ett flertal platser i kom-
munen till exempel Gnarp, Hassela, 
Ilsbo och Jättendal.  
 
Skridskor
Gällsta IK i Gnarp erbjuder skridsko-
åkning i deras ishall. Utomhusbanor 
finns i Bergsjö, Ilsbo, Stocka och 
Hassela. 
 
Skoter
Äventyrsmästarna i Hassela har 
många roliga aktiviteter för alla 
åldrar, såsom skoteråkning, vild-
markssafaris, fiske m.m. 
www.aventyrsmastarna.se. Vår kom-
mun har fina skoterleder och en aktiv 
skoterklubb som sköter leder och 
ordnar aktiviteter  
www.nordanstigsskoterklubb.se 
 
Vintersaga
Familjeäventyret Trolska Skogen i 
Mellanfjärden öppnar upp för julsaga, 
under adventshelgerna varje år. En 
teaterupplevelse i julens anda. 
www.trolskaskogen.se 

Film
Erbjuds på lokala biografer i Bergsjö, 
Hassela, Stocka och Strömsbruk 
under olika delar av året.
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Hästkrafter!
Vill du upp på hästryggen?

•Harmångers Ridklubb och H-K 
(Lektionsverksamhet, ridläger m.m)

facebook: Harmångers ridklubb

SMS:a till:  070-238 41 17

•Halls Gård 
(Turridning på islandshästar, Häst och 
vagn, ridläger, barnkalas m.m)

ridislandshast.se

elin@ridislandshast.se

Tel: 070-513 69 54

•Hammarn Häst Hälsa Gård
(Ridning, körning m.m)

maria@hammarn.info 

Tel: 070-222 64 19

•Gnarps Ridskola
(Lektionsverksamhet m.m)

gnarpsridklubb.se

Tel: 0652- 207 01

Tusentals

Hästen har alltid haft stor 
betydelse för människorna i 
Nordanstig, både som verk-
samhet och som fritids-
intresse.

Kommunen har länge varit en 
av de hästtätaste i landet. 
Huruvida förstaplatsen håller i 
sig låter vi vara osagt.

-
hästar och Nordsvenskar eller 
kanske hittar du din favorithäst 
på någon av våra ridskolor.

Travsporten är stor med närhet 
till Hagmyrens travbana. Från 

stjärnämnen inom sporten.

Häst och vagn eller släde är po-
pulära aktiviteter där både ung 
och gammal tillsammans kan 
njuta av hästens krafter.

                                              

Året om anordnas RIDLÄGER 
för barn, ungdomar och vuxna 
med varierande grundkunskap, 
se kontaktuppgifter till vänster 
eller kontakta turistbyrån så 
hjälper vi er att hitta lägret som 
passar er.

Norrhälsinglands Hästrally 
anordnas alltid helgen efter mid-
sommar och arrangeras av 
Harmångers Ridklubb 
tillsammans med Bergsjö Rid & 
Körsällskap. 

Hästrallyt är en familjehelg där 
rid- och körekipage tar sig runt 
en slinga på ca 6-7 mil på två 
dagar. Längs vägen tävlar de i 
olika grenar och samlar poäng. 
Den stora publikdragningen 
brukar vara maskeradtävlingen 
som är efter målgång.
Tyvärr är hästrallyt inställt i år.
Men firar 30-årsjubileum 2021
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Här produceras råvaror av hög 
kvalitet!

Stora investeringar i flera mjölk-
gårdar har skett under de senaste 
åren och utvecklingen går snabbt 
framåt inom jordbruket. Visste du 
till exempel att mjölkbonden får ett 
SMS om en ko har feber?

På våren kan man besöka öppna 
gårdar under de olika kosläppen. 
Grönsaker, kött, mjölk, honung, 
mjöl, matvete, sylt, bakverk och 
havtorn är några av produkterna 
från Nordanstig.

Kontaktuppgifter till våra 
matproducenter hittar du på
upplevnordanstig.se

KÔLBULLE

• 200 gram rökt och tärnat fläsk, helst 
torrsaltat
• 8 deciliter vatten
• 8 deciliter vetemjöl
• 1  matsked salt¨
• Ister

Blanda vatten, mjöl och salt till en tjock 
smet. Bryn lite ister och del av fläsket i 
stekpanna över öppen eld. Häll därefter 
smet i pannan på det stekta fläsket. 
Stek båda sidorna. Servera med lingon-
sylt och lingondricka. 
För vegetarisk variant kan man 
ersätta fläsket med strimlade 
morötter och vitkål.

HÄLSINGE-OSTKAKA

•10 l bondmjölk
•10 msk vetemjöl 
•1 msk ostlöpe

Värm mjölken till 37grader. Blanda 
vetemjölet med lite mjölk till en redning.
Häll i ostlöpet.

Häll sedan blandningen i den varma 
mjölken. Rör långsamt tills mjölken 
börjar löpa. Ibland löper den efter en 
kvart och ibland tar det längre tid.
Mjölet får inte sjunka till botten, därav 
rörandet.

Låt sedan löpa i ca 45 min.
Rör om osten och låt sedan stå en stund
så sjunker osten och det blir lättare att 
slå av vasslan.
Tag upp all ost och lägg i en smord 
form. Krama ur lite vassla.
Grädda sedan i vattenbad i ca 175 - 
200° i drygt en timme.

Mat Mat 

ReceptRecept
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Välkommen till oss i Norrfjärden och Café Skäret. 

Fika vid havet i den gamla ombyggda iskällaren bland sjöbodar,  

ett levande kulturarv. 

Hembakt bröd, smörgåsar och ekologiskt kaffe.  

Stort utbud av laktos och glutenfritt. 

Bo en natt på vår havsnära och enkla camping.  

Varje söndag under säsongen har vi kl 18:00 musikunderhållning med  

lokala och regionala kändisar.

 

Öppet
26 juni – 2 augusti

Mån–Fre 18-21 Lör- Sön 15-21

GNARP 

Norrfjärden 

10 km 

14

Snittblommor, krukväxter, plant och inredning
Interflooraombud 0652-103 38

INGELAS  
BEGRAVNINGSBYRÅ
0652-711 01



Hantverksbutik  på 
Turistbyrån
Vi har samlat konst och hantverk av hög kvalitét från lokala konstnärer och 
konsthantverkare. Vi har öppet kontorstid året om.
Öppettider
Vi har öppet måndag till fredag 10.00 
- 16.00 hela året. 

Upplev Nordanstig
Landsvägen 1, 820 76 Jättendal 
0652-161 75, 
info@upplevnordanstig.se 
www.upplevnordanstig.se Välkommen att hälsa på!
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Sörfjärdens GK
Sörfjärden, Gnarp. 

18-hålsbana med blandad skogs- 
och parkkaraktär, delvis kuperad. 
Modern driving range. 

Öppen maj-oktober. Tidsbokning, 
golfshop och kansli: 0652-221 70

Kaféteria. 

Golfshop, uthyrning av vagnar, golf-
bilar samt försäljning av golftillbehör.

Vi har ungdomsverksamhet med bra 
ledare och tränare. Vi har fått ekono-
miskt bidrag från Ungdomsfonden i 
Gnarp för att bygga nytt övningsom-
råde för ungdomar. 

Vid banan ligger en av Norrlands 
största badstränder. 

Stugor för uthyrning och husvagns-
platser finns i närområdet. 

Vintertid har vi även tre lättåkta 
längdspår, där den längsta slingan 
är 3,4 kilometer och den kortaste 2,2 
kilometer.

info@sorfjardensgk.se 

www.sorfjardensgk.se

Hole in One!Hole in One!
Hasselabygdens GK 
Franshammar Hassela, en liten bit ner på vä-
gen mot Delsbo från väg 307. 

18-hålsbana med omväxlande skogs- och park-
bana med inslag av vatten. Driving range och 
putting green. 

Öppen maj-oktober. Ingen Tidsbokning.

Men kontrollera så att vi inte har någon tävling. 

Pay & Play, minst en spelare i bollen ska ha 
officiellt hcp. 
Cafeteria och lättare maträtter. 
Du når oss på:
www.hasselabygdensgk.com
072-225 21 61
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Norrfjärden

Mellanfjärden

Hårte

Lönnånger

Sörfjärden

Stocka

Strömsbruk

GästhamnarGästhamnar
Utmed Nordanstigs kust finns 
ett pärlband av mysiga ham-
nar. Två av dem, Stocka och 
Mellanfjärden, är klassade som 
gästhamnar med tillhörande 
service. 

Väl skyddade hamnar nära 
seglingsleden gör att många 
väljer att stanna här under sin 
seglats norrut eller söderut. 
Mellanfjärden
Hamnen i Mellanfjärden har 22 gäst-
platser, 2,5 till 4 meters djup. 

Diesel, toalett, dusch, bastu, tvättma-
skin, sophantering och latrintömning. 

Här finns hotell, pensionat med spa, 
restaurangoch närbutik, galleri och 
konsthantverk, boule och lekpark.  
070-663 60 21.  
www.mellanfjarden.se

Stocka
Stocka gästhamn har 20 gästplatser, 
1,7 till 4 meters djup. Toalett, dusch, 
tvättmaskin, septiksug och latrintöm-
ning. 

Sjömack för bensin och diesel vid 
kajen.

Här finns också Café & Restaurang 
Måsen. 

Livsmedelsbutiken Kajutan med stort 
utbud ligger 600 meter från gästham-
nen med spel och systemutlämning, 
Stockamacken med bensin och 
diesel. Minigolf. 

Konst och konsthantverk säljs i Sjö-
boden. 

Bra bussförbindelser med Hudiksvall 
och Sundsvall. 
070-581 78 26 
www.stockagasthamn.se



FX Academy | Art Gallery | Events
Alternative Artist in Residence

Opening times: Upon agreement. Contact Petra: +46 (0)76–782 88 53 or petra@helsinglight.com
Address: Vattlång 114, Ilsbo

helsinglight.com
/helsinglight
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Många har inte anledning att 
besöka turistbyrån – men 
besök oss gärna utan anled-
ning! Var lite nyfiken!
Information och service
Vi har massor av information om an-
dra kommuners häftiga erbjudanden, 
både norrut och söderut! Här kan 
man få information om det mesta och 
det vi inte vet tar vi reda på.

Här kan du som bor i kommunen 
hitta allt som händer - håll koll på vår 
webbsida och klicka fram de aktivi-

teter som vi presenterar så fort vi får 
nys om dom.

Till sommarens vattenaktiviteter be-
hövs flytvästar till både stora och små 
och det kan du låna av oss. 

Behöver du ett sammanträdesrum så 
finns det här och du kan kopiera dina 
dokument, mot en viss kostnad. 

Hos oss har du tillgång till trådlöst 
nätverk och lånedator uppkopplad till 
internet.

Har du en stuga eller annat boende 
som du kan tänka dig att hyra ut? 

Berätta det för oss!  
Vi behöver flera sådana möjligheter.

Öppettider
Vi har öppet måndag till fredag 10.00 
- 16.00 hela året. 

Välkommen att hälsa på!

Upplev Nordanstig
Landsvägen 1, 829 96 Jättendal 
0652-161 75, info@upplevnordanstig.
se, www.upplevnordanstig.se

Turistbyrån Jättendal i Norra HälsinglandTuristbyrån Jättendal i Norra Hälsingland
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I Nordanstig finns många härli-
ga fiskevatten. Här kan du fiska 
havsöring, gös, öring, röding, 
regnbåge, harr, gädda, abborre 
med mera.
Fisket är viktigt för oss, Nordanstigs 
kommun driver bland annat ett stort 
miljöprojekt där fisket är en central 
del. 70 mil med fria vattenvägar i 

Harmångersån och Gnarpsån med 
respektive biflöden är målet. Lax, 
öring, ål och andra fiskar ska återi-
gen kunna vandra upp från Botten-
havet för att ytterligare stärka våra 
fina förutsättningar till ett fantastiskt 
fritidsfiske. Det finns fiskevatten för 
många olika sorters sportfiske i vår 
kommun, sjöar, åar, små tjärnar och 
hav. Långtjärn är en unik handikap-

panpassad anläggning med god 
service.

Hos fiskekortsförsäljare kan du köpa 
Nordanstigskortet som tillåter fiske i 
nästan hela kommunen. Lokala  
fiskekort finns också. För fiske i 
havet krävs inte fiskekort. 

Specialbroschyr om Fiske finns på 
Turistbyrån

Här köper du ditt fiskekort:
Bergsjö  www.ifiske.se, Bergsjö Detaljhandel och Lars 

Daniels Lantgård. Vid Hannåstjärn och Or-
rantjärn finns kortautomat.    
Nisse Engström 072-740 33 05  
www.fiskeibergsjo.se.

Gnarp  www.ifiske.se, CirkleK, OKQ8, Sörfjärdens Cam-
ping samt hos G. Eriksson, 0652-140 26. Put/
take-vatten är Herrgårdstjärn, Åstjärn, Igeltjärn, 
Uppgårdstjärn. Specialvatten är Gnarpsån ned-
ströms Milsbrodammen. www.fiskaignarp.n.nu

Harmånger  www.ifiske.se, Turistbyrån, Kalahari, Kustleden 
turism i Strömsbruk, Kajutan i Stocka, hos Sirpa 
Bergström i Vattlång, 0652-191 19, Karl Willing 
070-188 37 43. Här hittar du Långtjärn, handikap-
panpassat fiske. www.fiskeiharmanger.se 

Hassela  Lotterikiosken på Konsumtorget (kortautomat) 
och Hasselamacken. Kortautomat finns vid Flott-
sjön. Specialkort krävs för fiske av öring, röding 
och regnbåge i Flottsjön och Häggsjön.  
 Swish 123 569 0979    www.hasselafo.se,

Ilsbo  Kortautomat finns på Tallstigen  
vid Igeltjärn. Specialkort krävs för fiske i Igeltjärn 
och Djuptjärn. Erik Eriksson Neu 073-829 74 14.

 Swish 1236190680
Jättendal  www.ifiske.se, Kortautomat finns vid Martjärn.  

För information: Jan Olsson

Strömsbruk  Kustleden Turism, 0650-74 00 30. Under våren 
är havsöringsfisket populärt i Harmångersån. 
www.kustleden.com 

Nordanstigskortet finns även att köpa på Nordanstig Turism,  
Jättendal. Kort för put/take- och specialvatten löses lokalt.
Du kan även köpa vissa fiskekort via SMS och på webben. 

Titta gärna på ovan nämnda hemsidor eller ring 0650-74 00 30,  
070-605 56 22 eller 0652-140 26 för information om plats och 
datum för alla de olika fisketävlingar som arrangeras under året.

Ordförande i Nordanstigs Fiske: Jan Westermark 076-138 03 97Storfiskar’nStorfiskar’n
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SPORTFISKE 
En populär aktivitet under hela året
Vårt stora fiskeintresse gör det 
möjligt för dig att uppleva sportfisket 
på sjön, oavsett årstid. Så länge 
sjöarna är isfria finns det båtar 
med motor att hyra. När isen lagt 
sig finns utrustning för isfisket. Vi 
erbjuder guidade fisketurer och har 
samarbetspartners för boende. 
För mer information: 070-60 00 461 
eller 070-692 32 74. 
pikeandperch.se/
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NaturupplevelserNaturupplevelser
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Beskrivningar över naturreser-
vat och hur man hittar dit finns 
i broschyren. Sevärdheter i 
Nordanstigs natur och på
naturskyddsforeningen.se/
nordanstig och lansstyrelsen.
se/gavleborg.
Naturreservat i Nordanstig
Bergsjö Bodåsen, Björnåsen, Kramaren, 
Svarvtjärn. 
Gnarp Bodmyran, Gnarpskaten, 
Gran, Gulåsen, klackudden, Vattings-
malarna och Vitörarnas Norrskär. 
Harmånger Rosslavallen och Storön 
i Storsjön. 
Hassela Gulliksberget, Hagåsen, 
Hästmyrberget, Klövberget, Svedje-

bodvallen, Ånäset, Älvåsen, Kvarn-
myrorna, Lockjärv, Hagmyran och 
Bodsjöån. 
Jättendal Notholmen i Mellanfjärden, 
Vitörarnas Sörskär och Klovbacken.

Jättholmarna
På öarna finns unika blommor som 
fjällnejlika, ormtunga och nattviol. 
När det gäller faunan är förekomsten 
av tordmule och grissla omfattande. 
Man kan även se rester från nedlag-
da fiskelägen och ödekyrkogårdar 
från medeltiden. 40 minuter enkel resa.

Ön Gran
Gran är Hälsingekustens mest isolerade 
ö och naturen präglas av det utsatta 
läget i havet och av landhöjningen. 

Ön har stor betydelse för rastande 
flyttfåglar och här finns också en av 
länets största kolonier av tordmular. 
Grans rika fågelliv är välkänt sedan 
urminnes tider. 

Bland växterna kan nämnas 
getrams, nattviol, korallrot, hjortron, 
sileshår. 

Här finns även en hel del fornläm-
ningar som påminner om forna tiders 
fiske och säljakt. Norr om Gran finns 
ett sälskyddsområde. Sommartid 
körs efter bokning turer till ön Gran, 
en tur som tar cirka 1,5 timme enkel 
resa. 

Bokning av båttur
Vill du boka båttur kontakta turistbyrån: 
0652-161 75



Padelbanan öppnades sommaren 2019 
och ligger på golfbanan Sörfjärdens GK´s 
parkering. 

Nyheter i 
Sörfjärden

Padel

Padel är racketsporten som blivit en av 
världens mest expansiva idrotter och kan 
förklaras som en hybrid mellan squash 
och tennis. Spelet utövas av fyra personer 
(två på varje sida) och poängsystemet är 
detsamma som i tennis. En match tar ca en 
till 1,5 timme.

Banan bokas via appen Playtomic eller på 
www.playtomic.io. Där kan man registrera 
matcher och se spelare som matchar den 
egna nivån. Banan kan bokas på valfri tid. 

Padelracketen är mindre än ett tennisracket och
är gjord av kompositmaterial med hål i slagytan.

I Sörfjärden och dess omgiv-
ningar finns stora möjligheter till 
klättring. Via appen 27 Crags kan 
man hitta kartor inom området 
med lämpliga leder för klättring.  
Utrustning som behövs:
•  en vadderad ihopvikbar matta
•  klätterskor
•  en påse med krita 

Man behöver inget rep eller hjälm 
eftersom att stenarna inte är 
högre än två meter. 
Det finns flera bra klätterleder i 
vår kommun, till exempel i 
Trösten, Bergsjö och i Hårte. 
Om man vill veta mer kan man 
maila till; 
alexandercreatour@gmail.com.

Bergsklättring
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Hipp hurra, missa inte sommarens nya teateräventyr när
Trolska Skogen firar 10 år! 
Alla dagar 21/6 - 16/8
11.00-16.00 (sista insläpp 15.00)
OBS! Se hemsidan för eventuella förändringar p.g.a Covid-19 

Biljett: 160 kr. Barn under 3 år fri entré. 

Mer information och förköp av biljetter: trolskaskogen.se

SmideSmide
i Nordanstigi Nordanstig

Smedsrik bygd
Smidet har en stark tradition i kommunen. 
Här finns Gränsfors Bruk som under mer 
än 100 år har byggt upp en  verksamhet 
kring tillverkning av handsmidda yxor och 
yxkunskap. 
Många  smeder har samlats här och i flera 
byar finns en smed med egen smedja. 
Större beställningsarbeten såsom grindar, 
staket, ljuskronor utförs men också mindre 
detaljer som haspar, lås och spikar tas 
fram med stor skicklighet. 
Vandrings- gesäller från Europa stannar 
ofta till här för att lära.

Nordanstigsbänken  
är formgiven och tillverkad av
Norrhälsinge Järnsmides gille under
ledning av Fredrik Thelin. Träet i bänken 
kommer från Ilsbo, där det både vuxit och 
sedan sågats till passande dimension.
Trädelen kan beställas i önskad kulör.

Skohornet 
i järn är framtaget 
av smeden Ove Sjödin 
och finns i två längder. 

Alla produkter är framtagna genom 
projektet Nordanstig Turism och finns att 
köpa eller beställa på turistbyrån i Jättendal.

Nordanstigssaxen 
är framtagen av smed Ulrika Stridsberg. 
Smidd från sitt råämne till sin färdiga form. 
En vardagssax som klipper papper, örter, 
blommor, band. Saxen håller för att ärvas i 
generationer.
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Nordanstig kallar sig för konst-
närernas och konsthantverkar-
nas bygd.  Här finns allt man kan 
önska sig av kultur, traditioner 
och nya influenser.
Anja Tellin
Skulptur, trädgårdsdekorationer och 
måleri.
Öppet enligt överenkommelse.
Vade 202
829 53 Bergsjö
073-036 56 27
Instagram: @anjatellinart

Ann-Kristin Larsén    
Tovade tavlor och andra produkter, 
oljemålningar, akvareller och teck-
ningar. Öppet när jag är hemma. 
Ring gärna före. Välkommen till 
Bergviksvägen 3, 
829 50 Bergsjö. 
0730-498 428
annkristinlarsen49@gmail.com

Ateljé GeS    
Sömnad av herr-, dam och barn-
kläder i lin. Försäljning av hantverk. 
Ring gärna före besöket . Syateljen 
hittar du utmed gamla Bergsjöbanan 
mellan Högen och Hånick. 

Hånicksvallen 382, 
Bergsjö. 070-226 20 77. 
gunfspong@hotmail.com

Bo Hammar     
Måleri i olja och akryl.  
Morängsvägen 5, 820 74 Stocka.
0650-74 12 59
www.wishsong.com

Caroline Tinterova
Konst, illustration och reklam.
073-908 48 12
caroline@tinterova.com
www.tinterova.com
House of Helsingland
www.halsingebocken.com

Gränsfors Blomkruksfabrik  
Hantverksmässigt tillverkade lergods-
produkter. Planteringskrukor, glase-
rade blomkrukor, konst och bruks-
föremål. Öppettider: Vecka 26 tom 
vecka 36 vardagar 10-16  lördagar 
10.00-14.00. Övriga dagar under året 
rekommenderar vi att ni ringer först 
eftersom vi inte har ständig beman-
ning. Gränsfors, Bergsjö. 

070-325 08 20
info@blomkrukor.se, 
www.blomkrukor.se

Flickan motivlackerare Årskogen 
En av landets få motivlackerare. 
Konst skapas på motorcyklar, bilar, 
hjälmar, tavlor med mera. Allt från 
porträttbeställningar till rena lacke-
ringsjobb. Airbrushutrustning, färg 
och maskeringsmaterial till försälj-
ning. Kurser i airbrush.  
070-345 10 03, www.flickan.com
Galleri Minerva    
Ulla Britta Hill, Gräftgränd 5 i Gnarp. 
Välkommen att titta på mina oljemål-
ningar, ring gärna först
070-211 68 06

Morvig Art
A-K Gomes konstnär, kulturarbetare 
och Thomas Gomes, musiker, foto-
graf driver kulturgården Morvig Art. 
Konstutställningar, museum, musik 
på logen med mera.
www.morvigart.se 
070-282 16 38

Konst och KonsthantverkKonst och Konsthantverk
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Galleri RMK    
Rose-Marie Klintman, bildkonstnär, 
målar i huvudsak surrealistiska bilder 
i akryl. Oxelvägen 7 i Bergsjö. Öppet 
efter överenskommelse 070-239 07 52. 
www.rmk.nu

Gränsfors Bruk    
Smider yxor för hand. Sommartid 
erbjuds guidade turer tis-tor kl. 10.00 
& 12.30. Butik och museum öppet 
vardagar 09.00-16.00 och lördagar 
10.00-14.00. 0652-710 90  
www.gransfors.se

Handsytt Monica Edh   
Butiksförsäljning av hemsydda barn-
kläder och hemtextilier. Försäljning 
av sybehör, tyger och garner.  
Landsvägen 4 B, Jättendal. 
073-846 51 71

Handslaget Repslageri  
I häckelbod, repslagarbana och tjär-
hus visas repslagarmiljö från hant-
verkstiden i arbete med handspin-
ning av garn och slagning av snören, 
linor och rep. Därtill visas olika 
spånadsämnen och tågvirkesproduk-
ter samt repslagarhistoria. Tillfälle att 
förvärva handslagna repvaror och 
annat tågvirke av naturmaterial.  
Öppettider: Arbetet på repslagar-
banan visas 26 juni-7 augusti varje 
onsdag kl. 14-18, gratis. Övriga tider 

enligt överenskommelse. Guidning 
för grupper kostar 25 kr per person. 
Kvarnmon i Jättendal. 
070-482 83 09
www.repslageri.se

HJ Produkter    
Hans Jansson. Tillverkning och 
försäljning av korgar, träartiklar, 
vedkorgar, svampkorgar, skoställ. Allt 
i heminredning efter överenskommel-
se. Visning och försäljning.  
Hudiksvallsvägen 24, Strömsbruk. 
070-694 24 57 
www.hjprodukter.weekly.com

Janina Stoor von Wachenfeldt  
Konst och kurser. Har ateljé och 
dygnetruntgalleri i Byn Gnarp.  
073-935 81 05

Kalahari   
Med café, sy- och vävstuga, försäljning 
av hantverk, secondhandbutik och Fair 
Trade produkter, lokalproducerat.
Öppet vardagar från 1 maj 
10.00-18.00. 
073-827 01 01, 
www.kalaharihgr.n.nu 
kalaharihgr@live.se

Kustleden     
Utställningar: Fotografi och hantverk 
med mera under sommaren.  
Café med uteservering och butik 
i källarplanet. Öppet sommartid alla 
dagar. 
Övrig tid enligt överenskommelse.  
Harmångersvägen 2, Strömsbruk. 
0650-74 00 30 www.kustleden.com

House of Helsinglight 
- FX Academy
- Art Gallery
- Alternative Artist in Residence (AAiR)
- Conference & Events

Opening times: upon agreement
Contact Petra: +46(0)76-782 88 53
or petra@helsinglight.com
Address: Vattlång 114, Ilsbo

Lena Friberg    
Vattrång. Keramiker med verkstad 
och butik – egna bruksföremål i sten-
gods. Öppet när hon är hemma, så 
ring före besök. 
070-556 68 64, 
www.lenafriberg.se

Johan Adlercreutz   
Visar sin fotokonst, grafik och skulp-
tur på Kustleden från juni till septem-
ber. Galleriet och ramverkstaden har 
även öppet resten av året men då 
efter överenskommelse.  
070-26 77 97 
www.johanadlercreutz.com

Langsbo Konsthall   
Utställningar med svensk och inter-
nationell samtidskonst. Se program 
för aktuella utställningar och öppet-
tider. Langsbo Konsthall arrangerar 
också konstkurser och föreläsningar 
under året. 
Öppet fredag till söndag 11.00-16.00 
Jonas Pettersson 070-939 60 11, 
info@langsbokonsthall.se,
www.langsbokonsthall.se

27



Gräsåsens Trädgårdscafé   
Egentillverkade kuddar, hjärtan och 
annat finns i handelsboden. 
073-060 37 35

Åkvarn i Jättendal   

Försäljning av mjöl och gryner produ-
cerat i kvarnen. Utöver det, visningar, 
utställningar med mera. Lokal finns 
att hyra för mindre sammankomster, 
möten etc. Se hemsida 
www.akvarn.se

Följ oss på facebook (Åkvarn)
För mer information.

070-357 43 38

Helena Henning Bernmyr   
Keramik och skulptur, tomtar, madon-
nor med mera.  
Öppet året om när jag är hemma. 
Ring gärna före besök.  
Nygården, Nordanå 829 95 Har-
månger. 070-573 29 37 
www.helenahenning.se 
facebook.com/keramiktomtar

Galleri Per-Jens
Birgitta Larsson. Måleri i Olja. 
Lindstagatan 10, Jättendal. 
Öppet enligt överenskommelse.
070-288 08 92 
Facebook: galleri perjens

Skulls and Bones Artwork  
Skelett- och benkonst av konstnärin-
nan Petra Shara Stoor. Utställningar, 
försäljning av konst och beställnings-
arbeten. Besök konstgalleri Heling-
light Art Gallery i Vattlång 114 för att 
se Petras skelettkonst. 
För besökstider kontakta:
Petra Shara Stoor, 0767-82 88 53
petra@helsinglight.com 
www.skullsandbonesartwork.com
Facebook.com/skullsandbonesartwork
Instagram.com/skullartist

Sjöboden i Stocka    
Här kan du köpa hantverk och pre-
senter av ca 30 utställare. Vi håller 
öppet från och med midsommarda-
gen, till och med 30 augusti.  
073-831 87 29 eller 076-848 81 50 
www.sjobodenistocka.blogspot.se

Ulla Winblad     
Vävare, brukstextil och konsttextil.  
Ateljé. Öppet året om när jag är 
hemma.  
Ring gärna före besök.  
Röstavägen 15, Harmånger.  
0652-300 38, 070-591 18 38   
ulla.winblad@gmail.com

Vattrångs konsthall och 
Esters kafé   
I byn Vattrång nära E4 kan du hitta 
Vattrångs Konsthall med Esters 
Café. Detta charmiga smultronställe 
är inrymt i ett före detta baptist-
kapell från 1880-talet. Här bjuds 
du på både konstupplevelser och 
hembakat.  
Öppet 23/5 - 5/8  kl. 11-18. 
Varmt välkomna.  
070-025 44 53 och 070-715 28 70  
www.sussanaserrander.com 
www.boplatsen.org
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Läs om alla våra erbjudanden på www.mellanfjarden.se
Bokning: 0652-161 85,  hotell@mellanfjarden.com

       M ELL ANFJÄRDEN

Sjömärket

 FISKRESTAURANG

Boka bord: 
0652-161 15 • sjomarket@mellanfjarden.com

Välkommen till
-Ett levande fiskeläge

MELLANFJÄRDEN
Hotel l

Me l l an f järden
Minisvit: 1150 kr
Dubbelrum: 980 kr
Enkelrum: 850 kr
Extra säng: 250 kr

Golfpaket:
Greenfee till Sörfjärdens GK,
3-rätters middag m frukost på 
Sjömärket. Boende i dubbelrum 
1300 kr/ person

Konferenspaket:
Lunch-Lunch  
(8pers. el. flera)       
1650 kr/ person

MELLANFJARDENwww. .se
Läs om kommande evenemang på:

Evenemangspaket:
Biljett till evenemang. 
3-rätters middag m frukost 
på Sjömärket.
Boende i dubbelrum       
1200 kr/ person

Familjepaket:
Båttur med fika ombord, 
entré till Trolska Skogen.
Frukost, lunch, 1-rätters 
middag på Sjömärket. 
Boende i dubbelrum med
extrabädd. 
995 kr/ person

ÖPPET ÅRET RUNT!
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oss? Nordanstigs kommun har 
så mycket att erbjuda, vilket 
inte minst den här broschyren 
visar.

Bli medlem i Nordanstig Turism, 

vi göra oss hörda.
Alla som bor i Nordanstig blir vinnare 

oss, äter sin mat hos oss, sover 
över hos oss, köper sin glass hos 
oss. Alla som stannar mera än en 
timme är viktiga.

• 200 kronor
Betalar alla enskilda medlemmar – 
det är en engångssumma.

• 600 kronor 
Betalar företag och ekonomiska 
föreningar i medlemsavgift per år.

• 300 kronor
Betalar  enskilda och ideella fören-
ingar i medlemsavgift per år.

• 100 kronor
Stödmedlem

Sätt in den avgift du vill betala på 
bankgiro 5066-4481.

Kom ihåg att skriva vem du är!

Tänk vad glada vi blir för var och 
en av er som vill vara med i vår 
förening!

Medlemsavgifter

Bli medlem i turistföreningen!
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Bli medlem i turistföreningen!
REPSLAGERIET

HANDSLAGET

FÖRSÄLJNING AV REP

0 70 -323 26 93 0 70 - 4 82 83 09

Kom och gör  dit t  eget  rep!

Visning:
Onsdagar  1/7 – 12/8

14.00-18.00

Ring för  att  boka visning
vid andra t ider

Vi  �nns på Facebook:
Repslageriet  Handslaget

LUNCHERBJUDANDE
MÅNDAG – FREDAG 11-14
PIZZA, SALLADER & KEBAB

...inklusive pizzasallad, kaffe och dricka

ENDAST 89 kronor!

ÖPPET11 –21

Kyrkvägen 1, Gnarp • 0652-208 70

Fullständiga Rättigheter!

Välkommen till  
vår lokala mack 
vid E4 i Jättendal!

(95 oktan och diesel)

Bli medlem och få möjlighet till 
återbäring på det du tankar!

För info ring 070-288 08 92 
eller 070-614 98 76

 

 

 

Turridning på Islandshästar 
ridläger, ridskola & kurser i Hassela  

ridislandshast.se 

Storskogens Hästturer, Halls Gård  
Elin & Grover Östberg, 070- 513 69 54  
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Vallstigen följer mycket gamla vandringsleder och går mellan friluftsbadet i Hassela till hamnen i Norrfjärden, en sträcka på ca 59 km. Den 
passerar 14 platser med namn av befintliga eller tidigare fäbodvallar och går från havsnivån till 330 m öh på Västansjökullen. Den slingrar längs 
bäckar där bävern dämmer och över berg med milsvidd utsikt. Stigen har raststugor/ vindskydd och enklare rastplatser med bänkar. Det finns 
badmöjligheter efter stigen och dusch i Hassela och Norrfjärden. Fäbodvallarnas historia finns kortfattat beskrivna vid många av fäbodvallarna. 
Det finns gott om tältmöjligheter längs stigen. Vid stigen finns även information om fäbodvallarna, geologi, djur, naturskyddsområden och andra 
sevärdheter på 40 informationstavlor.  

!  

Natursköna Vallstigen
Vallstigen följer gamla vandrings-
leder och går mellan friluftsbadet 
i Hassela till hamnen i Norrfjär-
den, en sträcka på ca 59 km. 

Den passerar 14 platser med namn 
-

lar och går från havsnivån till 330 m 
öh på Västansjökullen. Den slingrar 

längs bäckar där bävern dämmer och 
över berg med milsvidd utsikt. Stigen 
har raststugor/ vindskydd och enklare 
rastplatser med bänkar. 

och dusch i Hassela och Norrfjärden. 
-

tat beskrivna vid många av fäbodval-
larna.

-
mation om fäbodvallarna, geologi, 
djur, naturskyddsområden och andra 
sevärdheter på 40 informationstavlor.
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Brandmuseum i Gnarp
I anslutning till Gnarps hembygds-
gård ligger den gamla brandstationen 
från början av förra seklet kvar. I dag 
fungerar den som museum, här finns 
bland annat en gammal brandbil. För 
visning kontakta hembygdsgården. 

Foto & Kameramuseum 
Fotografins historia med hundratals 
populära kameror från 1800-1900-talet, 
fotogalleri, butik och servering. 
Öppet sommartid.  
Kustleden, Harmångersvägen 2, 
Strömsbruk,  
0650-74 00 30, www.kustleden.com

Gränsfors Yxmuseum 
Här finns 2 000 gamla  
och nya yxor från i första hand Sve-
rige, yxkunskap och yxans historia. 
Besökare kan prova yxor, klyva ved 
och kasta yxa. Butik och servering 
i anslutning till museet på vardagar 
och en del helger: mer information 
på hemsidan.  
Gränsfors Bruk, Bergsjö, 
0652-710 90, fax 0652-140 02 
www.gransfors.com

Ingaskärs Lots- & Hamnmuseum 
Du får en upplevelse fylld av hav, 
saltstänkt kultur och sagolik  
natur. Åk till Stocka Gästhamn, sedan 
vidare med flotte till en liten ö i ham-
ninloppet. Där hittar du Ingaskärs 
Lots och Hamnmuseum. Visning och 
tur med flotte bokas genom: 
Mikael Ruth 070-211 28 67 eller 
Ulla Wallin Ruth 070-692 18 86.

Nordanstigs Kustmuseum 
Information i bild och text om Nord-
anstigskustens flora och fauna samt 
sälfiske/jakt och strömmingsfiske. 
Exempel på hantverk som båtbygge-
ri, repslageri, tunnbinderi och båt-
motortillverkning redovisas särskilt. 
Öppet dagligen under sommartid. 
Visning efter överenskommelse. 
Guidning 25 kronor per person, kan 
förbokas via turistbyrån. Museet 
ligger i Mellanfjärden, Jättendal.
Nostalgimackar 
Texaco Sörfjärden: Besök denna 
charmiga nostalgimack och café i 
50-talsstil. 
Öppet när ägarna är hemma.  
Ring och boka 070-240 77 60 
jan.silen@telia.com
BP Gällsta: Mack i 60-talsstil med 
mycket bevarat från perioden. För 
guidning och visning kontakta Lars 
070-233 34 08
Gulf Grängsjö: Mack i 60-talsstil 
med tidsenlig inredning. För visning 
Johan 070-647 12 12 

Strömsbruks Museum 
Ortsmuseum med historiska bilder, 
klenoder, kartor med mera.  
Öppet enligt överrenskommelse. 
Fritt inträde.  
Källbacksvägen 1, Strömsbruk, 
0650-74 00 30 
www.kustleden.com

Radiomuséet
Radiomuseet i Hassela med över 
300 apparater. 
Langsbo Gård, Hassela

Våra MuseerVåra Museer
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Vandringsled som 
följer havet!

-

Kustleden går från Galtström i norr och följer kusten ner till 
Sågtäkten, en sträcka på ca 65 km.

Norrfjärden, Vattingen, Sörfjärden, Hårte, Mellanfjärden, 
Lönnånger samt Stocka och Strömsbruk.

Leden har lätt terräng och passar alla åldrar. Sträckningen och 
tillgängligheten möjliggör att välja delsträckor, även med rund-

Fler stigar och leder:

Kulturstigen i Sörfjärden är en 3 km lång stig, som på tjugoen 
platser informerar i text och bild om Sörfjärdens rika historia.

Edsmyrsån intresseförening har anlagt en vandringsled 
i nära anslutning till Trolska Skogen. Mellan Kvarnmon och 
Mellanfjärden. Leden passerar också Mon´s Vandrarhem och 
Repslageriet Handslaget. 

Arbetet med kulturstigen har skett i Gnarps Hembygds och 
Fornminnesförenings regi. 

 
 

Handla dina sommarblommor,

grönsaksplant & ägg i lantlig miljö

omgiven av getter & höns

 

Vi odlar många av växterna från frö men

har även en del inköpta växter och tillbehör

 

Öppettider i sommar

mån, tis, fre, lör, sön 12-17

 

Östergrängsjö 221, Gnarp

072-183 19 41 

 

 

@viparodmyran

 

Vi på Rödmyran
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Hundrastning
 

Hundhotell
 

Hundkurser

• www.nordanstigshundlycka.seGällsta 368, GNARP  • 0730-424 963 

Kattvakt
 

Djurvård
 

Webbutik

Följ oss i 
sociala medier

@nordanstigshundlycka
Lantligt Hundhotell

B E L Ä G E T  N Ä R A  N A T U R E N ,  E N  L U G N  &

T R Y G G  V I S T E L S E  F Ö R  D I N  H U N D .

mat och råvaror av god kvalitet, med många 
generationers hantverk och tradition. Jord- 
och skogsbruket sysselsätter 10 % av de som 
arbetar i kommunen. 

Livsmedelsaffärerna i kommunen erbjuder när-
producerat kött, honung och jordgubbar och 
några av restaurangerna serverar också mat med 
råvaror från lokala producenter, odlare och leve-
rantörer. 

och mjölk. Antalet får och lamm har fördubblats 

hittar du på turistbyråns hemsida: 
www.upplevnordanstig.se

 Artrikedomen på ”dragväxter” till bin är stor, vilket 

jordgubbs-, havtorn- och ekologiska grönsaks-
odlingar i kommunen.
Å-kvarn maler eget mjöl från vetet på de när-

mjöl och få en guidad tur.

Besök gärna ”Bonden i skolan”. En hemsida för 
alla barn som vill lära sig mer om bondens arbete, 
varifrån vår svenska mat kommer och varför vi 
faktiskt behöver bönder. 
www.bondeniskolan.se

En lantbrukskommun
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I Gnarp kommer det att byggas ett spännan-
de hus – ett plushus. Det kommer att ligga 
snett mittemot Bergesta och Berggården. 
Södra vägen 9. Med åtta lägenheter.
Det byggs i naturmaterial och kommer att vara 
energisnålt. Giftfritt och så gott som underhålls-
fritt. Välisolerat med tjocka väggar och Solceller 
som värmer upp och genererar el. Stora fönster 
emot söder. Det blir två våningar med hiss. 

Hela huset blir rökfritt, man spolar toaletterna 
med regnvatten. Huset är ännu inte byggt men 
snart tas det första spadtaget. 
Kanske är det gjort när den här broschyren 
kommer ut i era brevlådor. Bilden på plushuset 
är en skiss från arkitekten.
Nordanstigs Bostäder är byggherre och dess 
kontaktuppgifter finns i rutan här bredvid. Ring 
om ni är intresserad av bo i ett framtidshus!

Sveriges, kanske världens nordligaste plushus
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Nordanstigs Bostäder AB 
värnar miljön och vi är 
stolta över att vara ett 
oljeoberoende företag 
som använder biobränsle 
i form av flis och pellets.

www.nordanstigsbostader.se
info@nordanstigsbostader.se
Besöksadress:
Strömsbruksvägen 21, Harmånger
Telefon: 0652-363 21



STOCKA
Stoc

ka vid
öppna havett

Bagarstugan
Med vedeldad ugn eller el.häll.
Uthyres för 200 kr per dag.
070-309 72 89

Sjöboden Hantverk
Brett utbud av hantverk i unik miljö. 

www.sjobodenistocka.blogspot.se

Sjömack med  
diesel, bensin  
och latrinpump

Café & Restaurang Måsen
Njut av god mat, härlig miljö och bra service vid 
havet i Stocka. Restaurangen och cafét tar 85 
gäster inomhus och 30 gäster på altanen. Cate-
ring samt pub- och musikkvällar under säsong. 
070- 744 08 82.
noel@cafemasen.com

Öppettider: kl.11.00-19.00

Servicehus med toaletter, dusch 
och tvättstuga.
Ställplats för husbilar/husvagnar

Tfn: 076-848 81 50
       070-309 72 89
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Oxsand

Ljungan

Sörfjärden

�rea��regu�ar

�rea��regu�ar

��asudden

Sundsvall

Hudiksvall Kustvägen

CIRCLE K

�all���t��estau�ang��ind�e
�el��������������

���e�

Livs

Lomtjärn

Fiskrestaurang Sjömärket, Mellanfjärden
Tel: 0652 - 161 15

12

12

Salteriet  Restaurang -logi - konferens. 
Junibodsand  Tel: 060 - 370 03

Delibutik Kronan & Lindhs Bageri 
Tel: 0652 - 711 70

Salteriet  Restaurang -logi - konferens. 
Junibodsand  Tel: 060 - 370 03

E4 är tråkig.
Åk ...

En unik sträcka mellan Hudiksvall och Sundsvall

Stoc
ka vid

öppna havett

Bagarstugan
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Tfn: 076-848 81 50
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   Kustvägen går i huvudsak i skogs- och 
   jordbrukslandskap, med nära till havet.

Kustvägen – 
Svensk sommar när den är som bäst.

www.kustvagen.se

Fina

• Trolska skogen
• Sol och bad 
• Restauranger & caféer
• Golf och fiske 
• Djur och natur
• Konst och hantverk 
• Industrihistoria
• Levande fiskelägen 

längs
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Välkommen till
Wahlman Textil Import AB
Hälsinglands största tygbutik!

Hos oss hittar du:
• Lapptäckstyger • Linne • Vadmal • Modetyger
• Heminredningstyger • Möbeltyger • Vaxdukar
• Markisväv • Mattrasor • Garner

Öppettider:  Vardagar  11:00 - 17:00
  Helgfria lördagar 10:00 - 14:00
Besöksadress: Östra Stationsvägen 46, 829 60 Gnarp
Telefon:  0652-240 30
  

info@wahlmantextil.com
www.wahlmantextil.com
www.facebook.com/WahlmanTextil
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FALSK KONST

i samarbete med Peter Lloyd
konstutredare Citypolisen Stockholm

Se sveriges största utställning av

i Sverige någonsin
4 juli till 2 aug

Langsbo Konsthall
öppet fre - sön kl 11-16

Langsbo Konsthall finns utmed väg 307 strax öster om Hassela, tel: 0709 - 396 011

w
w

w
.langsbokonsthall.se

Harmångersvägen 2, Strömsbruk, 070-26 77 976 
Kameramuseum - Galleri

Camera Museum - Gallery
Vandrarhem - Café - Semesterlägenheter

Hostel - Café - Holiday Apartments
Kanoter - Kajaker - SUP - Fiskekajaker

Canoes - Kayaks - SUP - Fishing Kayaks

kustleden.com

ad-nsb-18.indd   1 2018-03-06   13:45

 
                  HEMINREDNING  

 
                             BLOMMOR 

 
CAFE  

                     
 

                Kyrkvägen 17 
           Gnarp 

              
                   www,husetpahea.se 

SOMMARTIDER 
tisdag - fredag       11 - 17 
lördag och söndag 11 - 16 

S M S - TJÄ NS T

Vill du få mer info om var du beställer snöskottning, fönsterputsning 
eller gräsklippning? Eller vill du veta när och var du kan beställa 
lokalt kött, grönsaker eller honung? Då är detta något för dig!

Genom projektet Nordanstig Turism har vi tagit fram en SMS-tjänst där vi med 
jämna mellanrum skickar ut sms efter vad säsongen har att erbjuda. Allt på temat 
lokalproducerade varor, tjänster och upplevelser.

Skicka ett sms med texten Nordanstig till 71050 så får du information en 
gång i veckan.

Du kan när som helst säga upp ditt SMS-abonnemang  genom att svara med 
STOPP på utskickat sms. 

(Tjänsten är kostnadsfri och kostar som ett vanligt sms om du svarar på utskicket)

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig 
till oss på info@upplevnordanstig.se eller 0652-161 75.
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Bergsjö
Öppettider 
Måndag-fredag 9-20 • lördag 9-19 • söndag 9-19 • tel 0652-100 06
Öppettider

Hos oss hittar du ett 
brett sortiment av varor. 

Lokalt u� fö�  och slaktat 
gris- och nötkö� , styckat 
av o�  i butik.

 • lördag 9-19 • söndag 9-19 • tel 0652-100 06

Vi gör 
smörgåstårta, 

exotiska brickor och 
fruktkorgar på 

bestä� ning.

Välko� en ti�  o� !
Marina & Jana 
med personal

⇽

Mi� a inte a�  vi har manue�  
delikate�  med ost, korv, salami 

och lä� are maträ� er. ⇽och lä� are maträ� er.
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Hemlagad mat. Lunch alla dagar. Kaffe med bröd eller smörgås.
Både Husmanskost och À la carte. Välj mellan kebab, grillat och hamburgare.

Alltid stor salladsbuffé
 

ÖPPETTIDER
SOMMARTID • Alla dagar kl. 8-22

 Alla dagar kl. 8-21VINTERTID •

Strömsbruksvägen 1, 820 75 Harmånger
0652-301 30, 073-804 50 80

E-post. kontakta@17rok.se  www.17rok.se

Strömsbruksvägen 1, 820 75 Harmånger 
Tel 0652-301 30, 073-804 50 80 

kontakta@17rok.se  
www.17rok.se • Fax 0652-301 61

Strömsbruksvägen 1, 820 75 Harmånger 
Tel 0652-301 30, 073-804 50 80 

kontakta@17rok.se  
www.17rok.se • Fax 0652-301 61

Strömsbruksvägen 1, 820 75 Harmånger 
Tel 0652-301 30, 073-804 50 80 

kontakta@17rok.se  
www.17rok.se • Fax 0652-301 61

Vid E4 i Harmånger hittar du oss. Bra parkering, många sittplatser och
fullständiga rättigheter i härlig miljö.Vi har även sammanträdesrum. 

MOTELLET HAR 17 RUM

Lunch alla dagar 99 kr
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Bergsjö hembygdsgårdGropgården, Harmånger

Harmångers hembygdsgård Hassela hembygdsgård Hazeliusgården, Älgered

Ilsbo hembygdsgård

Jättendals hembygdsgårdGnarps hembygdsgård

Våra hembygdsgårdar
Gårdarnas kulturhistoria bevaras 
av hembygdsföreningarna som  
förvaltar gårdarna och ser till att 
vi får ta del av tidigare generatio-
ners seder och bruk.

Läs mer om gårdarna på:
upplevnordanstig.se

HarmångerBergsjö StrömsbrukGnarpIlsboJättendal

Hassela

Våra kyrkor

NORDANSTIGSKUSTENS FÖRSAMLING

Församlingsexpedition
Strömsbruksvägen 14, Harmånger
Telefon: 0652-74 73 00

Telefon- och besökstid: 
vardagar 10-12

E-post:
nordanstigskustens.forsamling@
svenskakyrkan.se

Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/
nordanstigskusten

BERGSJÖ -ILSBO OCH HASSELA

Församlingsexpedition
Prästvägen 1C, 829 50 Bergsjö
Telefon: 0652-74 74 90

Telefon- och besökstid: 
Mån - torsd 10-12
Prova gärna att ringa oss på andra
tider, vi svarar i mån av tid.

E-post:
bergsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/bergsjo

Läs mer om våra kyrkor på:
upplevnordanstig.se
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En händelserik medeltid med 
påföljande århundraden, fram-
gång i järnhantering och skogs-
bruk, gör Nordanstig till en av 
Norrlands fornminnesrikaste 
kommuner.
Namnet Nordanstig härstammar från 
medeltiden, men bygdens historia är 
mycket äldre än så.  
Det vittnar stenåldersboplatser och 
bronsåldersrösen om. 

Sägner och historiska fakta befästs 
överallt i naturen. Berättelserna är 
många och spännande. Enligt förfat-
taren Winblad von Walter besegrade 
vikingahövdingen Viulf från Nordsti-
gen grekerna i ett sjöslag. I masttop-
pen hade det grekiska hövdingeskep-
pet en gyllene bock som hälsingarna 
tog med sig hem. 

Så tidigt som 1358 finns namnet 
Nordanstig dokumenterat som ett av 
Hälsinglands Folkland.  
Från den tiden användes namnet 
i det sigill som sägs ha försvunnit 
under de ryska härjningarna 1721. 
Det sägs också att namnet beskriver 
landet Nordanstigsskogen, en ökänd 
skogstrakt där rövare härjade.
På 1500-talet var fisket i Nordanstig 
så ansett att Gustav Vasa reserve-
rade fiske åt Kronan i både Bergsjö 
och Strömsbruk. I många hundra år 
myllrade det också av liv i fiskeläge-
na utmed kusten, liksom på fäbodval-
larna i inlandet. I Nordanstig sågades 
tidigt timmer som exporterades till 
Hansastaden Lübeck, och skogen 
har varit en födkrok genom alla tider. 
Till Nordanstigs västra delar kom 
invandrare från Finland på 1500-ta-
let och stakade ut mark i obygden. 

Många av dessa har slitit hårt under 
århundradena med sitt svedjebruk. 
En välkänd profil som är värd att 
nämna är Hasselasonen Erik Norelius, 
vars dagbok stod som förebild för  
välkände Wilhelm Mobergs Utvand-
rarna.
Från mitten av 1600-talet och drygt 
två hundra år framåt var det järnet 
som var huvudsysslan med järnför-
ädling i Ströms Bruk, Gnarps Masugn, 
Franshammar, Andersfors och 
Gränsfors. Under 1800-talets första 
hälft började ångmaskinen användas 
för drift av fartyg och sågverk och 
samtidigt insåg man skogens verkli-
ga värde. Utbyggnaden av skogsför-
ädlingsindustrin satte fart.

Historia och kulturHistoria och kultur
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I Jättendal nämner vi Sundsbovallen 
norr om Mellanfjärden, lämplig som  
utgångspunkt för en tur ut på Tjuvöns 
norra del. Här finns ett mycket vack-
ert naturområde med sluttande, släta 
gammeltallsbevuxna hällar, ståtlig 
utsikt ut över havet och promenad-
vänliga släta och runda strandpartier.

Gnarps Vettberg 
Här finns en välbevarade fornborg 
som ligger mycket vackert med utsikt 
över Lunnsjön och havet mellan 
Hårte och Sörfjärden. Markerade 
stigar finns från Gällsta i Gnarp och 
östra sidan av Lunnsjön nordväst om 
Hårte. 

Borgen tros vara från den tidigaste 
delen av yngre järnåldern (400 f. 
Kr.-1050 e. Kr). Borgar byggdes som 
skydd för viktiga farleder eller som 
tillflykt i händelse av krig. Den här 
borgen var troligen en tillflyktsborg. 
Som sådan vet vi att den användes i 
maj 1721, när ryssarnas härjningståg 
längs kusten nådde Sörfjärden. 

Strax nedanför borgen finns en delvis 
raserad skreva som på ett ställe bildar 
en grotta. På grottans stenvägg finns 
en hällristning i form av en fotsula, som 
antas vara cirka 3 000 år gammal. 

Jättendals Vettberg 
Berget ligger vid kusten mellan Mel-
lanfjärden och Lönnångersfjärden. 
På bergets högsta punkt (78 m.ö.h) 
fanns under 1800-talet och tidigare 
en vårdkase. Höjden medgav mycket 
fin utsikt över såväl hav som kust och 
inland. 
Under ofärdstider var vårdkaseber-
get bemannat dygnet runt. Vakten 
hade en enkel koja att tillgå och hans 
uppgift var att tända kasen när han 
siktade främmande krigsfartyg och 
på så sätt larma befolkningen inåt 
land samt vidare nordvart till nästa 
vårdkaseberg. 

Sista gången som kasen med sä-
kerhet användes var 1721, när den 
ryska galärflottan efter härjningar i 
Hudiksvall och Rogsta ”gästade” vår 
kuststräcka. Platsen för vettan och 
rester av kojan kan fortfarande ses 
strax öster om bergets högsta punkt.

Holm 
En sägenomspunnen plats mellan 
Harmånger och Strömsbruk. Berät-
telsen om den mörkögda skönheten 
Anna, dotter till en häradsdomare, och 
hennes tragiska kärlek förknippas med 
Sörholm. Sägnen om gården som 
försvann hör till Norrholm och finns 
i olika versioner, men kontentan är 
densamma, gården sjunker och den 
hårdhjärtade husbonden gräver ner 
sin silverskatt vid flykten för att aldrig 
återfinna den.

Vålmyrknallarna 
Knallarna ligger mycket naturskönt 
med havsutsikt, mellan Mellanfjärden 
och Hårte, och är ett fornlämningsom-
råde med ett gravfält och åtta separat 
liggande rösen, av vilka ett är ett så 
kallat långröse. Gravfältet består av fem 
rösen, varav två innehåller hällkistor. 

Fäbodvallar
Helt eller delvis har vallarna blivit 
bevarade och utgör viktiga kultur-
minnen. Ett besök på en fäbodvall är 
en lisa för själen. Här finns lugnet, 
tystnaden, den porlande bäcken eller 
ån, fågelsången, blommande växter 
och annan naturskön omgivning att 
strosa runt i. I sitt inre förnimmer 
man historiens vingslag, bopigor-
nas slitsamma arbete, koskällorna, 
fårens och getternas bräkande. Här 
finns bara plats att nämna några av 
alla vallar. 
I Bergsjö nämner vi Bjåstavallen, 
Högsvallen och Yttersvallen
I Hassela Svedjebodvallen och Upp-
gårdsbodarna.  

I Gnarp finns kommunens flesta och 
bäst bevarade fäbodvallar, fyra av 
dem klassade av riksintresse för  
kulturmiljövården. Frästavallen, 
Vallenbodarna, Västansjövallen och 
Åsvallen.  
Kring Vallenbodarna finns även 
uppmärkta stigar med markerade 
sevärdheter i skogen. En vandring 
på stigen längs Dyrån österut till 
Gryttjesvallen (som har en stuga 
öppen för allmänheten och grillplats) 
är en skön naturupplevelse.

Från Västansjövallen finns stig till 
Västansjökullen före detta brandtorn 
med raststuga och utsiktstorn. Mils-
vid utsikt åt alla håll långt in i våra 
grannkommuner, ut över havet och 
vår kommuns fåtaliga öar. 
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Hamnför ening en  i

 Hamnföreningen hälsar välkommen till vår skyddade hamn i fiskeläget Mellanfjärden!

Vi förfogar över 22 gästplatser. I området finns även en camping med ett nytt och fräscht 
servicehus. Hamnföreningen hyr ut båtplatser för fritidsbåtar.

Kontakt: 0706-63 60 21
Hamndjup 2,5-4 m • Sjökort 525 • 61°57,4 N 17°20,5 E

MELLANFJÄRDEN
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Sommaröppet
Tis - Sön
5/6 - 30/8

Kontakt: 0702779161 
Se även facebook för info

Klasudden, Sörfjärden
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Här är ett urval av vad vi har att erbjuda:
•  Massage - bindvävs-, triggerpunkts-, kiropraktik, massage m.m.

•  Behandlingar - Inkaschmansk energimedicin.

•  Mental coaching
•  PT - personlig träning.

•  Tyngdlyftning - för barn/ungdomar till veteran.

•  Yoga
•  Kettlebell/Tabata.

•  Cirkelträning - kondition och styrka (liknar Crossfit)

•  Body Pump - styrketräning/mjölksyreträning.

•  Rehabträningar - och träning för funktionsh.

•  Utbildningar - Tyngdlyftning och personlig utveckling.  

Kom in så berättar vi mer!

Tomas & Carina, Linnea, Sofie, Elias, Henrik, Maya, Signe, Berith & Jennie

             Kontaktuppgifter:  
E-post: ostlunds.sport@hotmail.com
Hemsida: ostlundssport.se
Telefon:  0652-106 07, 070-323 30 44

Se våra öppettider för våra pass eller träningar.
Passen bokar du/ni på vår hemsida.

NYCKELGYM
Bemanning vissa tider



FAKTA OM KORSET I  HASSELA
Höjd: 30 meter • Bredd: En tvärbjälke på 9 m. • Vikt: 14 ton 

Material: Ihålig limträkonstruktion • Placering: Syd-nordlig riktning på 
toppen av Svartberget i Älvåsenmassivet • Färdigställande datum: 

Korset restes 1 juli 2011 • Kapellet färdigställdes: augusti 2012.

Korset och S:t Staffans kapell ligger på en fantastisk 
plats högst uppe på Svartberget, med milsvid utsikt över 
Hassela och Hälsingeskogarna. Hit kan man komma för 
att uppleva stillheten, njuta av den underbara miljön och 
utsikten samt hämta ny kraft för hela människan. 
Hit vallfärdar även människor från olika länder, världen 
över, för att vara med på de olika gudstjänsterna och 
samlingarna som kontinuerligt anordnas eller på de 
guidade turer som erbjuds. Här kan man ta del av 
historien om Stenfinn, senare kallad S:t Staffan, Hälsing-
lands apostel som för tusen år sedan kristnade den här 
delen av Sverige, men även nutidshistoria om hur korset 
i Hassela kom till.

S:t Staffans Kapell. Box 64, 820 77 Gnarp. 
Thomas Larsson 070-754 80 20, 

Karl Åkerblom 070-307 89 27. 

w w w . s t a f f a n s k a p e l l e t . s e
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Små äventyr - en stor upplevelse

,

WWW.HASSELABADET.SE

KÖm, bare  KÖm !  

Trots rådande världsläge
investerar vi under 2020.
Vi jobbar ständigt med förbättringar i vårt produktionsflöde och siktar på att 
öka vår kapacitet i framtiden. Bland annat kommer vår nya ströläggarlinje 
att ge oss en ökad effektivitet och en bättre arbetsmiljö.

Tillsammans kommer vi att resa oss 
då Coronapandemin lagt sig.
I dagsläget jobbar 100 personer på Plyfa och vi omsätter 230 miljoner kronor.
Svarvtimret köper vi så lokalt som möjligt och vi hoppas att våra skogsägare 
tänker på oss då de planerar sina granavverkningar inför hösten.

Skogsägare! Sök upp en virkesköpare som handlar med svarvtimmer och 
låt era värdefulla granar bli faner och göra nytta på hemmaplan….

- Det tjänar både ni och hela Nordanstig på!

Vi vill samtidigt önska er alla 
en trevlig sommar och ser fram 
emot en frisk och sund höst!

Plyfa Plywood AB är en privatägd och modern fanerindustri som försörjer stora delar av Europas parkettindustri 
med högkvalitativ granfaner. Fabriken ligger i Hassela, mitt i vackra Hälsingland där råvaran är som bäst.

plyfa.se

Plyfa Nordanstig turistbroschyr 2020.qxp_Layout 1  2020-04-23  07:54  Sida 1
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Bondgården består av ett femtontal 
byggnader, varav två bostadshus. Det 
ena bostadshuset, Norr-på-gården, 
uppfördes redan 1770, men med äldre 
delar från hemmansdelning. Det andra, 
Yst-på-gården, uppfördes 1818 som 
undantagsstuga för Erik Matsson och 
hans hustru Karin. 

komplex med ladugård, brygg- och 
bakstuga, loge, fårhus, grishus, fårstall, 
tröskvandring och källare. Allt samman-
fördes under 1846, vilket också blev 
den sista stora byggnationen på gården. 

Stallbyggnaden innehåller förutom stall 
med plats för tre hästar, en pigkammare, 
en köttbod samt det gamla dasset. 

Vattenverket är renoverat
och kan köras. 
Det drivs med hjälp av 
ett stort vattenhjul och 
innehåller en kvarn, 
linstamp, linskäkt och en 
spånhyvel. Även damm-
luckor och vattenrännan är 
restaurerade.

Till gården hör också en 
vagnsbod, en sommarladu-
gård, härbre, rökbastu och 
flera hölador.

På gården fanns alla 
sorters byggnader som var 
nödvändiga för att gården
skulle klara sig under 
självhushållets dagar. 
Vi vill visa besökarna hur
en självbärande bondgård 
fungerade under mitten
av 1800-talet.

Arbetet fortgår med att 
bevara, förvalta och hålla 
gården levande. 
Husen är helt inredda och 
möblerade.
Bokning: Anna Krohn
072-238 59 90 Sommarens program finns under ”aktiviteter” längst fram i broschyren
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Följ oss på Facebook!  
facebook.com/erskmats

Vågar du följa med...?
Tänd ficklampan och följ med till vindar och källare på den gamla 
Ersk-Matsgården i Hassela! Information om våra familjevisningar 
och vad som händer mer på gården i sommar hittar du på 

nordanstig.se/erskmats

Välkommen!

Vägbeskrivning

Från E4: Ersk-Mats ligger knappt fem mil 
väster om E4 i höjd med Jättendal mellan 
Hudiksvall och Sundsvall. Vid Jättendal 
svänger du av E4 västerut in på väg 307. 
När du passerat Hassela har du ungefär en 
mil kvar till Ersk-Mats. Det är skyltat där 
du ska svänga av. 



TOMT och STUGA  i Sörfjärden 
med närhet till  2 km sandstrand, 
golfbana, havsrestaurang.

TOMT  och HUS i Mellanfjärden
med utsikt över hav och hamn.

Byggnation av förråd, garage, stuga, 
hus, altan mm.

Specialbyggd flytbrygga  för ditt behov.

Söker Du/Ni:

Eller

Eller

Eller

Kontakta oss:  
info@leaxbygg.se      tel.nr. 070-2254229       Lars Brusell

Kika in på www.leaxbygg.se • Vi bygger allt!
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helhetslösningar 
säljer och monterar

Forsav. 5 | 829 95 Harmånger 
0652-307 81 | 070-677 55 15

Må 10-19 Ti-To 10-17 Lunch 11.30-12 
www.varmebutiken.nu

Contura 520T Style

0652-307 81  
070-677 55 15

info@varmebutiken.nu 
www.varmebutiken.nuForsavägen 5  829 95 Harmånger

Vi erbjuder

plåtslageribranschen 
Vi utför allt inom

• samt installation & service av ventilationsanläggningar 

• OVK-besiktningar

Använd ROT avdrag

Anlita plåtslagare med yrkesbevis - DET LÖNAR SIG

PLÅT & VENTFÖRETAGEN

Forsavägen 5  829 95 Harmånger

0652-307 81 •  070-677 55 15

www.harmangersplat.com

Bergsjö Tecno
Second Hand – Kvalitetsloppis
i 2 byggnader
Lillbodarna 46 – 3 km. från Gränsfors
Öppet 13 juni – 2 aug. kl. 12.00 – 16.00
Måndagar stängt, övriga öppettider se 
vår facebooksida. 
Annan tid bokas på 073-067 66 43

 

 
 
 
 

helhetslösningar 
säljer och monterar

Forsav. 5 | 829 95 Harmånger 
0652-307 81 | 070-677 55 15

Må 10-19 Ti-To 10-17 Lunch 11.30-12 
www.varmebutiken.nu

Contura 520T Style

0652-307 81  
070-677 55 15

info@varmebutiken.nu 
www.varmebutiken.nuForsavägen 5  829 95 Harmånger

Vi erbjuder

plåtslageribranschen 
Vi utför allt inom

• samt installation & service av ventilationsanläggningar 

• OVK-besiktningar

Använd ROT avdrag

Anlita plåtslagare med yrkesbevis - DET LÖNAR SIG

PLÅT & VENTFÖRETAGEN

Forsavägen 5  829 95 Harmånger

0652-307 81 •  070-677 55 15

www.harmangersplat.com



Välkomna! Welcome! Willkommen!

KRUKMAKERI ̃ POTTERY ̃ KERAMIK

Öppet: 22/6 - 28/8 • Kl 10-16
Övriga tider efter överenskommelse.

 

070-325 08 2068



Upplev naturen i Hassela, besök vårt sommarcafé och varva ner till forsens brus. 
Hos oss bor du i vacker miljö i direkt närhet till Hasselabygdens golbana, fina 
fiskevatten, bra längdskidspår och endast 5,5 km till Hassela Ski Resort. 

Välkommen till Franshammars 
kraftstation och vandrarhem

Bokning: 073-270 66 37



Film
Live på bio
Mötesplats
Evenemang
Uthyrning

Kultu
rhuse

t

www.bergsjogarden.se 
0652- 104 90 

www.upplevnordanstig.se/evenemang

Östra Stationsvägen 38 i Gnarp (600 m från E4)
30 min resväg från Sundsvall och Hudiksvall
För öppettider se www.djurkollo.se
Tel: 0735-06 85 24, E-post: kontakt@djurkollo.se

Dagis • Pensionat • Djuraffär
Salong • Kurser

Djurpensionat!

THYBÄCKS 
FÖNSTERRENOVERING

Göran Thybäck 
Tel: 076-7925577 
Epost: goranthyback@gmail.com

Bergevägen 20A, Bergsjö
Tel. 0652-100 30

Läs mer på www.meca.se

Förutom att göra vanlig service på din bil så har vi bland 
annat följande tjänster att erbjuda!

 
  
 

 
 
 

 xar dina 2:or från besiktningen!
Du behöver INTE tillbaka!
Vi släcker 2:orna hos oss!

Tryggt • Smidigt • Säkert

Försäljning av Reservdelar • Förbrukningsvaror • Oljor • Spolarvätska • Kylarvätska m.m.

SERVICE
PÅ

HUSBILAR!

Felsökning elektronik •  Felsökning diesel • 
Karosseri • Däckbalansering • Diagnosinstrument •
Däck 4-hjulsinställning • AC-ackreditering • 
Bosch diagnos • Bromsprovare • Släcka 2:or

Handelsbanken

Din bank
i Nordanstig
Vi är en lokal bank som tar lokala beslut 
och känner trakten väl.
Varmt välkommen till vårt kontor i Bergsjö.

handelsbanken.se/nordanstig
0652-682 90
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VINTAGEKLÄDER • HEMTEXTIL • GARNER • SYTILLBEHÖR
CAFÉ • VÄVSTUGA • SECOND HAND • FAIR TRADE • HANTVERK 

ÅTERBRUK • KONST I CAFÉET • LOKALPRODUCERAT • RUT

ÖPPET vardagar 10-18

Strömsbruksvägen 29, Harmånger Telefon: 073-827 01 01
Hemsida: kalaharihgr.n.nu

Ett arbetsintegrerat socialt företag

Vissa lördagar, se hemsida!
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Det lilla, familjära vandrarhemmet med
självhushåll, tre rum och åtta bäddar.

Det är som att komma hem...
Gårdsgranne med Repslageriet Handslaget

Gångavstånd till Trolska skogen

Vallen 145, Jättendal
Tel: 070-217 40 63

info@monvandrarhem.se
www.monvandrarhem.se

MON vandrarhem 

COGY Wheelchair 

Japansk 
uppfinning! 

” Supercykel” för rehabilitering 
Lika bra inomhus som utomhus 

 

Info. 070-5471000 TESTA / hyra / INKÖP 
Nakahara Trading i Gnarp jocke@japanjocke.com  

Mycket lämplig för den som är drabbad av 
stroke,  CP skada, MS, ryggmärgsskada, 
hjärnskada, Parkinsons mm. Passar för 
rolig idrottsträning!  
• Massör "Rygg Specialist"

En modern Reklamverkstad

En Modern Reklamverkstad

Tel: 0652-747707

• Bildekorer  • Dekaler • Skyltar • Banderoller 
• Mässmaterial • Tapeter och dekorer

������������������������������

lgtextochbild.se

Vi är EXTRA duktiga på att klä in väggar
och tak med tyg. Tyger du själv kan
bestämma motiv på. Vi färgar tygerna
miljövänligt i vår verkstad. 
Varför måla och tapetsera när du
kan klä in dina rum med tyg. Som
dessutom är enkelt att byta ut.



Nordanstigs natur bjuder på stora möjligheter 

skidåkning. Eller varför inte uppleva det snö-
täckta landskapet från hästryggen på tur-

för längdskidåkning. Företag arrangerar skoter-
turer och hyr ut skotrar. 

Fiske är väldigt populärt på vintrarna och varje 
år arrangeras Sveriges största anglingstäv-
ling på Hasselasjön med över 300 deltagande 

Hockeys ishall i Gnarp. Ofta arrangeras gratis 
skridskoskolor för barn.

Vinter
i Nordanstig

Elljusspår för skidåkning:  

Bergsjö                    
Gnarp                     
Hassela                   
Ilsbo                          
Jättendal                     
Hassela Ski Resort       
Stocka                         
Strömsbruk                  
Älgered                     

Ladda gärna ner appen skidspår.se för aktuell spårstatus. 

2,5 km
3,3 km
2,5 km
3,0 km
2,5 km  
2,5 km
2,5 km
2,5 km
1,4 km
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Bergsjö                    
Gnarp                     
Hassela                   
Ilsbo                          
Jättendal                     
Hassela Ski Resort       
Stocka                         
Strömsbruk                  
Älgered                     

Ladda gärna ner appen skidspår.se för aktuell spårstatus. 

2,5 km
3,3 km
2,5 km
3,0 km
2,5 km  
2,5 km
2,5 km
2,5 km
1,4 km
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HANDSMIDDA 
YXOR SEDAN 1902

 

 

0652-710 90
www.gransforsbruk.com

På vissa platser förenar sig historia och 
tradition med nutiden på ett fullständigt 
självklart sätt. En sådan plats är Gränsfors. 

Gränsfors Bruk har under mer än 100 år 
byggt upp en verksamhet kring tillverk-
ning av handsmidda yxor och yxkunskap, 
med fokus på kvalitet och miljöansvar. 

Du kan läsa mer om vårt företag på vår 
hemsida, om vilket ansvar vi som företag 
tar samt om vår historia. Du kan även ta del 
av våra filmer, se information om våra åter-
försäljare eller läsa om våra systerföretag.

För information besök oss på vår hemsida 
och våra sociala medier.
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Orden är tagna ur en dikt av 
folkskolläraren och poeten Erik 
Högström från Bergsjö. Och visst 
är det väl så att namnet Nordan-
stig väcker mytiska och uråldriga 
associationer? 

Det är ju mycket riktigt så att Nord-
anstig är en plats på jorden som 
fungerat som mylla för fria skapa-
randar och även mer jordbundna, 
strävsamma individer. Från kustens 
bronsåldershögar och jungfrudansar 
färdas vi via vattenbundna fornbor-
gar till den västra delens mäktiga 
bergslandskap eller ”skogens trolska 
drömmarsal”, som hasselasonen och 
ecklesiastikministern, Arthur Eng-
berg en gång skaldade.

Kvinnor och män
Många är de kvinnor och män som i 
stort och smått satt avtryck i histo-
rien. Bland författare har vi Anders 
Harning, Astrid Forsberg och inte 
minst Sven Delblanc som vistades 
här ibland och även skrev en berät-
telse om den blyge, men begåvade 
bondsonen Gunnar Emmanuel från 
Högen i Bergsjö.

På musikens område finns ett oräk-
neligt antal både mindre och mer 
framstående företrädare. Vissa med 
fantasieggande namn som Kna-
vel-Erske och Skamp-Hinke, vars 
musik nu skattat åt förgängelsen. 
Somliga musiker har nått både natio-

nell och internationell berömmelse. 
Inom konstmusiken finner vi bland 
andra släkten Björling från Ströms-
bruk där Jussi fortfarande räknas 
som en av historiens främsta tenorer.

Violinprofessor
Vi har även violinprofessorn Sven 
Kjellström vid Kungliga musikaliska 
akademien som förutom sin ändlösa 
och folkbildande konsertverksamhet 
under första halvan av 1900-talet, 
även grundade Kungliga filharmo-
niska orkestern. På somrarna höll 
han till i Sörfjärden och samlade där 
den dåtida musikereliten med vilka 
han utbildade landets mest lovade 
ungdomar i kammarmusik. 

Pelle Schenell
Med på lägren som pianostämmare 
var även Kjellströms svåger Pelle 
Schenell. Schenell är nog otvivel-
aktigt en av de mest intressanta 
personligheter som verkat i vår 
kommun. Förutom sin musikalis-
ka begåvning som en av landets 
mest namnkunniga spelmän och 
allmogekompositörer, var han även 
folkskollärare, slagruteman, teolog, 
magiker, folklivsupptecknare och 
bokhållare. Shenell bildade tillsam-
mans med sina samtida spelmans-
kolleger Jon-Erik Hall från Hassela, 
samt Lars-Erik Forslin och kusinerna 
Jon-Erik och Viktor Öst från Berg-
sjö ett stilbildande elitförband inom 

folkmusikens område. Genom deras 
försorg blev ”hälsingelåten” ett eget 
begrepp inom folkmusiken, vilket syf-
tade på tekniskt krävande och konst-
närligt högstående låtar. Tonsättaren 
Peterson-Berger kallade till och med 
Jon-Erik Hall för ”vår allra främsta 
allmogekompositör”. Grunden till 
detta hade dock lagts av de spelmän 
som var verksamma generationen 
innan – alltså under 1800-talet.

Hultkläppen
Även där återfinns storspelmän som 
Per Majström, Blind-Pelle Selander 
och framförallt en av de mest mytom-
spunna spelmansgestalterna i vårt 
land – Per Abrahamsson Alcén, eller 
Hultkläppen som han allmänt kallad-
es. Hultkläppen var redan under sin 
livstid berömd långt utanför Bergsjö 
och Hasselas sockengränser och 
vars liv även filmatiserats av Björn 
Berge och Staffan Hildebrand.
Hultkläppens och de andra spel-
männens arv har sedan med stor 
omsorg och respekt förvaltats in i 
våra dagar av mer nutida spelmän 
som Helge Nilsson, vilkens kulturella 
gärning som insamlare och forskare 
väckt beundran och genklang i hela 
folkmusiksverige. En av hans elever, 
O’Tôrgs-Kaisa Abrahamsson, har 
genom sin musikalitet och personliga 
kvalitéer fört vidare, fyllt på och vida-
reutvecklat Helges arv – ett arv som 
hon sedan förmedlat till bland andra 



sin elev Fil.Dr Thomas von Wachen-
feldt, som även tagit folkmusiken 
till en akademisk nivå genom sin 
doktorsavhandling och sin forskning 
kring spelmansmusiken i nu- och 
dåtid. 

Säreget stämspel
Ytterligare en synnerligen betydel-
sefull spelman är Fredrik Lindh, vars 
kompositioner idag spelas över hela 
landet och vars säregna stämspel 
och tekniker för att arrangera folkmu-
sik bröt helt ny mark under 1980- och 
1990-talen, vilket lade grunden till 
hur dagens folkmusik framförs.

Många riksspelmän
I nutid är Nordanstig en av landets 
mest traditionsmedvetna kommuner, 
vilket bland annat visar sig genom 
de många utnämnda riksspelmän 
(7 st) som är verksamma här. Bland 
de yngre spelmännen har kvartetten 
”De 4 Kläpparna” med Emil Engberg, 
André Malmkvist, Johnnie Hassel 
och Jesse Ljung låtit sina fioler ljuda 
över större delen av landet. Jesse 
Ljung har även tillsammans med sin 
gamle lärare Thomas von Wachen-
feldt initierat ett forskningsprojekt 
som behandlar nutida folkmusik från 
Nordanstig.

Hårdrock
Men det är ju inte bara konst- och 
folkmusiker som är och har varit 
verksamma i vår kommun Inom den 

tyngre hårdrocken har musiker som 
Victor Brandt från Gnarp vunnit inter-
nationell ryktbarhet genom band som 
Satyricon, Entombed och Dimmu 
Borgir. Även nationellt kända band 
som The Kristet Utseende leder 
sitt ursprung till Gnarp och Nordan-
stig. En av landets mest eftersökta 
basister Johan Dereborn började sin 
musikerbana i Bergsjö musikskola, 
där hans far Bo var rektor. Bo var för-
resten även den som grundade Nord-
anstigs manskör, vilka fortfarande i 
hög grad är aktiva och uppskattade. 

Svensktoppen
Även det folkliga popbandet Eng-
mans kapell startades av förut 
nämnde spelmannen Fredrik Lindh 
och hans granne Per Engman. På 
svensktoppen har vi hört en och 
annan låt som bär Lisa Lamperts 
signum.

Ja, listan kan göras lång på de 
musiker som satt avtryck i stort 
och smått. Måhända är det den 
skiftande naturen i kommunen som 
satt sin prägel på den enastående 
skaparkraft som uppvisats genom 
seklerna fram till nutid i vårt Nord-
anstig. Generellt vilar det i alla fall 
något säreget över de individer som 
upprätthållit de sköna konsterna. För 
visst är det väl som Erik Högström 
skaldar om Nordanstig att ”än sjung-
er här Nordens Freja sin brudsång 
lika öm”?

””Här är gamla Nordanstig – av friboren ätt”Här är gamla Nordanstig – av friboren ätt”
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Vad är en
turist?

Elliot, 8 år
Lii,  7 år

Melie, 3 år Lia, 5 år

Malte, 4 år

Signe, 8 år

Filip, 3 år 

En metall.

En okänd person som går 
efter vägarna, på trottoaren.

En fisk.

Det är hårspray. En turist är en sorts kiosk.

Det är en rektor

som bestämmer 

saker på skolan. En karusell.
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Vi har ett rikt föreningsliv – föreningarna är ett nav i varje kommundel. Samlingslokalerna 
drivs oftast av lokala föreningar. Man kan hyra lokaler men också delta i verksamheterna som 
föreningarna ordnar.

Bergsjöparken   Bergsjö   070-647 64 58  bergsjoparken.se

Blå gården   Gnarp   0652-208 95

Folkets Hus   Stocka   0650-74 10 19  stockafh.se

IOGT-NTO Godtemplarlokalen  Jättendal   0652-131 50 

Hamnlyckan  Mellanfjärden   0652-161 94  hamnlyckan.se   

    070-304 41 97

Hasselagården   Hassela   073-800 37 16  hasselagarden.blogspot.com

Kapellet   Grängsjö   070-564 97 33  grangsjo.se

Kulturhuset Bergsjögården  Bergsjö  0652-104 90   bergsjogarden.se

Lillbergsgården   Ilsbo  070-642 13 69  lillbergsgarden.se

Röstagården   Harmånger  070-773 05 39  

Strömshall   Strömsbruk  0650-28 000  holmen.se

Sågtäktens Bygdegård  Strömsbruk  0650-74 00 59  sagtakten.se

Vattlångsgården  Ilsbo  070-230 49 84

Vattrångsgården   Vattrång  0652-320 56

Ystisockna   Bredåker   070-575 19 05

Årskogslokalen   Årskogen  0652-600 21

Älgeredsgården   Älgered  073-058 07 21 

Samlingsgårdar



Mer information:            www.akvarn.se

Åkvarn
Kvarnen ligger i byn Å i vackra 
Jättendal intill Åbäcken. 

tidsepoker där gediget hantverk, 
lokalt omhändertagande av säd 
och lin har varit dominerande. 
Kvarnen fungerar än idag och 
kan producera mjöler, gryn, 
rensa säd m.m. Så som den gjort 
sedan 1800 talet.

REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att 
handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. 
Konsumenter och producenter på en ort går samman 
och startar en REKO-ring där råvaror och produkter 
säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och 
genialt! 
Reko Ring Nordanstig startar upp sommaren 2020. 
Har du ägg, sylt, kött, ull, grönsaksplant, saft, frukt, 
bär, grönsaker, ost, mjölk, bröd, godis, honung eller 
något annat gott att sälja? 
Välkommen att annonsera i Reko Ring Nordanstig på 
vår Facebook sida; Reko-Ring Nordanstig. 
Är du sugen på att köpa och äta lokal mat? Håll koll 
på Facebooksidan och se de annonser som läggs upp 
där inför respektive utlämning. Dag, tid och plats för 
utlämningar kan även ses på Facebooksidan. 

Välkommen att sälja och handla via 
Reko Ring du också!Frågor och funderingar:

elin.enander@stensveden.se  



• 16 fullt utrustade campingstugor
• Husvagns- och husbilsparkering

Sörfjärdens Camping
Sörfjärden 105, Gnarp
Telefon: 070-3873033

• Minigolfbana
• Servering
• Minilivs

Mer information:            www.akvarn.se

Åkvarn
Kvarnen ligger i byn Å i vackra 
Jättendal intill Åbäcken. 

tidsepoker där gediget hantverk, 
lokalt omhändertagande av säd 
och lin har varit dominerande. 
Kvarnen fungerar än idag och 
kan producera mjöler, gryn, 
rensa säd m.m. Så som den gjort 
sedan 1800 talet.



Välkommen till
HASSELA SKI RESORT
På Hassela Ski Resort finns trivsel för alla. Kom som ni är 
och njut av en aktiv vintersemester med skidåkning, bad 
och boende till rimliga priser. Personlig service och genuin 
atmosfär skapar en familjär pärla, överraskande nära.

Bokning och info 0652 - 56 56 00 • hasselaski.se

hsrab_nordanstigsbroschyren_2018.indd   1 2018-02-27   16:39:17
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I Nordanstig kan du paddla i 
både sjö, å och hav, lugnare 
paddling, mer spännande och 
lite tuffare, halvdags- eller 
flerdagsutflykt, alternativen är 
många för både nybörjare och 
rutinerade. 

Kanot eller kajak går att hyra på Kust-
leden Turism i Strömsbruk, där du kan 
få ledbeskrivningar och möjlighet till 
guidning. 

Nordanstigsleden är 6 mil lång med 
varierande vattentyper, små och stora 
sjöar och strömsträckor med forsar 
som gör turen omväxlande och rolig.

Det är en ganska krävande tur med cir-

ka 15 lyft och/eller landtransporter, men 
lyften är värda mödan och det kan vara 
skönt att sträcka på benen emellanåt. 
Kanotvagn är nästan ett måste.

Hela turen kan paddlas på två långa 
dagspaddlingar men tre dagar 
passar bättre. Många väljer att ta yt-
terligare tid på sig för att njuta av den 
vackra hälsingenaturen och ta tid för 
bad och fiske. 

Det går utmärkt att paddla valda de-
lar av hela sträckan. Några populära 
startpunkter är Hasselasjön, Älgered 
och Bergsjö.

För att skydda den sällsynta svenska 
flodkräftan i området är det viktigt 
att tvätta kanoter som kommer från 

andra vatten innan man sjösätter. 
Kustleden Turism erbjuder tvätt-
instruktioner och tvättutrustning 
kostnadsfritt. 

För mer info och kanotuthyrning: 
Kustleden Turism
www.kustleden.com 0650-74 00 30, 
070-267 79 76 

Äventyrsmästarna
www.aventyrsmastarna.se 
070-372 85 55

Bokning av kanot
Vill du hyra kanot? 
Kontakta även turistbyrån
0652-161 75

Fantastisk PaddlingFantastisk Paddling
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Den bästa platsen
nordanstig.se/komhit

87



Boende
Hotell, motell  
& vandrarhem R

um
/b

äd
da

r

D
us

ch
/W

C

TV R
es

ta
ur

an
g

Fu
lls

t. 
rä

tti
gh

et
er

Ö
l/v

in

K
on

fe
re

ns

D
an

s/
D

is
co

Övrigt

Stocka Sjömanshem 
Strandvägen 51 
824 96 Stocka 
070- 692 18 86  
070-554 13 21
sjomanshemmetstocka@gmail.com  
stugknuten.com

1/7 ● ● Lakan finns 
att hyra.  
Öppet året 
runt. Ligger 
vid havet. 
Kök för 
självhushåll.

Pensionat Björken
Bed & Breakfast
Torggränd 4, 
829 98 Hassela
Tfn 0703-728 555. 
aventyrsmastarna.se
Öppet året runt.

8/22 
& 
lä-
gen-
het 
6-b.

● ● ● ● ● Boende i 2-6 
bäddsrum, 
lägenhet med 
självhushåll.
Restaurang, 
uthyrning 
av skoter, 
kanot. Nära 
till skidbacke, 
längdspår, 
golfbana, 
fiske, cykling 
och bad.

Kustleden 
Gamla Brukskontoret 
Harmångersvägen 2, 
824 95 Strömsbruk
Tfn/Fax: 0650-74 00 30
info@kustleden.com 
kustleden.com

30/70 14/16 ● ● Öppet hela 
året. Vackert 
läge vid 
brusande fors. 
Självh. Rum 
eller lägenhet/
stuga. Café, 
galleri. 
butik och 
kanotuthyrn-
ing. Stugor 
för husdjur. 
Gratis trådlöst 
internet.
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Nygårdens Bed & Breakfast
3 minuter från E4
829 95 Harmånger. 
Bo på Hälsingegård från 
1600-talet. 
Tfn 0652-303 33 
070-573 29 37.
nygardens-bedbreakfast.
business.site

4/20-
24

4/4 ● Egen WC, 
dusch och 
pentry.
Fritt WIFI 
+ Husdjur 
tillåtna Lakan 
& handdukar 
ingår. 

Mellanfjärdens Pensionat
SPA & RELAX
Malångsvägen 13
829 96 Jättendal
Tfn 070-292 14 73
info@pensionatmellanfjarden.se
pensionatmellanfjarden.se

9/25 11/11 ● ● ● ● ● SPA & Relax.
Öppet året 
runt. 1:a klass 
på boende 
i lyxiga rum 
och vacker 
miljö, beläget 
vid havet. 
Alla rum har 
dusch, wc, 
gratis trådlöst 
internet. 
Rökfritt.
10 min från 
E4
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Värdshus Toppsnäckan  
17 rum & Kök
Vid E4 
829 95 Harmånger
Tfn 0652-30130  
Fax 0652-30161
kontakta@17rok.se 
17rok.se

 17 
 36

7 ●  ●  ●  ●  ●  Reception - 
sommar alla 
dagar 8-21. 
Vinter: mån-lör 
8-21. 
Helger: 10-21
Fri WIFI. 
Husdjur tillåtna.

Berggårdens Gästgiveri  
& Vandrarhem
Armévägen 3, 
829 60 Gnarp
Tfn 0652-202 87
berggarden@hotmail.se
berggården.se

 28 
 70

16 
32

●  ●  ●  ●  ●  ● Öppet året 
runt.Konferen-
sanlägg-ning. 
Lägenheter 
- självhushåll. 
Frukost kan 
beställas.
Husdjur tillåtna.

Franshammars Vandrar-
hem & Kraftstation
Franshammar 15 A,  
829 98 HASSELA
Tfn: 073-270 66 37
eva.klang@nordanstig.se
franshammarskraftstation.se

7/20 2/4 ● Öppet året 
runt. Rabatt för 
större sällskap. 
Ett rum 
handikappan-
passat. Ett rum 
hundtillåtet. 
Självhushåll. 
Sommarcafé.

Hassela Ski Resort
Älvåsen  
829 98 Hassela
Tfn 0652-56 56 00
Fax 0652-56 56 56
info@hasselaski.se
hasselaski.se

100/ 
392

100 ●  ●  ●  ●  ●  ● Öppet under 
vintersäsong.
Rökfria rum. 
Fritt WiFi.Kon-
ferensanlägg-
ning. Skidan-
läggning.
Äventyrsbad o 
restauranger

Hassela Vandrarhem 
Sundsvallsvägen 3 
829 98 Hassela 
Mobil: 076-148 37 02, 
070-710 2886  
olaenjohan@gmail.com

4/15 2/3 ● Öppet året 
runt.
TV i sam-
lings-rum. 
Självhushåll.  
Lakan att hyra.

Hotell Mellanfjärden
Hamnvägen, Mellanfjärden
829 96 Jättendal
Tfn 0652-161 85
hotell@mellanfjarden.com  
mellanfjarden.se

10/ 
30

10 ●  ●  ●  ●  ● Öppet året runt. 
Rökfritt. 1 rum 
handikappvän-
ligt. TV, dusch 
på alla rum. 
Trevliga rum i 
personlig stil, 
lugnt läge vid 
kustväg. 10 
min från E4 vid 
havet. 1 rum för 
hund. Internet.
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Mon Vandrarhem 
Vallen 145 
829 96 Jättendal 
070- 217 40 63 
dahlin@gammelbackan.st  
monvandrarhem.se

3/8 1/1 ● Öppet 
året runt. 
Självhushåll. 
Gemensamt 
TV-rum. 
Inga husdjur. 
Lakan & 
handduk kan 
hyras. Slut-
städ ingår.



Gränsfors Bo i By Enkelt boende. 4 stugor för sommarboende, 
plus två små hus, plus rum att hyra.  
Enkel standard. Möjlighet att tälta. Servering och butik. Nära Gräns-
fors Yxsmedja och Blomkruksfabrik. www.gransfors.se 0652-244 
54, 073-059 88 99 courses@gransfors.com

Harmångers Camping Åvallen, nära E4 i Harmånger. 13 
campingstugor. Husvagns- och tältplatser. Serviceanläggning med 
wc, dusch och Kök. Tennisbana och fiske. Öppen under sommaren 
maj-sept. 073-689 85 26
OBS! Röstabadet i anslutning till campingen, är ej öppet sommaren 
2020.

Hassela Ski Resort Vintercamping i Hassela. På campingen 
finns 196 platser för husvagnar, servicehus med dusch, toalett och 
tvättmöjligheter. På vissa platser finns även kabel-tv. Här finns ock-
så 58 småstugor fullt utrustade för självhushållning med 4 bäddar 
plus 2 bäddar i bäddsoffa, toalett, dusch och tv. Dessutom finns 2 
maxistugor med 21 rum (42 bäddar i våningssängar). 
Gemensamma toalett- och duschutrymmen, bastu och ett stort 
samlingsrum.  
Öppen december till april. Stuguthyrning sommartid. 0652-56 56 00 
www.hasselaski.se

Kustleden Semesterlägenheter: 17 lägenheter, 4 bäddar per 
lägenhet. Alla fullt utrustade med wc, dusch, tv med mera. Cyklar 
utlånas i mån av tillgång. Harmångersvägen 2, Strömsbruk. Öppet 
året runt. 0650-74 00 30 www.kustleden.com

Lars-Daniels Lantgård i Älgered Bergsjö. En stuga, 36 kvm, 
med 4-6 bäddar och litet kök samt två stugor, 15 kvm, med 2-4 
bäddar och lite enklare standard (12 volt solenergi), inget vatten och 
avlopp, utedass, tillgång till wc, dusch och tvätt i service-utrymme. 
Bagarstuga. Här säljs fiskekort till Älgeredsån och närliggande. 
070-323 01 11
www.lars-danielslantgard.se

Mellanfjärdens Camping i Jättendal. 12 gästplatser med el, 
platser utan eller efter anvisning, liksom tältplatser. Tillgång till ny 
och fräsch servicebyggnad med toalett, dusch och tvättstuga.  
Öppen sommarhalvåret. 
070-663 60 21
mellanfjärden.se

Norrfjärdens Camping i Gnarp. Liten husvagnscamping. Bo 
på vår havsnära och enkla camping vid hamnen med plats för 10 
ekipage och möjlighet till el. Ingen förhandsbokning. Campingen har 
inga stugor. Toalett och dusch finns tillgängliga i cafébyggnaden. 
Ingen latrintömning kan erbjudas. Öppet 29/6-4/8-2020
070-569 69 51
www.norrfjardenshamnforening.se

Caravan Club Hassela. Trevlig husvagnscamping i Hassela nära 
sjö med badplats. Campingen har totalt 40 husvagnsplatser med el 
och är öppen året runt. Medlemscamping.  
Kyrkbyn, Hassela. 
Epost: hassela@caravanclub.se
Campingvärd: 073-810 81 87  
www.caravanclub.se/camping/hassela 
 
Sörfjärdens Camping. På Sörfjärdens Camping i Gnarp, finns 
100 elplatser och 16 stycken 4 - 6 bädds stugor. Alla stugor med 
dusch, wc och minikök. Minilivs, servering och minigolfbana. Nyre-
noverat servicehus. Anpassat för rörelsehindrade. WiFi. Sörfjärden.
Öppet sommarsäsongen.
Sörfjärden 105, Gnarp. 
070-387 30 33. 
www.sorfjardenscamping.se 

Älvstagården, Jättendal. Tio trevliga stugor utrustade med minikök, 
WC/dusch och tv. Två sovrum med våningssäng. Öppet året runt. 
Älvstagatan 5, Jättendal. 0652-130 55, 070-299 40 10 
www.alvstagarden.se

HAU-KODA – tipicamp i Hassela. Bed & Breakfast - Hau-Koda är 
den enda ”native indian Tipi-Camp” i Sverige. Tipi ”Tammahaw” 
(stående älg) står på en välisolerad plattform och har tillräckligt med 
plats för upp till fyra personer (ca 29 kvm). Öppet året runt.
Ässjö 242, Hassela
073-981 13 63
info@hau-koda.se
www.hau-koda.se
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Esters Café 
Vattrång 315
829 95 Harmånger
Tfn 070-715 28 70, 
      070-025 44 53
info@susannaserrander.com
boplatsen.org
vattrångskonsthall.se
susannaserrander.com

Inne
Ute

● ●  ●  Öppet 1/7-9/8. 
Dagligen kl 11-18. 
Hembakt bröd, 
smoothies etc. 
Glutenfritt och 
veganalternativ.
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Värdshus ToppSnäckan 
17 rum & Kök.
Strömsbruksvägen 1, Vid E4 
829 95 Harmånger
Tfn 0652-301 30
kontakta@17rok.se
17rok.se

Inne
Ute

30
130

● ●  ●  ●  ●  Öppet året runt. 
Mån-Fre kl 8-21. 
Lör kl 10-21. 
Sön kl 8-21. 
Se annons sid 51

Berggårdens Gästgiveri 
& Vandrarhem
Armévägen 3
829 60 Gnarp
Tfn 0652-202 87
berggarden@hotmail.se
berggården.se

Inne 
Ute

● ●  ●  ●  ●  ● Öppet året runt. 
Lunch vardagar kl 
11-14.00. I övrigt 
vid förbokningar 
och boendegäster 
& Evenemang-
skvällar.

Bergsjö Grill & Pizzeria
Storgatan 18,  
829 50 Bergsjö
Tfn 0652-100 58
www.facebook.com/Bergs-
joPizzeria

Inne
Ute

35
45

● ● ● Öppet året runt. 
må-to: 11-21 
fre: 11-22 
lör: 12-22 
sön: 12-21

Nangs Restaurang 
Take away 
Strömsbruksvägen 10
829 95 Harmånger
Tfn 073-845 44 70
www.facebook.com/Nangs-
Restsurang-Take-Away

Inne ● ● Öppet året runt. 
Thaifood. Thaibuffe 
vardagar kl 11-14. 

Café Hamnlyckan
Mellanfjärden, 
829 96 Jättendal
Tfn: 0706-63 60 61
       070-662 52 07
hamnlyckan.se 

Inne 
Ute

● ● Sommaröppet 
Ring för tider. 
Hembakt 
,smörgåsar, kaffe 
m.m. Minigolf och 
boulebana.

Café Kraft
Franshammar 15 A, 
829 98 Hassela 
Tfn 073-270 66 37
eva.klang@nordanstig.se  
franshammarskraftstation.se

Inne 
Ute

●  ● Sommaröppet . 
Hembakat bröd, 
smörgåsar, glass. 
Rättvisemärkt, 
handikappan-
passat.

Café & Restaurang Måsen
Strandvägen 20  
824 96 Stocka
Tfn 070-744 08 82
noel@cafemasen.com
cafemasen.com

Inne 
Ute

85
30

● ●  ●  ●  ● Öppet som-
marsäsongen. 
Fika, a la carte, 
lunch.

Café Skäret
Norrfjärden
829 60 Gnarp
070-569 69 51 
norrfjardenshamnforening.se

Inne 
Ute

15 
30

●  ●  Öppet 27/6-2/8. 
Fika och glass. 
Mån-Fre 18-21. 
Lör-Sön 15-21.
Se annons sid 14

Gnarps Pizzeria
Kyrkvägen 1
829 60 Gnarp
Tfn 0652-208 70 
www.facebook.com/
Gnarps-Pizzeria

Inne
Ute

● ● ● Öppet året runt. 
Vinter kl 11-21. 
Sommar kl 11-22. 
Luncherbjudande 
kl 11-14

Se annons sid 33

Ersk Mats gården 
Lindsjön, 
829 98 Hassela 
072-238 59 90
nordanstig.se/erskmats

Inne 
Ute

300- 
obe-
grän-
sat.

● ● ● Öppet 20/6-16/8.
Kl 12.00-16.00  
Se mer på  
upplevnordanstig.se

Gräsåsens Trädgårdscafé
Gräsåsen 41
829 98 Hassela
073-060 37 35
mariesundin@hotmail.com
Vi finns på facebook!

Inne 
Ute

20
50

● ● Öppettider – se 
facebook-sidan 
eller ring.

Harmångers Pizzeria 
Strömbruksvägen 2 
829 95 Harmånger
Tfn. 0652-300 30
      073-895 02 81

40
25

● ● ● Öppet året runt. 
Mån-Tors kl 11-21. 
Lör & Sön kl 12-21.

E4 Pizzeria & Restaurang                          
Skräddarvägen, 
829 95 Harmånger. 
0652-300 02. 

40 ● ● Öppet året runt:  
Mån-tors 11-20
Fre & Lör kl 11-21. 
Sön kl 12-21.

Hassela Ski Resort
Älvåsen
829 98 HASSELA
Tfn 0652-56 56 00 
Fax: 0652-56 56 56
info@hasselaski.se
hasselaski.se

400 ● ● ● ● ● ● Öppet under vinter- 
säsongen. Restau-
ranger, bistro.

Ilsbo Restaurang & Pizzeria
Bergsjövägen 3
829 91 Ilsbo
Tfn 0650-74 20 14 
Öppet året runt!
www.facebook.com/Ilsbo-Pizzeria

66 ● ● ● ● Öppet året runt: 
Må-ti 11-14
On-fr 11-21
Lö-sö 12-21. 
Lunch må-fr 11-14.  
Juni & juli öppet 
alla dagar 11-21. 
Pizza, hamburgare, 
kebab, À la carte. I 
bland pubkvällar.

Kajutan i Stocka 
Morängsvägen 1
824 96 STOCKA 
Tfn 0650-74 11 91.
www.facebook.com/
groups/493342724788414

Ute ● ● Öppet året runt:  
Mån-Fre 9.30-19. 
Lör & Sön 10.30-18. 
Minilivs, spel, korv, 
mjukglass, kaffe, 
nygräddat fika/
matbröd 

Kustleden Strömsbruk 
Gamla Brukskontoret 
Harmångersvägen 2    
824 95 Strömsbruk
Tfn/Fax: 0650-74 00 30 
info@kustleden.com 
kustleden.com

Inne
Ute

20
16

● ● ● Öppet som-
marsäsongen. 
Cafe med hembakt 
kaffebröd.
Se annons sid 48 

Onsdagscafé  
i Lönnångersfjärden.
Lönnångers hamnstuga
829 95 Harmånger 
070-576 18 53 

Öppet som-
marsäsongen, 
onsdagar. Cafe 
med hembakt 
kaffebröd. 

En liten sjökrog
Sörfjärden, Klasudden
829 62 Gnarp
070-277 91 61
hej@enlitensjokrog.se
enlitensjokrog.se

Inne
Ute

● ● Öppet som-
marsäsongen.
tis-sön, 5/6-30/8.
Se annons sid 57
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Affärn i Fjärn 
Melllanfjärdens torg
Hamnvägen
829 96 Jättendal
Tfn 070-202 18 93

Inne
Ute

X
16

● ● Sommaröppet.
Lanthandel med 
kaffe, glass och 
hembakt bröd.

Mellanfjärdens Pensionat
SPA & RELAX
Malångsvägen 13
829 96 Jättendal
Tfn 070-292 14 73
info@pensionatmellanfjarden.se
pensionatmellanfjarden.se 

Inne
Ute

40
40

● ● ● ● ● Öppet året runt. 
Välkommen att 
boka bord!
SPA & Relax
Lunchservering 
vardagar, 11-14.

Restaurang Augustas  
Gränsfors 321
829 52 Bergsjö 
Tfn: 070-557 19 61
gransforsbruk.com
facebook.com/restauran-
gaugustas

Inne
Ute

30
50

● ● Öppet året runt. Här 
köper man mat som 
till största delen är 
lokalproducerad. 
Dagens lunch, 
smörgåsar, kaffe, 
fika, mjukglass. 
Lunchrestaurang · 
Cafeteria

Restaurang Roma 
Storgatan 15,  
829 50 Bergsjö 
Tfn 0652-710 70
www.facebook.com/
Roma-pizzeria-Bergsjo

Inne
Ute

40 ● ● ● Öppet året runt. 
Sommar, 
mån-fre 11-22. 
Lör-Sön 12-22. 
Vinter 
mån-tors 11-21. 
Fre 11-22. Lör 12-
22. Sön 12-21. 

Pizzeria Strömsbruk 
Tfn. 0650-74 05 00 
Hudiksvallsvägen 18,  
824 95 Strömsbruk 
www.facebook.com/Ströms-
bruks-Resturang-och-Piz-
zeria

Inne
Ute

40
20

● ● ● Öppet året runt. 
Vinter
mån-tors 11-20 
fre 11-22. 
lör 12-22. 
sön 12-20. 
Sommar, mån-tors 
11-21. 
Fre 11-22. 
Lör 12-22. 
Sön 12-21. 
Luncherbjudande.

Restaurang Sjömärket 
Hamnvägen, Mellanfjärden
829 96 Jättendal
Tfn: 0652-161 15 
mellanfjarden.se

Inne
Ute

250 ● ● ● ● Sommaröppet. 
15/5-31/8. Alla 
dagar 12-21. 
Servering i två plan 
samt på bryggan. 
Musikevenemang 
under sommaren.
Se annons sid 31

Pensionat Björken 
Torggränd 4
829 98 Hassela
Tfn 0703-728 555. 
aventyrsmastarna.se

Inne
Ute

80
40

● ● ● ● ● Öppet året runt.  
OBS! Restaurang 
och Festvåning -  
endast förbeställn-
ingar.

Sörfjärdens Golfrestaurang
Sörfjärden 143
829 62 Gnarp
Tfn 0652-221 70
info@sorfjardensgk.se 
sorfjardensgk.se

Inne
Ute

30
30

● ● ● Öppet som-
marsäsongen, 
samma tider som 
shop/reception. 
Se webbplats för 
mer info.

Kalahari ek. förening 
Strömsbruksvägen 29
829 95  HARMÅNGER 
073-827 01 01
kalaharihgr@live.se  
kalaharihgr.n.nu 

Inne 
Ute

25 ● Öppet året runt. Se 
webbplats för tider. 
Sommaröppet - peri-
od 1/6-31/8, vardagar 
10-18
Se annons sid 71 91
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Hasselamacken 
Fribergsvägen 3
829 98 Hassela 
info@hasselamacken.se
0652-400 14 
hasselamacken.se
facebook.com/Hasse-
laMacken

Inne 
Ute

20 
20

● ● ● ● ● Öppet året runt. 
Mån-Fre 8-20. Lör 
9-19. Sön 10-19. Se 
Facebook-sida för 
mer info. Vardagar 
dagens lunch 11-14. 
I övrigt grillrätter, 
fika, glass etc.

Hassela Pizzeria, 
Bergsjövägen 22
829 98 Hassela 
0652-409 50
facebook.com/Hassela-Piz-
zeriaB0ZZERiA

Inne
Ute

15
15 ● ● Öppet året runt. 

Pizza, sallad, pasta, 
kebab, grillmat. Ring 
för mer info. Inne/
Ute-platser, ca 15 
resp 15.

Huset på HEA
Kyrkvägen 17
829 60 Gnarp
070-326 49 16
husetpahea@outlook.com
www.husetpahea.se
Facebook/Instagram: 
@husetpahea

Inne
Ute

10
20

● ● Öppet året runt. 
Ons-Fre 11-17. 
Lör-Sön 11-15. 
Fika, hembakt bröd. 
Inredningsbutik och 
blommor.
Se annons sid 48

Cafe 23.an
Stationsvägen 23
829 60 Gnarp
070-242 69 87
gopj@hotmail.com
www.facebook.com/cafe23an

Inne
Ute

30 ● ● Öppet året runt. Se 
Facebook-sidan. 
Fika, hembakt bröd.

Trolska Skogens Café
Mellanfjärden
829 96 Jättendal
info@trolskaskogen.se
www.trolskaskogen.se
Facebook/Instagram:
@trolskaskogen

Inne
Ute

40
40

● Som besökare till 
familjeäventyret 
kan du fika på detta 
café. 
Fika, smörgåsar, 
glass, ekologiskt 
och lokalproducerat. 
Öppet: 
Sommarsäsongen 
dagligen 21/6-16/8, 
och adventshelger 
för julsaga. 
Se webbplats för 
mer info.

Restauranger och Caféer
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Viktiga telefonnummerViktiga telefonnummer
Räddningstjänsten 0650-380 11

Polis  114 14

Sjukvård
Hudiksvalls Sjukhus 0650-92000
Jourcentral/Rådgivning 1177
Giftinformation  08-33 12 31
SOS   112

Hälsocentraler
Harmånger Hälsingeläkarna AB  
Vardagar 08-17 0652-365 00
Premicare Bergsjö Läkarmottagning
Vardagar 08-17 0652-366 00
Om sjukvård brådskar ring        112

Apotek
Bergsjö 0771-45 04 50
Harmånger 0771-45 04 50 

Apoteksombud
Coop Hassela 0652-400 21
Ilsbo Bensin & Service 0650-74 24 00 
Kajutan i Stocka        0650-74 11 91
ICA Stjärnan, Gnarp 0652-204 50

Tandläkare
Folktandvården i Bergsjö 0652-366 40

Veterinär
Hudiksvalls smådjursklinik 

0650-152 30
Hudiksvalls Distr. veterinärstation 

010-122 85 20

Taxi 
Nordanstigs Taxi 0652-680 00

Buss- och tågtrafik
X-Trafik 0771-91 01 09

www.x-trafik.se
Y-buss 0771-33 44 44 

www.ytrafik.se
SJ 0771-75 75 75 

www.sj.se
Bibliotek
Bergsjö Huvudbibliotek 0652-362 00
Filialbibliotek
Gnarp 0652-205 70
Harmånger 0652-303 51
Hassela 0652-404 00
www.nordanstig.se/bibliotek

Banker    
Handelsbanken  
Storgatan 10, Bergsjö 0652-682 90
Uttagsautomater
Bankomat:  Storgatan 21, Bergsjö

010-588 90 90 
Kontanten:  Circle K, Gnarp 

0652-205 50 
ICA Banken:  ICA Supermarket, Harmånger 

0652-300 29
Kontanten:  Coop, Hassela 

0652-400 21
Svenska kyrkan
Bergsjö, Hassela, Ilsbo
Församlingsexp. 0652-74 74 90
Nordanstigskusten (Harmånger-Jättendal-Gnarp) 
Församlingsexp. 0652-74 73 00

Nordanstigs Kommun 0652-360 00
Södrav. 14, 820 70 Bergsjö
www.nordanstig.se
Information vid olyckor och kriser  
Meddela eller få information    113 13

Post och paketombud
Bergsjö Detaljhandel 076-800 69 65 
Ica Starks Harmånger 0652-300 29 
Coop Nära Hassela 0652-400 21 
OKQ8 Gnarp 0652-200 00
Ilsbo Bensin & Service 0650-74 24 00
Kajutan, Stocka 0650-74 11 91
ICA Stjärnan, Gnarp 0652-204 50

Återvinningscentraler/Återvinning-ÅVC
Homons Återvinningscentral, Jättendal

 0652-361 75 
Hassela Återvinningscentral 0652-361 75
Återvinningsstationer finns på många 
orter i kommunen.

Drivmedel i Nordanstig
 Ort Bensin Diesel E85

Bergsjö ja ja ja
Gnarp ja ja ja
Hassela ja ja -
Ilsbo ja ja -
Jättendal ja* ja -
Stocka ja* ja -
*) Endast 95 oktan
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Bergsjö
Atelje GeS 070-226 20 77 
Bensin OKQ8, Bilverkstad 0652-108 79 
Benefact Verksamhets 076-800 69 65
Bergsjö Blommor 0652-103 38 
Bergsjö Cocosbollar 070-341 03 65
Bergsjö Detaljhandel S & P 076-800 69 65
Bergsjö Hotel 070-080 99 80
Bergsjö Däck 0652-109 03 
Bergsjö Grill & Pizzeria 0652-100 58
Handelsbanken 0652-682 90
Gradin Text & Bild AB 0652-74 77 07
ICA Supermarket 0652-100 06
Jannes Bil & Buss verkst 0652-100 30
Kollins El 0652-100 05
Lars-Daniels Lantgård 0730-580 721
Monicas Klipphörna 0652-715 25
Nordanstigs Entreprenad AB   070-788 08 28
Nordanstigs Rör 072-220 68 28
Nordhs Uthyrning & Service  070-788 08 28
Restaurang Roma 0652-710 70
Sport & Hälsocenter, gym 0652-106 07
Systembolag 0652-105 14

Gnarp
Byggvaruhandel Gnarps Trä 0652-201 38
Berggårdens Gästgiveri 0652-202 87
Café 23:an 070-242 69 87
Charlies Pizzeria 0652-208 70
Djurkollo 0735-06 85 24
Darkpassion, chokladbutik 070-353 13 23
Fitness Center 076-349 83 49
Gnarps Bil & Traktor 0652-212 44 
Gällsta Bilservice 0652-201 27
Huset på Hea, butik/café 070-326 49 16
ICA Stjärnan 0652-204 50
Lindbloms Pappersgross 0652-243 00
OKQ8 0652-200 00 
Systemutlämning på ICA 0652-204 50
Selins Bilverkstad 0652-210 22
Circel K 0652-205 50
Wahlmans Textil/tyger 0652-240 30

Gränsfors
Gränsfors Bruk – Yxbutik  0652-710 90 
Gränsfors blomkruksfabrik 070-325 08 20 
Restaurang Augustas 070-557 19 61

Harmånger
17 Rum & Kök 0652-301 30
Damfrisering 0652-303 10
E4 Pizzeria & Restaurang 0652-300 02
Harmångers Plåt & Entreprenad 0652-307 81
Harmångers Värme & Vatten 0652-330 73
ICA Supermarket 0652-300 29
Kalahari 073-827 01 01 
Nangs restaurang 073-845 44 70
Pizzeria 0652-300 30
Systemutlämning, ICA 0652-300 29
Värmebutiken i Hälsingland 0652-307 81

Hassela
Coop (livs) 0652-400 21
Franshammars Vandrarhem 073-270 66 37 
Gräsåsens trädgårdscafé 073-060 37 35
Hassela macken  0652-400 14
Hassela Ski & Resort 0652-56 56 00
Hassela Vandrarhem 070-710 28 86 
Hassela Värme & Vatten 0652-401 10
Hassela pizzeria 0652-409 50
Hau-Koda Tipitält B&B 073-981 13 63
Jabbaris Bilverkstad 0652-408 88 
Kurres delar (däck) 070-216 68 67
Pensionat Björken 070-372 85 55
Q-Star (Automatmack) 011-28 00 00

Ilsbo
Bensin & Service 0650-74 24 00
Häggs Bildemontering  0650-56 50 00
P GYM  070-622 46 03
Q-Star (Automatmack) 011-28 00 00
Restaurang & Pizzeria,  0650-74 20 14
Svenssons Bilverkstad 0650-74 21 22
Systemutlämning 0650-74 24 00
Åsas klipphörna 0650-74 23 34

Jättendal
Engbergs Bil & Plåt 070-357 43 38
Handsytt Monica Edh 0652-133 51
Jättendalsmacken 070-614 98 76
Kronans & Lindhs bageri-butik 070-333 44 46 
Turistinformation 0652-161 75
Älvstagården 0652-130 55

Mellanfjärden
Affärn i Fjärn 0652-161 75
Café Hamnlyckan 070-662 52 07 
Hotell Mellanfjärden 0652-161 85
Leax Bygg 070-225 42 29
Lokal & Maskin AB 076-225 56 24 
Restaurang Sjömärket 0652- 161 15
Mellanfjärdens gästhamn 070-663 60 21
Mellanfjärdens Pensionat 070 292 14 73
Mon Vandrarhem 070-217 40 63

Stocka
Nordanstigarn, annonsblad 0650-74 13 45
Närlivs, Kajutan 0650-74 11 91
Restaurang Måsen  070-744 08 82
Stocka gästhamn 070-581 78 26 
Stockamacken 0650-74 11 91 
Systemutlämning, Kajutan 0650-74 11 91
Sven Åke SandbergsBil&MC 070-264 91 65
Sjöboden konsthantverk          076-848 81 50

Strömsbruk
Strömsbruk Pizzera 0650-74 01 30
Kustleden vandrarhem & café 0650-74 00 30
TH Maskiner AB  0650-74 02 15 

Sörfjärden
En Liten Sjökrog 070-277 91 61
Sörfjärdens Camping 070-387 30 33
Sörfjärdens Golf & Rest 0652-221 70
Sörfjärdens Padelbana 070-922 04 49
Sörfjärdens kapell/vandrarhem    0730-57  5558

Handel och ServiceHandel och Service



94

Annonsregister
Bergsjö Blommor   14
Bergsjögården     70
Bergsjö Tecno    67
Café Skäret    14
Dark Passion Chokladfabrik  57
Djurkollo    70
En liten Sjökrog    57
Fabriksförsäljning Bageri & Butik 4
Franshammars vandrarhem  69
Fönsterrenovering   70
Gradin Text & Bild AB   71
Gränsfors Bruk, yxor   74-75
Gränsfors Blomkrukor   68
Handelsbanken    70  
Hassela Macken   33
Hassela Ski    84
Hassela Äventyrsland   62
Hamnföreningen Mellanfjärden   56
Harmångers Plåt & Entreprenad  67
Helsinglight    18
Hundlycka    38
Huset på Hea    48
ICA Bergsjö    50
ICA Harmånger    50
Jannes Bilservice   70
Jättendalsmacken   33
Kalahari    71
Korset     61
Kustvägen     43-45
Langsbo Konsthall   48
Kustleden    48
Leax Bygg    66
Mon Vandrarhem   71
Morvig Art    38
Nakahara Trading   71 
Nordanstigs Bostäder   40-41
Nordanstigs kommun   65 och 87

Nygården Bed & Breakfast  14
Pizzeria Gnarp    33
Plyfa     63
Rekoringen    82
Repslageriet    33
Restaurang Sjömärket   30-31
Rödmyra    37
Sagaliden - En liten plats  5
Stocka vid öppna havet   42
Storskogens hästturer   33
Sv. kyrkan Nordanstigskusten  52
Sv. kyrkan Bergsjö   52
Snäckans Värdshus   51
Sörfjärden    59
Sörfjärdens camping   83
Trolska Skogen    25
Wahlmans textil    46-47
Värmebutiken    67
Åkvarn     82
Östlunds Sport & Hälsocenter  60



Visit Glada Hudik 
Storgatan 33, 824 80 Hudiksvall 
0650-191 00 
info@visitgladahudik.se 
www.visitgladahudik.se.

Upplev Nordanstig 
Nordanstigs turistbyrå 
Landsvägen 1, 829 96 Jättendal 
0652-161 75 
info@upplevnordanstig.se 
www.upplevnordanstig.se

Turistbyrån i Järvsö  
Ljusdals kommun/Destination Järvsö 
Lill-Babs Torg 1, 827 50 Järvsö  
0651-403 06  
info@jarvso.se   
www.jarvso.se 

Bollnäs Turistbyrå  
Kulturhusets entré 
Odengatan 17 B, 821 43 Bollnäs 
0278-258 80 
turism@bollnas.se 
www.bollnas.se/turism

Visit Söderhamn  
Södra Hamngatan 50
826 50 Söderhamn  
0270-753 53  
info@visitsoderhamn.se  
www.visitsoderhamn.se

Edsbyn - Alfta Turism  
Ovanåkers kommun 
Hälsingegård Ol-Anders 
Runemovägen 6, 822 92 Alfta 
Telefon 0271-57 777 
tourism@ovanaker.se 
www.edsbyn-alfta.se

InfoPoint

Turistbyråer i HälsinglandTuristbyråer i Hälsingland

Hudiksvall, Söderhamn, Nordanstig och Ljusdal har också flera InfoPoints.
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Göteborg

Malmö

Sågtäkten

Vägar i Nordanstig
Kustvägen sträcker sig från Jättendal, det levande 
fiskeläget, norrut längs Hälsingekusten upp till Galtström i 
Njurunda och Medelpad. Längs vägen finns flera utsikt-
spunkter med vyer ut mot Bottenhavet, här finns fiskelä-
gen, fina badstränder, naturreservat och vandringsleder. 

Mittpunktsvägen har sin början i Mellanfjärden och 
går västerut mot Sveriges geografiska mittpunkt, Flatak-
lacken, en mil söder om Torpshammar i Medelpad. På 
vägen passerar du många intressanta och vackra platser, 
Hazeliusgården i Älgered, Gräsåsens Trädgårdscafé och 
Ersk-Matsgården, Hassela.

Jungfrukustvägen, vår soliga sida mot havet, sträcker 
sig från Gävle till Ragvaldsnäs.  
Kustbandet erbjuder en vacker skärgård med många öar, 
levande fiskelägen, solbad på klippor och härliga sand-
stränder.    www.jungfrukusten.se

Avståndstabell 
till Bergsjö

Sundsvall 55 km
Hudiksvall 35 km
Gävle 170 km
Stockholm 335 km 

    Malmö 940 km 
    Göteborg 670 km 
    Gnarp 17 km 
 Gränsfors 6 km

Harmånger 16 km
Hassela 32 km
Ilsbo 16 km
Jättendal 12 km
Stocka 26 km
Strömsbruk 26 km
Mellanfjärden 18 km
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Sågtäkten Stockholm
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Upplev Nordanstig – Norra Hälsingland
Projekt – Upplev Nordanstig

Nordanstigs turistbyrå
Landsvägen 1, 829 96 Jättendal

Tel: 0652-161 75
info@upplevnordanstig.se
www.upplevnordanstig.se

Facebook: upplevnordanstig
Instagram: upplevnordanstig

www.scandinavianxperience.se




