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Genomförda byggprojekt 

• Box: upprustad kaj, nya ställplatser för husbil och 
husvagn 

• Frånö båthamn: ny brygga 
• Frånö folkets hus: ny AD-utrustning 
• Hola/Prästmon: Förnyat Häxmuseum, ny spång och 

parkering till Bålberget, översyn av häxkällaren, 
renovering av kaj i Prästmon, nya skyltar 



Genomförda byggprojekt 

• Lunde Folkets hus: renoverad trappa, ny AD-
utrustning 

• Norrfällsviken: ny kajanläggning och ny brygga för 
avloppstömning 

• Nyadal: upprustning av Hornö brygga och 
servicehuset 

• Nyhamn: ny kaj 
• Ytterlännäs Ga kyrka, upprustning av sommar café 

 



Genomförda byggprojekt 

• Nyland: förbättrad tillgänglighet till Hamnmagasinet 
genom nya dörrar, trappor och säkrade 
utrymningsvägar 

• Sandslån: renovering av två kajer, nya skyltar 
• Svanö: belysning av promenadslinga, ny skyltning 
• Öd i Kramfors: renoverad brygga för BK Bävern, 

renoverad kaj för Ådalen III, nytt servicehus, 
avloppstömning för husbil/vagnar 



Vad händer med byggprojekten? 

• Drift och underhåll tas över av projektets medaktörer 
• Ett antal flytbryggor kommer placeras ut 
• Vi arbetar med marschvägen för Ådalen 31: delar av sträckan 

grusas upp, ny skyltning utformad av konstnären Janne 
Björkman. Invigning 2021, 90 år efter händelserna? 

• Fortsatt arbete med utveckling av Sandslån och 
Flottningsmuseet 
 

 Rådgör gärna med kommunens näringslivsenhet om ni 
har affärsidéer ni vill utveckla vidare 



Evenemangsutveckling 

• Rockbåt 47 
• Motorveckan 
• Litterturkryssning 
• Novelläsningar 
• Filmvisning/Höga Kusten Filmfestival 
• Med mera! 



Evenemangsutveckling – vad händer 
nu? 
• Aktörerna arbetar vidare med att utveckla 

evenemangen 
 

 Hjälp och stöttning finns fortsatt att få för den 
 som vill utveckla nya eller befintliga evenemang! 
 Inte bara från kommunen utan även från
 arrangörslyftet, regionen och Höga Kusten 
 Destinationsutveckling 



Spelen om Ådalen – tre resor i tid och rum 
Vad händer nu? 
• Ådalen 31, Sandslån och Häxprocesserna 
• Uppdaterad skyltning för Ådalen 31 och Häxprocesserna 
• Broschyrer på Kom in, infopoints och hos medaktörer 
• Webbapp: resoritidochrum.se 
• Den som löser quizet i appen eller broschyren får ”Berättelser 

från Ådalen” i Kom in 
• Kommunen underhåller/utvecklar webbappen 
• Gemensam marknadsföring! 

https://resoritidochrum.se/


Nya projekt inom besöksnäringen? 

• Förstudie Högakustenleden pågår 
• Skuleberget en av Sveriges bästa 

friluftsdestinationer pågår 
• Ansökan Vinnova om tillgänglighet för 

kulturmiljöer 
• Medaktörer i projekt i Lövvik och Norabygden 

samt på Mannaminne 
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