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Hemestra i Kramfors kommun 
– mitt i Höga Kusten
Ta hand om dig i virustider! Kramfors kommun är med sitt centrala läge i Höga Kusten det 
perfekta resmålet för dig att spendera semestern på nära håll och utforska äventyr som inte 
kräver långa resor. Natur och kultur, mat och musik, äventyr och avkoppling; hos oss kan du vara 
med om inspirerande upplevelser och samtidigt finna ro och vila. 

Vi är så glada över att du kommer till Kramfors, men kom ihåg att hålla avstånd minst två meter! 
Beakta hygienrutiner och stanna hemma om du är sjuk.

Höga Kusten är hemma för Magdalena
För Magdalena Forsberg är det ingen tvekan - sommaren ska hon och familjen tillbringa i  
Höga Kusten. Med hembygden Ullånger som bas har hon tillgång till det mesta av det bästa.

– Jag älskar livet här och kan inte tänka mig att vara utan det.

Coronakrisen har, precis som för oss alla, påverkat Magdalena Forsbergs liv. 
Även om hon nyligen blev ledamot i styrelsen för Gymnastik- och idrottshög-
skolan ligger många av hennes andra uppdrag på is till dess att samhället återgår 
till mer normala gängor. 

Vardagen tillbringar hon i Bergeforsen med maken Henrik och sönerna Olle 
och Erik, men så fort tillfälle ges sticker familjen upp till Ullånger.

– Jag köpte mitt föräldrahem för några år sedan och har aldrig ångrat det. 
Här är jag född och uppvuxen, och här hittar jag det lugn jag behöver. Ullånger 
och Höga Kusten är hemma.

Den som följer Magdalena Forsberg i spalterna och sociala medier vet att hon 
på intet sätt trappat ned bara för att elitidrottskarriären är över. Hon är fortfar-

ande en i alla högsta grad aktiv motionär 
som springer, åker skidor och yogar.

– Allt det kan jag göra i Höga Kusten.  
Att jogga upp på Fäberget en tidig morgon är 
magiskt, att packa lunchkorgen och dra ut till 
Ulvön med båten likaså.

När Magdalena ska beskriva vad det magiska består 
i landar hon i enkelheten. Det är nära till allt, hon känner 
många människor och naturen är fantastisk.

– Tänk att stå uppe på Skuleberget och bara andas. Det är livskvalitet!

Anna och Johan Olsson, f d elit-
skidåkare, Sundsvall med hjärtat  
i Höga Kusten:

– Vår familj fullkomligt älskar att 
göra olika utflykter i Höga Kusten. 
Träna, plocka svamp eller en tur 
med båten. Så mitt tips är att packa 
picknickkorgen och ge er ut naturen. 
Kanske finns det någon härlig 
bergstopp att bestiga. 

Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson, 
musiker, Ullånger:

– En picknick på Fäberget med vid-
underlig utsikt ut över hela havet och 
Höga Kusten är alltid härligt! Eller 
varför inte vid Mäjasjöns fäbodar och 
därifrån gå stigen upp till Äskjastu-
gan och njuta av utsikten över hela 
Ullånger och fjärden med bergen i 
bakgrunden?

Åsa Beckman, bitr. kulturchef  
på Dagens Nyheter, Stockholm:

– I Prästmon finns en brygga nedan-
för borgen på Styresholm. På andra 
sida älven ser man Styrnäs ljusa, raka 
kyrka mot de blå bergen. Det är en av 
de vackraste och mest rofyllda platser 
jag vet. På mitt skrivbord på DN står 
ett fotografi med utsikten från den 
bryggan. Dit längtar jag nog alltid. 

Sandra Näslund, skicrossåkare  
i världseliten, Kramfors:

– Vår stuga vid Saltsjön. Jag har 
många härliga minnen därifrån från 
alla somrar sedan barndomen. Där 
kan jag verkligen slappna av och bara 
njuta av sommaren.

Vilket är ditt smultronställe i Kramfors kommun?



Ut på äventyr  
med vår webbapp
Att några av Sveriges mest dramatiska händelser 
utspelat sig i kommunen är ingen nyhet. Så vad sägs om 
att följa i spåren av 1600-talets häxprocesser och skotten 
i Ådalen? Genom ”Spelen om Ådalen” får du även lära 
dig mer om flottningsepoken.

En som har provat att logga in på resoritidochrum.se och sedan tagit historien 
till nutid är Malin Vallström i Nyland. När coronakrisen slog igång i mars ville 
familjen göra något roligt tillsammans.

– Vi provade häxturen och besökte intressanta ställen som Ytterlännäs gamla 
kyrka, lärde oss historia och hade kul.

Att ”Spelen om Ådalen” är en webbapp innebär att materialet ligger på nätet. 
Du behöver alltså inte ladda ett program till din mobiltelefon utan öppnar helt 
enkelt sidan resoritidochrum.se.

Väl där finns all information du behöver – kartor, beskrivningar och utmaningar.

Du kan välja mellan tre olika rundturer:
• Ådalen 31
• Häxprocesserna
• Timmerskiljet på Sandslån

Varje resa har sex stopp på viktiga platser som 
man får historisk information om. Det finns också 
en fråga att besvara på varje ställe. Den som vill kan lämna in sina svar till 
kundtjänsten Kom in och vinna novellsamlingen ”Berättelser från Ådalen”.

– Jag rekommenderar verkligen webbappen och kommer säkert åka på någon 
av de andra resorna också, säger Malin Vallström.

Mys & må 
på Flogstabadet
Varma dagar är det underbart 
att ta ett dopp i det blå, och 
på Flogstabadet är vattnet 
verkligen blått. Och varmt. Den 
familjevänliga utomhuspoolen 
ligger en kilometer från Kramfors 
centrum i natursköna omgivningar. 
Här finns tre tempererade bassänger, 
vattenrutschkana, kiosk och lekpark. 

(När detta skrivs är det ännu inte bestämt hur bestämmelserna för 
offentliga badplatser blir i sommar.)

ANNONS FRÅN KRAMFORS KOMMUN

Kom ihåg att använda webben!
kramfors.se/hemester

Discgolfbana i Hagaparken
Spela discgolf i Hagaparken i sommar. En nio hål lång bana av hög klass 
är nu klar, via ett samarbete mellan Kramfors kommun och nystartade 
föreningen Kramfors Discgolf. Banan är gratis för alla.

– Vi hoppas att det här ska bli en attraktion för hela Kramfors, säger 
Mattias Bergström i Kramfors Discgolf.

Det finns möjlighet att spela discgolf även på Hornöberget vid Hotell 
Höga Kusten.

Erika Grahm, Frånö/Gävle, hockey-
spelare i Brynäs och Damkronorna:

– Vår sommarstuga i Finnmarken. 
Jag har spenderat alla mina somrar där 
sedan jag lärde mig gå och uppskattar 
den mer ju äldre jag blir. Att bara lyssna 
på mygg, mormors gamla radio och 
avskärma mig från omvärlden.

Andreas Öhman, filmregissör och 
manusförfattare, Stockholm:

– Generellt är det ju vatten som utgör 
mycket av kommunens själ och kanske 
framför allt Ångermanälven, vid vilken 
jag är uppväxt. Men ett nyupptäckt 
smultronställe är Saltsjön där jag spelade 
in serien Den Sista Sommaren. Det är 
något särskilt med sjöar som ligger lite 
högre än havsnivån.

Vilket är ditt smultronställe i Kramfors kommun?



Tidens tro drabbar människan
”Tidens tro drabbar människan” är namnet på den utställning om häxprocesserna i området år 1675 
som visas på Häxmuséet i Prästmon.  Utställningen berättar genom digital och interaktiv teknik samt 
traditionellt konstnärligt uttryck en mörk historia men också ställer frågor om vår nutid. 

På grund av rådande covid-19-pandemi begränsas antalet samtidiga besökare i museet, vilket in-
nebär att man kan få vänta en liten stund om det redan är fullt i lokalen.

– Frågorna, som byts ut regelbundet, scannas in via QR–koder. För varje genomförd prom-
enad kan du skicka in dina svar digitalt och delta in en utlottning av priser. 

Lasse Östlund har förverkligat den idé som klubbens ordförande Lasse Sjölander lanserade 
och som även Conny Eriksson varit delak-
tig i. Den föddes när Frånö SK fick pausa 
sin bilbingo på grund av covid–19.

– Nu får vi en ny intäktskälla samtidigt 
som Kramfors kommun får något som 
främjar folkhälsan.

Elisabeth Svanberg, utvecklare inom 
folkhälsa på Kramfors kommun, säger:

–  Frågeslingan är en aktivitet som 
lockar olika åldersgrupper till fysisk 
aktivitet. Fysisk aktivitet är den bästa 
”medicinen” för främjandet av både god 
fysisk och psykisk hälsa. Så ut och njut!

En som vandrar ofta är Kramforsambassadören Jan Nordlöf.
– Det är ett fantastiskt bra sätt att se och uppleva naturen, hitta smultronställen och 

samtidigt få motion.
Flera av de tio vandringsmål som finns i Vandringstipset 2020 har han gjort, bland annat 

till Breviksstugan i Mjällom. Andra favoriter är Erik Danielsleden i Norabygden och sträcka 
ett till fyra på Höga Kusten-leden. 

Jan märker ett ökat intresse för vandringar och tror det kommer öka i sommar.
– Skaffa bra skor och underskatta inte gott fika. Delta dessutom gärna i den tävling som 

finns, att samla koder på topparna. 

Vandra med 
vandringstipset
Vandringstipset är tillbaka även i år!  
Det är tredje året som vi tillsammans med 
orienteringsklubbarna har tagit fram 
vandringstipset. I konceptet får du tips 
på tio utvalda utsiktspunkter att besöka i 
kommunen

Tunnbröd och  
surströmming  

är en svårslagen kombination
Tredje torsdagen i augusti är det premiär 

för årets surströmming. Då ökar också 
försäljningen av tunnbröd.

– Surströmming och tunnbröd är en svårslagen 
kombination, säger Torbjörn Ullsten, vd på Mjälloms 
Tunnbröd, som grundades av farmor Rut Viberg 1923. 

Kuriosa är att i samma havsvik där Mjälloms Tunn-
bröd startade, fanns det under många år en omfattande 
surströmmingsproduktion som levererade godsaker till 
hela landet. 

– Smörat tunnbröd, rödlök och gräddfil, kokt pota-
tis och sedan surströmming. Herregud, så gott det är, 
säger Torbjörn.

Ny frågeslinga  
främjar även folkhälsan
Lasse Östlund, eldsjäl i Frånö SK, är en av skaparna till den nya 
frågeslingan som löper mellan båthamnen vid Haga Bromma och 
Frånö IP. En sträcka på 2,3 km med tio 1X2–frågor.
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Som tur är finns det nutida krafter som ivrar att ta till vara dessa minnen och använda dem som verktyg till framtid-
sutveckling. Svanöbon Lena Hermansson jobbar som kulturutvecklare på Kramfors kommun:

– Ön är fylld av intressanta platser, inte minst från tiden då en av världens största massafabriker fanns här.  
Nu har vi gjort en kartläggning av dessa och skyltat upp.

Totalt sett är det 46 ställen som väntar på besök från vetgiriga. Huvudkartan vid Svanö Folkets Hus visar väg till bland 
annat Trefaldighetskällan, labyrinten, olika ställen på industriområdet, färjeläget, spruthuset och kamrersvillan. 

– Varmt välkomna hit, inte bara på en tur utan flera besök behövs, säger Lena Hermansson.

Svanös kulturarv lyfts fram
Svanö kallas ibland ”Ådalens pärla”. Och visst kan man stämma in i den lovsången när 
man tänker på allt den vackra lilla ön mitt i Ångermanälven varit med. Natur, kultur, 
historia… här trängs många minnen.

Fira världsarvet på 
Höga Kusten-leden
År 2000 utsågs Höga Kusten till världsarv av Unesco; det är 
alltså jubileumsår i år! Ett bra sätt att uppleva världsarv    et är 
att vandra Höga Kusten-leden. Den 13 mil långa leden mellan 
Hornöberget och Örnsköldsvik är indelad i etapper där du kan 
uppleva skärgård och trollskog med spännande naturområden. 

De öppna stugorna i nationalparken är öppna även i sommar, men med anledning 
av covid-19 avråder vi från övernattningar. Följ Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer och ge dig inte ut på tur om du känner dig sjuk.

Rödhällornas unika vindskydd
Vindskydd utöver det vanliga, det måste man säga att de som tillverkats inom 
arkitektur– och naturprojektet ArkNat är. Ett av dem hittar du vid Rödhällorna. 
Vindskyddet är byggt alldeles intill stranden, bara en kort avstickare från den 
andra etappen av Höga Kusten–leden, mellan Lövvik och Fjärdbotten.

Foto: Tommie Svanström Ohlson

Foto: Tero Libell
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Inspireras på konsthallen
Under hela sommaren (13 juni-6 augusti) kan du ta del av Cecilia Hultmans utställning ”Halv vind seglar” på Kramfors 
konsthall. Cecilia, som är 2019 års Höga Kusten-stipendiat, visar upp inspirerande teckningar, installationer och texter. 
Fotot är taget när Cecilia tog emot stipendiet av tidigare kommunalrådet Jan Sahlén och kulturchef Ninni Melander. 

 
Du som vill inspireras av bra konst, passa på att åka runt bland alla öppna ateljéer och gallerior i Höga Kusten i sommar. 

Testa fiskelyckan
Vet du att det inom Kramfors kommun finns över 70 sjöar och vattendrag där man kan  
fiska med fiskekort? Vilket blir ditt favoritvatten i sommar? 

På kramfors.se/visitkramfors under Friluftsaktiviteter hittar du vår nya fiskekarta med info om området samt var du köper fiskekort.


