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Pia Forslöf-Nilsson är

konstnären
och designern från Glada Hudik
som har målat den fina kommunkartan. Sen -92 driver hon sin lilla
ateljé och butik där hon målar motiv
som symboliserar Hälsinglands olika
delar. Färgstarkt, unikt, små upplagor
och annorlunda! Du hittar henne på
Stationsgatan 6 i Hudiksvall.
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Välkommen till Glada Hudik

Ett fullspäckat besöksmagasin med reportage, information och tips från Glada Hudik!
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”UTE ÄR INNE”
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Gustaf Andersson
Instruktör och guide
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Handplockade
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Aktiv semester

Evenemang

Checka ut från
vardagen och in
till ett liv på “rull”

Semestra
hållbart

HANDPLOCKADE
RESTAURANGER

Några av våra mysiga
restauranger som
erbjuder det lilla extra.
”UTE ÄR INNE”

Reportage med paddelinstruktören Gustaf
Andersson.
EN DAG I GLADA HUDIK

När tiden är kort och du
vill hinna med mycket. En
guide för upptäckaren.
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”PÅ SKIDOR GENOM STAN”

För den som vill hitta sin egen
skatt är loppisar och auktioner
en guldgruva.
Reportage med Janne Hagström, Per Cykel. När en idé blir
verklighet genom samarbete.

Varmt välkommen till Glada
Hudik. Vi hoppas du hittar
inspiration och vägledning i vårt
Besöksmagasin.

Magasinet är producerad av:
Visit Glada Hudik AB
Form & Layout: Annica Ödeving, Vindmakaren
Design av karta: Pia F design
Omslagsfoto: Per Hjärpsgård
Reportage, text: Emma Carlsson
Tryckeri: Tryckt på Svanenmärkt
papper av Gävle Offset.
Fotografier: Visit Glada Hudik eller enligt angivet.
Illustrationer: Vecteezy.com, AdobeStock
och Annica Ödeving, Vindmakaren
Översättningar: Adman International AB
Texter & Rättigheter: Visit Glada Hudik AB eller
enligt angivet.
Magasinets textinnehåll med reservation för
ändringar.
För insänt material ansvaras ej

5

Välkommen till Glada Hudik i Hälsingland! Här kan du uppleva Kusten, Staden och
Bygden, allt på nära avstånd. Vill du ha aktiva upplevelser, lugn och avkoppling,
livsnjutning eller upplevelser tillsammans? Här finns något för alla!

Besök någon av våra
Infopoints! Perfekt
för inspiration, tips
och broschyrer som
passar era önskemål.
På sid 75 kan du se
vart de finns.

Personalen

TIPSAR
IPSAR
T

Vi som jobbar på Visit Glada Hudik vill ge just dig några personliga favoriter.
Så ut och njut!
Therese Blomdahl Dahlin,
destinationsutvecklare
“Att cykla dressin på Dellenbanan är
en stor favorit hos mig. Bara att packa
matsäcken och badkläder och ge sig
iväg- det är receptet för en lyckad dag!
Och det passar de flesta åldrar.”

“En favoritplats för mig är Hölick. Med
spännande natur och härlig havsdoft.
Här kan man både njuta av en lat dag på
stranden en sommardag och ta en löptur
längs perfekta stigar i skogen en höstdag.”
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X-trafik- perfekt
app om du ska resa
med lokaltrafiken.
Här hittar du
reseplanerare och
kan köpa din biljett
smidigt.

Per Hjärpsgård, VD
“En klassisk loppisrunda och auktioner
är en sommarfavorit, både regniga och
soliga dagar. Så klart med ett fikastopp på
någon av alla mysiga caféer som finns i
vår destination”.

Malin Löthmyr, teknisk support
Jenny Gustafsson,
destinationsutvecklare

Tips och trix
för en ännu
bättre semester

Vill du ha personliga
tips på upplevelser
under ditt besök,
fråga en av alla
glada locals.

“Jag älskar Norrbo Hembygdsgård med
den fantastiska utsikten över sjön Norra
Dellen. Dit åker jag och bara ”tomglor”
när jag behöver rensa hjärnan och boosta
mig själv.”
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H

ANDPLOCKADE
restauranger

Ystegårn Café & Bistro
En riktig pärla med vällagade rätter,
matiga mackor och fikabröd i hemtrevlig
hälsingegårdsmiljö. Under sommaren finns
uteservering och lekområde för barnen
med en gammaldags handelsbod och
gårdens gulliga djur. Hälsingegården inrymmer flertalet historiska byggnader som
kan upplevas med guide samt butiker som
bl.a.Portlidret med lokalt hantverk, Systeryste, en inredningsbutiken med fokus på
byggnadsvård och design.

Peter Brolin Gastronomi
Fine Dining på landet. Strax utanför Delsbo driver Peter Brolin sin matstudio med
inspiration från lyxkrogarna i New York och
London fast med hemma-hos- känsla. Här
serveras riktig gourmetmat med smaker
från hela världen.

Borka Brygga

Hand-picked restaurants
Ystegårn Café & Bistro
Restaurant located in a rural historical farmhouse environment that serves up tasty courses and
great “fika”. Outside service, play area, crafts
boutique, farm dairy, and guided tours.
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Peter Brolin Gastronomi
Chef Peter Brolin presents fine dining inspired by
gastropubs in New York and London, but with a
homely feel.

Borka Brygga
Scented by the sea itself, this genuine archipelago pub located on a gantry invites you to
try a menu focused on fish and local produce
accompanied by suitable drinks.

Med en doft från havet bjuder denna
genuina skärgårdskrog, belägen på
bryggan, in till en meny med fokus på
fisk, skaldjur och lokala råvaror. Artisten
Plura Jonsson gästar köket i sommar och
förhoppningsvis stämmer han upp med en
låt eller två. Den omtalade pannstekta abborren hänger kvar även i år, till gästernas
förtjusning. Borka är en av Jungfrukustens
största gästhamnar och här finns även ett
träbåt- och fiskemuseum.

Avholmsberget
Med en av Sveriges vackraste utsikter är
Avholmsberget en riktig favorit. Här driver
Agneta och Rickard restaurang och café
med smaker från hela världen men med
svensk touch och lokala råvaror.

Torget
Modern restaurang på Möljen, det restaurangtäta området vid sjöbodarna. Här får
gästen uppleva spännande smakkombinationer och en meny som byts ut med
jämna mellanrum. Så det finns anledning
att komma hit ofta. Den trevliga miljön
passar även för en drink med vännerna.
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Isande deckarspänning –

ETT ENDA ANDETAG
Samhället står inför
ett dödligt hot ...

RESTAURANT
KOMBUCHA BREWERY
CHILDRENS PLAYLAND
SWEDISH FIKA
ICECREAM
SOUPS & SALLADS
SOULFOOD

VARMT VÄLKOMNA IN PÅ LUNCH,
FIKA GLASS, MED ELLER UTAN BARN
VI HAR NÅGOT FÖR ALLA
KOKO ÄR SOULFOOD !!!

Hudiksvalls egen deckardrottning är
tillbaka med en ny bladvändare.

Sjätte
boken i
serien.

KUNGSGATAN 51, 82431 HUDIKSVALL
TEL: 0650-10200

STF hotell och vandrarhem

Kungsgården Långvind
Rum och frukost med guldkant
Konferens för den mindre gruppen
Helg- och temapaket med boende
Cykel- och kajakhyra per timme, dag, vecka
Afternoon Tea hela året för bokade grupper
Bruksvandringar Långvind 28/6–16/8 kl 15
Forntidsvandringar Sivik 22/8, Hedningahällan 15/8, Långvinds bruk 5/9, kl 15
• Kyrkovisningar Enånger 1/7 och 15/7,
Njutånger 8/7 och 22/7, båda kl 14
• Svampexkursion 5/9 och 19/9,
förhandsbokning

Textilkonst Inredning Presenter
i Pia Forslöf-Nilssons design

Naturupplevelser
- NÄRHET TILL DJUR OCH NATUR #visitgladahudik

•
•
•
•
•
•
•

www.langvind.com | 0650-822 33
Även på Facebook och TripAdvisor

Webshop & mer information
www.piafdesign.com

- KUSTEN - STADEN - BYGDEN visitgladahudik.se
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Reportage

”Jag skulle säga att
det är något som
i princip vem som
helst skulle kunna
göra”

Ute är inne!
Att vara ute är inne. Outdooraktiviteter har nästintill exploderat de
senaste åren – och det fortsätter att
växa. Gustaf Andersson jobbar som
instruktör och guide inom paddling
och forsränning. Ett intresse som
alltid har funnits där.
- Att vara ute i naturen har följt mig sen
barnsben. Det började med att pappa tog
med mig ut och grillade korv och sen har
det fortsatt. Fiske, slalom, längdskidor,
långfärdsskridskor och terränglöpning. Jag
gjorde min första fjällvandring när jag var
10 år, berättar Gustaf.
Till vardags jobbar Gustaf som gymnasielärare där han bland annat har en kurs i naturguidning. En gång i veckan är han ute med
elever som ska bli naturguider.

Gustaf Andersson
Instruktör och guide inom paddling och forsränning.
Till vardags - gymnasielärare.

- Vi gör olika saker så som paddlar kajak,
kryper i grottor och så. Vi går igenom hur
man kan göra det till en kommersiell upplevelse, hur man bemöter kunder och vad
man behöver tänka på kring säkerhet, säger
Gustaf.

Stereotypen är inte den man tror

Även om Gustaf gillar friluftsliv så slår hjärtat lite extra för kajak och paddling.
- Jag skulle säga att det är något som i
princip vem som helst skulle kunna göra.
Det finns ju olika typer av paddling. Ibland
är jag ute på turer som är mer åt det extrema hållet och det passar såklart inte alla
eftersom det krävs att man har en viss förkunskap och en viss fysik. Men att paddla
”vanligt”, det skulle jag säga passar de allra
flesta, säger han.
- Många kanske inte tror det men faktum är
att det är ganska hög medelålder på de som
jag möter i mina kurser och på turer och det
är mer vanligt att det är kvinnor än män.
Jag tror att man tänker att det är en viss
stereotyp som ägnar sig åt paddling, men
det varierar väldigt mycket. Det tycker jag är
roligt! fortsätter han.

”Ju mer digitala vi blir,
desto mer söker vi”
En annan stor trend när det kommer till
outdooraktiviteter är traillöpning (eller

Reportage: Emma Carlsson
Foto: Per Hjärpsgård
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Reportage
forts. ”Ute är inne!”

terränglöpning som det också kallas). De
flesta av oss brukar kanske ägna sig åt att
springa på asfalt-, grus- eller parkvägar. Det
här är raka motsatsen. Här löper man på
naturstigar. Som traillöpare föredrar många
att sticka ut i skogen och utmana naturen på
dess egna villkor. Det kan innebära stigar,
obanad terräng, backiga naturområden, berg
eller fjäll – överallt där det är allt annat än
platt. Gustaf Andersson menar att tjusningen med att springa i skogen är att man inte
riktigt vet vad som komma skall.
- Jag gillar att utforska vad som finns bakom
nästa kulle. Att springa är ett sätt att ta sig
fram fort och att dessutom göra det i skogen
gör att jag hinner upptäcka mer, menar han.
Känns det lite läskigt att bara ge sig ut
där man inte känner igen terrängen
har Gustaf ett tips inför sommarmånaderna.

- Varför inte upptäcka våra naturreservat
och köra en ”reservatsommar”? Titta på
kartor, spring på lederna och ta dig igenom
alla som finns här. Du hinner upptäcka och
se mycket på kort tid!
Men varför har traillöpning blivit så
stort? Gustaf tror att det har med vår
längtan efter sökandet att göra.

mer letar vi efter något. Några går på yoga,
andra mediterar och vissa gillar att springa i
skogen, säger han.
En oslipad diamant

Enligt Gustaf är Hudiksvalls kommun en
oslipad diamant när det kommer till outdooraktiviteter.
- Jag har många favoritplatser här. Jag gillar
att vara där ingen annan är så jag har mina
guldkorn såklart, skrattar Gustaf.
Här finns kontrastrika miljöer och natur
inom korta avstånd.
- Åt ena hållet har vi en fantastisk skärgård
som öppnar upp både för kajak och båtliv.
Men även för den som vill hålla sig på land
finns det mycket att utforska. Hölick och
hela Hornslandet passar för så mycket mer
än bara paddling! säger han.

Vill du ut
i naturen?

Här är några tips från Gustaf:

Om du är nybörjare och ska
paddla, börja inte med något
som är svårt och långt.

Se till just dina förutsättningar
och anpassa aktiviteten
utifrån det.

Du behöver inte ha den senaste
och dyraste utrustningen.
Vi krånglar till det alldeles
för mycket!

Ha kul och njut av naturen!

- Sen har vi ju skogarna, fäbodvallarna, bergen och sjöarna åt andra hållet. Vi har ett
enormt område som bjuder upp till väldigt
många upplevelser och som inte är inom
alltför långa avstånd heller. Du får mycket
utbud på korta avstånd helt enkelt, avslutar
Gustaf.

Gustaf tipsar – här kan du springa
Vad sägs om att uppleva trolska skogar,

- Att springa i skogen, oavsett om det är
på stigar eller över stenar så ger det något
mer än att springa längs en vanlig landsväg.
Det är en annan typ av upplevelse. Jag tror
att ju mer vi lever i den digitala världen
och tappar kontakten med naturen, desto

vackert karga kustlandskap, fågelsjöar,
utsiktsberg och vildmark i sommar? Ta en
”reservatsommar” där du springer genom
alla naturreservat som finns här. Du hinner
upptäcka och se mycket av reservaten på
kort tid!
På www.lansstyrelsen.se/gavleborg
hittar du mer information om de olika
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naturreservaten.

15

Cykla dressin längs glittrande

Välkommen till

FAMILJEÄVENTYRET

på Dellenbanan!
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sjöar, över hisnande broar och
genom mörka tunnlar. Inget
rullar så lätt som stålhjul mot
stålräls.
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Rälsbussdagar
Kom och upplev dunket av
rälsskarvarna i en klassisk rälsbuss från 50-talet. Fyra avgångar
21/6, 12/7, 26/7 och 9/8.

Nyhet!

Dressinfiske
Vill du och din familj pröva
någonting nytt och testa fiskelyckan på din dressintur?

Fotograf: Fredric Berg

Öppet

Bokning via webb, telefon eller e-post.
Stationsgatan 9, Delsbo, Tel: 0653-164 60,
info@dellenbanan.se

www.dellenbanan.se
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Då har vi lösningen för dig! Vi håller
med Dressin, fiskeutrustning och finns
även picknickkorg. Aborrsjön fylls
regelbundet på med ädelfisk såsom
öring och regnbåge. Sjön ligger ca
100m ifrån järnvägen.
Dressinfisket bör förbokas.
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Mulle Meck i
Glada Hudik

Cykla dressin
på Dellenbanan

Kliv in i Mulle Mecks sagovärld
och ta en tur med flygplanet eller
varför inte en rymdfärd med Mulles
raket? Här får barn vara kreativa,
använda sin upptäckarglädje och
problemlösningsförmåga!

En aktivitet för hela familjen!
Trampa längs glittrande sjöar, över
hisnande broar och genom mörka
tunnlar. Dellenbanan erbjuder 54
km järnväg mellan Hudiksvall och
Hybo. Utgå från Delsbo och cykla
öst eller väst – du bestämmer!
Efter halva tiden vänder du
dressinen och cyklar tillbaka.

Lek

i Hälsingegårdsmiljö

På Bjuråkers forngård finns en lekstuga
med formen av gården Jens-Ors
i miniformat med målningar från
Frisbogården. Stugan är tidsenligt
inredd och ger barnen en leksam inblick
i historien. På Delsbo forngård kan man
på sommaren upptäcka “Gammaldags
skola” och det populära trätåget. Perfekt
för barnens spralliga ben.

Svalkande bad
Njut av vågornas sköna svall,
bygg ett pampigt sandslott, spela
beachvolleyboll, lek och hoppa i havet
det blå. Sola på släta klippor och ta en
stilla simtur i en varm sjö. Eller varför
inte ta ett vinterdopp i en isvak efter
en het bastu. Oavsett vad du gillar
finns det natursköna eller stadsnära
bad både i havet och sjöar.
Ganska nära...

Järvzoo

Family fun
Glada Hudik has lots of fun and action packed
activities for children of all ages to discover.
Here are some examples.
-Step into Mulle Meck’s fairytale world and
take a ride in the air plane, or why not a trip
to space in Mulle’s rocket? Here, children get
to be creative, use their curiosity and problem
solving skills!
-Ride skateboards, bikes, and skates, or play
boule and climb in one of our sporting parks.
18

- Do some trolley cycling on the Dellenbanan, an activity for the whole family!
Pedal along glittering lakes, over dramatic
bridges, and through dark tunnels. Bring
snacks and swimwear for an amazing day.
-At Bjuråker’s folk museum there is a
playhouse that is a miniature copy of a
classic Hälsinge farmhouse. The playhouse
is decorated like its historical farmhouse, it
is modeled on and gives children a playful
look at history.

I Järvsö, bara 6 mil från Hudiksvall,
hittar ni Järvzoo. En djurpark med
de nordiska djuren.

Trolska skogen

Ett måste för alla barn. Strax
norr om Hudiksvall ligger Trolska
skogen, en levande sagoskog med
teateräventyr för barn. I skogen
trivs många figurer som häxan, Aska
Etter, den kaffetörstiga trollkarlen,
Filijokus samt Tandfen som gillar
socker i massor.

19

å
n
r
f
t
u
a
c
k
Che
n
i
c
h
o
n
e
g
varda
”
l
l
u
r
“
å
p
till ett liv

Det mobila livet växer rekordsnabbt, fler personer vill kunna komma
närmare naturen men också uppleva cityliv. Man checkar helt
enkelt ut från vardagen och in till en livsstil på ”rull”.
Glada Hudik och Hälsingland bjuder på passande platser att
besöka för dig som inspireras av folkmusik, småstadsmys eller
historiska hälsingegårdar.

4 unika ställplatser och
campingar...
Citynära
Malnbadens camping
Ett stenkast till stans längsta sandstrand.
Nära till restaurang, Maln Hav & Krog, lekplats och motionsspår. Perfekt ställe att bo
på under stadens evenemang.

Historisk Hälsingegård
Delsbo Forngård- ställplatser
Delsbo forngård ligger beläget strax norr
om Delsbo centrum på en höjd med
storslagen utsikt över bygden och dess
öppna landskap. Här erbjuds guidning
i gårdarna och det gedigna textil- och
dräktmuseumet som har många unika
skatter från bygden. Sommarens höjdpunkt
är Delsbostämman, en av Sveriges äldsta
och mest välbesökta spelmansstämmor.
Alltid första söndagen i juli.
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Havsnära
Hölick Havsresort
Hölick ligger på Hornslandet 3 mil öster
om Hudiksvall. Med närhet till vidsträckta
stränder och Hornslandets Ekopark. Här
finns spa, butik, minigolf och moderna faciliteter. Naturen bjuder besökaren på en
unik blandning av sköna dagar på stranden och genuina naturupplevelser.

Jungfrukusten
Borka Brygga- camping
Borka Brygga har länge varit en central
plats i Enånger och har en av Jungfrukustens största gästhamnar samt campingplatser. Träbåt- och fiskemuseum finns i
anslutning till hamnen. Restaurangen som
är belägen på bryggan serverar högklassig mat med fokus på fisk och goda
drycker. Sommartid arrangeras musikevenemang.
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En dag i
Glada Hudik

Den perfekta guiden för dig som vill hinna se så mycket
som möjligt på kort tid.
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- Fiskarstan -

- Hälsinglands museum -

- Hornslandet och Hölick-

Hudiksvalls äldre kvarter med mysiga gränder. Missa inte Fagerströms
karamellfabrik med karamellbod.

Få inblick i Hälsinglands historia, med
lintillverkning och Hälsingegårdar. Flera
tillfälliga utställningar under året, med allt
från modern konst till historiska inblickar.

Vill du uppleva Jungfrukusten och salta
stänk är Hornslandet ett måste. Det mysiga fiskeläget Kuggören är en pärla här ute.
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- Dellenbygden -

- Ystegårn i Forsa -

Vackra omgivningar kring Dellensjöarna.
Perfekt för en dagstur med bil. Missa
inte: Delsbo Forngård, Avholmsberget
(Sveriges kanske vackraste utsikt?!) och
Fönebos riviera. Varför inte avsluta med
en runda äventyrsgolf på Norra Dellen
Familjecamping?

Mysigt besöksmål med café, inredningsbutik och lokalt hantverk. Här ligger även
Hälsingegården Ystegårn med guidade
visningar under sommaren. Här kan barnen även hälsa på gårdens djur och leka i
handelsboden.

RESTAURANGEN ÖPPEN ALLA DAGAR!
100platser inne 150 på vår uteservering
Restaurangen prisad i White Guide

VÅRA RUM
Vi har 28 hotellrum varav 2 sviter med
fantastisk havsutsikt.

LÄGG TILL MED BÅTEN HOS OSS!
30 gästhamnsplatser. Dusch, toalett,
tvättmöjligheter samt restaurang.
Gångavstånd till centrum

KONFERERA MED HAVSUTSIKT
2st konferensrum med möjlighet upp till
50personer.

facebook.com/strandpiren
instagram.com/strandpiren

STRANDPIREN

Sjötullsgatan 15, Hudiksvall
www.strandpiren.se
tel. +46(0)650-104 44

Great things to bring home...

Favoriter

Grytunderlägg från
Ombonat i Hudiksvall

att ta med hem..

Caféer, restauranger, bio, gallerior, butiker och hantverk kantar stadens gator.
Hudiksvall är en mysig småstad med ett varierat utbud i ett levande centrum,
som tillsammans med en mix av unika butiker och större affärskedjor bjuder in till
shopping med personlig service. Här bjuder vi på tips på flera lokala produkter
av hög kvalité.

Cafés, restaurants, cinemas, galleries, boutiques,
and crafts line the city’s streets. Glada Hudik is a
cosy little town offering a wide range of goods
and services in a lively city centre that, through a
mix of unique boutiques and larger retail stores,
offers a shopping experience with personal service. Here are some high quality local products
that we recommend.

Kökshandduk med
Hälsingeord
från Systeryste,
Ystegårn Forsa.
Keps med lädermärke
från Beck Norton.
Personliga produkter i
läder, kork och trä
tillverkade i Delsbo.

Halsduk från
DellenKilten
DellenKilten har ett showroom
hos Capricorn i Delsbo.
26

Hälsingebocksen

från
Linnehandduk
eväveri i
Hälsinge Linn
Näsviken.

Presentförpackning med ett
urval produkter från Hälsingland i formen av en
Hälsingegård.
27

CAFÉ • MAT
GÅRDSBUTIKER

Ditt val i
Hudiksvall

  

1 juni - 30 augusti
ÖPPET VARJE DAG 10-18*
Öppet fre-sön året om

*med undantag för midsommar

Missa inte sommarens härliga event!

Lax för alla smaker och tillfällen

För mer information: www.ystegarncafe.se

Finns plats för en
liten annons!

Ta med en bit
Glada Hudik hem

- Laxförsäljning i Norrbo I Hålsjö, mitt i mellan Dellensjöarna, kan ni
handla närodlad regnbågslax. I Laxboden
hittar ni gravat, kallrökt, varmrökt, najadrökt
och pepparlax.

Laxboden är öppen alla dagar
kl. 10-19, med självbetjäning.
Välkomna!
H i l l s ta 8

824 62 F o r s a

065 0 -10190

i n f o @ ys t e g a r n . s e

w w w.ys t e g a r n c a f e . s e

www.dellenlax.com
tel. 070-6587220

Mysiga fiskelägen
Längs med Jungfrukusten sträcker sig
fiskelägena som ett pärlband och ger
en inblick i en uråldrig näring och kultur.
Fisket bedrevs förr främst av borgare som
bodde vid kusten under sommaren och på
fastlandet under vintern. Strömming och
lax var det som fiskades mest. På grund
av landhöjningen har fiskelägen flyttats
genom århundradena, men några finns
kvar än idag.

Hör vågornas brus
- JUNGFRUKUSTEN #visitgladahudik

Kuggören

Ute på Hornslandets nordvästra del ligger
Kuggörarnas naturreservat med det gamla
fiskeläget Kuggören. Här kan du upptäcka
Norrlandskustens karaktäristiska klapperstensfält
och blockiga stränder tillsammans med det
mysiga fiskeläget. Njut av den gamla bebyggelsen
och måsarnas skratt. Missa inte det gamla kapellet
från 1700-talet.

Agön

Cosy fishing villages

- FISKE - HAVSBAD - PADDLING 30

visitgladahudik.se

Along the Jungfrukusten coastline there is a string of fishing villages which
offer a lovely image of an ancient
industry and culture. The fishing was
mainly done by the bourgeoisie, living
by the coast during the summer and
on the mainland during winter. Herring
and salmon were the main catches.
As the shoreline moved due to tectonic uplift, the fishing villages have
moved through the centuries, but
some are still there today. By Kuggören and Hölick you will find the
traditional pebble fields and beaches,
as well as hiking trails. Agön, with its
grand lighthouse, is a popular location
for swimming and hiking. The fishing
villages date back to the 1500s and
the fisherman’s chapels are still in use.

Agön är en av de större öarna i Hudiksvalls
skärgård och här ligger fiskeläget Agö hamn,
ett populärt stopp för båtar och badsugna. Det
äldsta fiskeläge på Agön fanns här redan på
1600-talet. Det finns mycket att upptäcka på ön,
bland annat vandringsleden runt ön, Agö fyr och
kapellet från 1660-talet. I Storhamn finns även en
övernattningsstuga att låna kostnadsfritt.

Hölick
Längst ut på Hornslandets spets ligger Hölicks
naturreservat, med vacker skog, sandstränder och
klapperstensfält. Fiskeläge har anor från
1500-talet. När fisket var som störst kring sekelskiftet 1800/1900 var det 11 båtlag som höll till
här. Idag är det främst ett trevlig stugområde
och gästhamn. Även här finns ett kapell, som det
sommartid hålls en del konserter i.
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Forsa Gårdsmejeri
På Ystegårn i Hillsta tillverkas den
älskade Hälsingeostkakan, vinnare
i SM för mathantverk, tillsammans
med flera andra läckerheter. Så
som eldost och hårdost.
På gården finns den nyöppnade Ost &
Såpboden Tillitsbutik där man kan köpa
ostarna och Hälsingesåpa på tapkran
tillsammans med andra produkter.
Ostkakan och de andra ostarna
serveras även på många restauranger
i destinationen och säljs i flertalet
matvarubutiker.

aakHaudik
Sm
Gl a d

Hudik Bröd

på

I Hudiksvall och Hälsingland finns en lång tradition av mathantverk,
ett hantverk som är högst levande än idag. Här finns många
spännande smaker att prova. Några av dem hittar du nedan.

Ett stenugnsbageri med äkta
surdegsbröd av hög kvalitet,
och nästan helt ekologiskt.

Mathantverkaren Johanna Hildingsson,

Brödet hittar du hos Gröna Bönan i
Hudiksvall och Wij Äggbod i Delsbo samt
hos ett urval restauranger i destinationen.

Forsa Gårdsmejeri

Foto: Stéphane Lombard, Eldrimner.

Frägsta Mejeri
Get a taste of Glada Hudik
Hudiksvall and Hälsingland have a long tradition of artisan food making. There are plenty of
exciting things to try. Forsa Gårdsmejeri makes
the famous, prize-winning Hälsingeostkaka
(Hälsinge Swedish Cheesecake) which is a local
speciality. Hudik Bröd makes authentic sour
dough bread of the highest quality. Frägsta
Mejeri is a micro dairy that produces mozzarella, ricotta, and burrata cheese with milk from
local farms.
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Frägsta Mejeri är ett mikromejeri som drivs av ägarna till
Frägsta Hälsingegård.
Mejeriet tillverkar prisbelönta ostar på
mjölk från gårdar i närheten. Framförallt
tillverkas här mozzarella, ricotta och
burratina. Ostarna serveras på den egna
gården samt hos flera restauranger och i
matvarubutiker i vår destination. Perfekt till
picknicken eller att ta med sig hem.

REKO-ring
Ett annat sätt att köpa lokal mat är att
använda sig av REKO-ringen. Ett nätverk
med lokala matproducenter där lokal mat
säljs direkt av producenten.

REKO finns i hela landet och 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.
I vår destination finns REKO-ringen i
Hudiksvall och Delsbo. För mer information
om utlämningsplatser och tider, gå in på
localfoodnodes.org och sök på Hudiksvalls
kommun.
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Upptäck
Dellenbygden på cykel

Vill du komma naturen nära,
vara aktiv och ta dig fram på
ett hållbart sätt?

3
2

Då är cykel ett perfekt sätt att
upptäcka vår destination på.

MOVIKENS MASUGN
AVHOLMSBERGET,
utsiktsplats och restaurang/
café med storslagen
utsikt över Dellensjöarna.

1

4

KONST I HAMN

Vår rekommendation är då en tur i
Dellenbygden, runt sjön Norra Dellen
där omgivningen är varierande och
flertalet ståtliga Hälsingegårdar är
belägna tillsammans med många
mysiga besöksmål och platser att
upptäcka, både för den
vane cyklisten som
räknar mil och för
livsnjutaren. Det
FÖNEBOS RIVIERA
med lång
är fin landsväg
sandstrand
och grusväg hela
vägen, med många
sträckor nära
strandkanten.

6

DELLENBADENS KANALCAFÉ
med sitt oändliga utbud av
glass.

5

NORRBO HEMBYGDSGÅRD
en vacker plats för en
bensträckare

Discover the Dellen area
by bike
Do you want to get close to nature, be active,
and travel in a sustainable manner? Then biking
34

is the perfect way to see our destination. We
recommend a ride in the Dellen area, around
the Norra Dellen lake where the environment is
varied and many of the stately Hälsingegårdar
(Hälsinge farmhouses) are located with lots of
cosy places to visit and discover.
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GLADA HUDIK
SUMMER WEEK

MOTORFESTEN FÖR ALLA
En hel vecka fullspäckad med aktiviteter
runt om i stan, så klart i motorns tecken. I
år firar även evenemanget 10-årsjubileum.
Men låt dig inte avskräckas om du inte är så
intresserad av bilar och motorer – det här är
en folkfest för alla åldrar och smaker! Med
allt från cruising till vintage loppis, mat och
musik.
Huvudområdet är vid sjöbodarna på
Möljen, där du kan äta och dricka gott,
lyssna på musik och träffa glada människor.
Missa inte cruisingen, veckans höjdpunkt,
eller Ladies Run.

Glada Hudik
Summer Week,
en folkfest för
stora som små.
Alltid vecka 29!

”Och du, det är alltid
fri entré på Glada Hudik Summer
Week!”

Glada Hudik Summer Week
Glada Hudik Summer Week is a festival for
adults and children alike, filled to the brim
with activities around town, motor themed of
course. This year also marks the event's 10-year
anniversary. There will be everything from cruising to vintage yard sales, food, and live music.
The main event space is located in the city
centre by the boathouses at Möljen, where you
can eat and drink to your heart's content, listen
to music, and socialise with the merry crowd.
Free entry.
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Foto: Mikaela Jansson
”Ladies Run - Glada Hudik
Summer Week”
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Hälsingegårdarnaett världsarv

Hälsingegårdarna är verkligen Hälsinglands skatt. Ett hundratal ståtliga
träslott utspridda i landskapet. Ett världsunikt kulturarv med välbevarade
målningar, så unika att de 2012 utnämndes till världsarv av UNESCO.

Vad är det som gör
Hälsingegårdarna världsunika?

Det finns sju världsarvsgårdar som
representerar alla hälsingegårdar.

Ett utdrag ur UNESCOs motivering:
/.../ “Gårdarna visar hur oberoende
bönder inom ett geografiskt begränsat
område kunde kombinera en högt
utvecklad byggnadstradition med en rik
folklig konst i form av dekorativt målade
interiörer speciellt för fest. Gårdarna
vittnar om en kultur som har försvunnit
idag, men vars byggnader och interiörer
med sina variationer, rikedom och kvalitet
är exceptionellt väl bevarade och av
enastående universellt värde.” /.../

Mer info om Världsarvet Hälsingegårdar

The Decorated Farmhouses
of Hälsingland

Hälsingegårdar was inscribed on the World
Heritage List in 2012

The Decorated Farmhouses of Hälsingland
consist of seven timber houses from the 19th
century. They show how independent farmers
who had accumulated wealth through forestry
and flax production built new homes with
special rooms or separate buildings designated
for festivities. Today there are about 1000 of
these farmhouses in Hälsingland
Norrbergsstugan på Delsbo Forngård
Foto: Jenny Gustafsson
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finns på www.halsingegardar.se.

Upplev Hälsingegårdarna!
Det finns många sätt att uppleva en
Hälsingegård på, alla har sin unika profil
med guidning, café eller gårdsbutik.
Några erbjuder även boende, en
spännande möjlighet att komma
kulturarvet riktigt nära, för avkoppling och
inspiration.

The Justification of the World Heritage
Committee

”The large, impressive farmhouses of
Hälsingland, with there highly decorative
rooms for festivities, reflect an extraordinary
combination of timber building and folk art
traditions, the wealth and social status of the
independent farmers who built them, and the
final flowering of a long cultural tradition in
Hälsingland.”
Link: www.halsingegardar.se
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Norrbergsstugan, Delsbo Forngård
Foto: Jenny Gustafsson

Världsarvsgården Bommars i Letsbo
Foto: Jakob Dahlström

1*

2*

I vår destination finns
flera hälsingegårdar
värda att besöka.
Ystegårn i Hillsta, Forsa är en fyrbyggd
hälsingegård känd för sina vackra
”Forsadörrar”. Ett unikt tillfälle att besöka
en ”orörd” gård. Guidade turer ges under
sommaren. Här finns även ett mysigt café
och butiker.
Frägsta Hälsingegård i Näsviken erbjuder
en italiensk restaurang med meny på
“hälsingevis” och Bed & Breakfast i
hemtrevlig miljö.
Delsbo forngård, en vacker plats med
textilmuseum, butik, unika målningar och
guidade turer samt flertalet evenemang
under året. Varav Delsbostämman är det
största.

40

Funderar du på karriär
och en framtid i
Hudiksvalls kommun?

3*

På Bjuråkers forngård finns en fin samling
av äldre byggnader från bygden att
upptäcka samt utrymme för lek för de små.
Missa inte de digitala guidningarna och
alla evenemang som hålls här under året.

30-31 maj

4*

Hudiksvalls Näringslivsbolag finns för
dig som vill starta, utveckla eller etablera
företag. Här finns alla förutsättningar för
att förverkliga dina företagsdrömmar.
Följ oss på instagram och ta del av det
goda livet i Hudiksvalls kommun.
#tillhudiksvall

om
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å
åv
ik.
Lyssna p vet i Glada Hud
i
näringsl

HÄLSINGEGÅRDSDAGARNA!
En perfekt helg att resa runt och
upptäcka Hälsinglands genuina
världsarv. Njuta av mat,
dryck, spännande berättelser
och historiska miljöer. Passa
på att smaka på den goda
Hälsingeostkakan med!

*Plats och fotograf - nr. 1-4:
1. Världsarvsgården Pallars, Alfta - Foto: Jacob Dahlström
2. Måleri från hälsingegård i Delsbo - Foto: Jenny Gustafsson
3. Världsarvsgården Erik-Anders, Söderala - Foto: Jacob
Dahlström
4. Världsarvsgården Erik-Anders, Söderala - Foto: Elsa Röing

Om näringslivet i Hudiksvall

www.hna.se | info@hna.se | 0650-55 66 20

#visitgladahudik

#visitgladahudik

#visitgladahudik
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Semestra
hållbart

Malnbaden- sandstrand med cykelavstånd från stan. Perfekt att ta med en filt
och picknickkorg.
Hälsinglands Museum- museum och konsthall med fri entré
Ut och njut! Vi har varierande natur på
nära håll i hela destinationen. Tillsammans
med en smarrig matsäck blir det en perfekt dag, sommar som vinter!

Din hållbara guide till
Glada Hudik

Ta bussen! Det är bra förbindelser med
buss till flera besöksmål. Håll koll på avgångar i appen för X-trafik.

Vi lever i en tid där medvetna
val som spar på våra resurser är
viktigt för många. Så även på
semestern. Det blir till exempel
mer vanligt med “hemester”,
alltså att semestra på hemmaplan
eller upptäcka Sverige med en
”Svemester”, för att minska på
långresorna.

Paddla kanot eller kajak- Uthyrning finns
på flera platser i destinationen. För den
som vill paddla tillsammans med andra
finns ledarledda turer genom Friluftsfrämjandet och Näsviken Kajak & Fritid.
Cykla dressin på Dellenbanan- 5 mil järnväg mellan Näsviken och Hybo.

Foto: Britt Mattsson

Ting med Tanke- butik med ekologiska och
hållbara produkter för alla åldrar
Gröna Bönan- butik och café med blommor, inredning och veganskt fika i mysig
miljö
Waynes Coffee- café med ekofika
Elles Eko- butik med ekologisk hudvård
och barnkläder
Delsbo NYA stationscafé- retrocafé med
både fika och mat. Här hittar du många
veganska läckerheter.
44
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Aktiv semester
Upplev friheten, gemenskapen, äventyret eller kanske
bara tystnaden i naturen året runt.
Foto: Sara Wennerqvist

LOPP & TÄVLINGAR
VANDRINGSLEDER
Fäbodvallar
Sjuvallsleden, en 34 km vandringsled
mellan Forsa och Delsbo i varierad terräng
med fäbodvallar, utsiktsplatser och sjöar.
Längs med leden dras även skidspår på
vintern.
Familjevänligt
Norrboleden är en vacker och lättvandrad
led mellan Dellensjöarna, med fina vyer
och perfekta fikastopp. Leden är 13 km.
Foto: Philippe Rendu

Havsnära
På Hornslandet hittar du inte mindre än 13
olika vandringsleder, från 500 meter till 7
km i vacker natur nära havet.

Borgarloppet Trail Race
Terränglopp med spännande sträckning
längs med Borgarleden i Näsviken, strax
utanför Hudiksvall. Spring eller gå genom
skogen och över stock och sten med fin
utsikt över sjön Dellen. Starten går i maj.
Trogstaloppet
Skidor på vintern och löpning på sommaren- välj vilket som passar dig. Trogstaloppet går genom byarna i Forsabygden och
smyckas med flertalet ståtliga Hälsingegårdar och vacker lantlig miljö. Det finns även
en bana för barnen. Trogstaloppet arrangeras årligen i februari och juli.
Bockruset
Ett av Hälsinglands mest upplevelserika
lopp. Ett äventyrslopp i kuperad terräng
med utmanande hinderbana. Välj mellan
5 och 10 km. För barnen finns Killingruset.
Starten går 1 augusti.

An active vacation
Experience freedom, companionship, adventure, or maybe just the silence. No matter why you
love being in nature, we get you. Hiking is an
amazing way of experiencing nature, getting
exercise, and relaxing. Are you looking for a
46

heavenly challenge, a really muddy adventure, biking or skiing through villages lined with
stately Hälsinge farmhouses? There are many
routes and races to join.
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V

HUDIKSVALLS STAD

älkommen

att sova över

På www.vistgladahudik.se hittar du fler boenden
och dessutom privata stugor att hyra.

DELLENBYGDEN
Dellendröm
www.dellendrom.se
+46(0)70-607 36 95

Strandpiren
www.strandpiren.se
+46(0)650-104 44
Malnbadens Camping
www.malnbadenscamping.com
+46(0)650-132 60
Best Western Hotell Hudik
www.hotellhudik.se
+46(0)650-54 10 00

Norra Dellens Familjecamping
www.norra-dellen-camping.se
+46(0)70-227 03 83

Quality Hotel Statt
www.nordicchoicehotels.se
+46(0)650-150 60

Ol-Ers Västeräng
www.olers.nu
+46(0)70-320 31 17

Hotell Temperance
www.hotelltemperance.se
+46 (0)650 - 311 07

Delsbo Camping
www.delsbocamping.se
+(0)653-163 03 (sommar),
+(0)653-165 20 (vinter)

H O R N S L A N D E T/
H Ö L IC K
Vill du bo mitt i stan, nära till restauranger och shopping? Eller är det lugnet med närhet
till skog och natur som lockar dig mer? I vår destination är alternativen många och
varierande – bo på hotell, vandrarhem, unika bed & breakfasts, Hälsingegård, camping
eller stuga. Här finns något för alla.

Accommodations
Do you want to stay in the middle
of town, close to restaurants and
shopping experiences? Or are you
more attracted to calm, forests, and
48

closeness to nature? At our destination
there are plenty of options – stay in a
hotel, hostel, unique bed & breakfasts,
a Hälsingegård, camping, or in a lodge.
We offer something for everyone.

Svanbacken Hotell & Konferens
www.svanbacken.se
+46(0)653-150 77

Femettan
www.femettan.com
+46(0)70-540 71 02
Hofra Bed & Breakfast
www.hofra.se
+46(0)70-256 80 30
Wij B&B
+46(0)653-162 94

t
Hölick Havs resor
ww w.holick.se
+46(0)65 0-56 50 32

Vandrarhem
Hostel

Hotell
Hotel

Bed & Breakfast

Hälsingegård
The Decorated Farmhouses of Hälsingland

Ställplats

Camping

Stuga
Cabin
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forts. ”Välkommen att sova över”

Välkommen till södra Norrlandskustens Pärla

BORKA BRYGGA
ENÅNGER

FORSA /NÄSVIKEN

Borka Brygga Camping
www.borkabrygga.com
+46 (0)650-55 00 41

Ystegårn Bed & Breakfast
www.ystegarncafe.se
+46(0)650-101 90

Enångers B&B
www.enanger.com
+46 (0)650-55 01 25

Frägsta Hälsingegård
www.fragsta.se
+46(0)650-309 70

STF Kungsgården Långvind Hotell
och Vandrarhem
www.langvind.com
+46(0)650-822 33

N
S VÅ G A D A L E

Borka Brygga! Turistmagneten

på kanten mot havet med kulturhistoriskt intressant ångbåtsbrygga
från 1850 som renoverats under
senaste åren.

•11 juli Träbåtens Dag (marknad med
”knallar”, träbåtskortege m.m.)
•29 augusti Lyskväll (hamnen med inlopp
upplyst, restaurangen öppen)

IG G E S U N D

Här finner du:

Camp Igge/Ankarm
ons camping
ww w.campigge.se
+46(0)650 -205 05

•Camping med eluttag, toa, dusch, soptömning m.m.

tappning som klassisk skärgårdskrog med

•Gästhamn med eluttag, dusch och toaletter, soptömning, toatömningsanläggning och
båtbottentvätt m.m.

Öppet: Från Mors Dag 25 maj till
Lyskvällen 29 augusti.

urcamping
Sö rdala Nat
dalen.com
w w w.svaga
2 80
+46(0)65 3- 30
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Evenemang

Vandrarhem
Hostel

Hotell
Hotel

Bed & Breakfast

Hälsingegård
The Decorated Farmhouses of Hälsingland

Ställplats

Camping

•Restaurang med fullständiga
rättigheter.

Restaurang Borka Brygga i ny

teamet från: Bakfickan

& Magnus kök

•Bil- och båtmack med RME-fri
båtdiesel.

”Musik på Borka” Varje torsdag kväll
från 25 juni till 6 augusti.

•Museum.

Kontaktuppgifter till restaurangen:
Tel. 0650-55 00 41
www.borkabrygga.se
borkabrygga@gmail.com

Kontaktuppgifter till hamnanläggningen
borkabrygga@telia.com
www.borkabrygga.com

Stuga
Cabin

•13 december Julmarknad med ”knallar”

Evenemang 2020
Med reservation för ändringar.

På grund av rådande läge och COVID-19
ställs vissa evenemang in. Besök våra
digitala kanaler för löpande uppdateringar.

2-19 juli

3-19 juli

Musik vid Dellen

Spelmansstämmor

Bygden fylls av myllrande spelmansstämmor och spännande
konserter i trolsk
natur. Invigning den
2 juli på Bjuråkers
Forngård. Vem du än
är, varmt välkommen
hit att njuta, lyssna,
leka, dansa och ha
kul!

Med en lång tradition
av spelmansstämmor
fylls sommaren av
en härlig blandning
av folkmusik, världsmusik och folkdans
på Delsbostämman,
Norrbostämman och
Bjuråkersstämman.

16 maj
Smaka på Hudik

Matfestival i
centrala Hudiksvall.

3- 25 juli
24-25 juli

Visor vid Rångsjön
Sommarkonserter vid
vackra Rångsjön med
bl.a. Jill Johnson
och Måns Zelmerlöw

HudikKalaset

Musikfestival som
seglat upp i toppen
bland festivaler i Sverige och lockar ca 10
000 besökare varje år.
I år i ny tappning med
flera konserter under
hela sommaren och
den stora kalashelgen
på Köpmanberget i
Hudiksvall. På scen,
bl.a. Veronica Maggio, Victor Leksell,
Engmans kapell och
Mash Up International.

13-17 juli
Glada Hudik
Summer Week

Folkfest med bilar,
musik och mat i fokus.
En vecka fylld med
evenemang för hela
familjen. Huvudområdet är vid Möljen i
Hudiksvall. Missa inte
cruisingen, veckans
höjdpunkt eller Ladies
Run.
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Foto: Mikaela Jansson
Glada Hudik Summer Week”

53

28 aug- 5 sept
Kura Skymning

Missa inga
evenemang!

Friluftsteater på Forsa
Forngård

Följ oss på FB, Instagram
eller besök oss på
www.visitgladahudik.se

4-6 sept

28 nov

Hälsinge marknad

“En av de bästa marknaderna i Sverige”
med 400 utställare
och tivoli. En marknadshelg utöver
det vanliga med
ca 60 000 besökare.

Julmarknad,
Delsbo Forngård
bjuder in till en stämningsfull gammeldags
julmarknad. Trollbarnen i Trollebo busar
och i gamla skolan
stöps det julljus i traditionell anda. Det blir
underhållning och fika
i Ås bönhus tillsammans med gröt och
värmande glögg.

3 okt
Höstmarknad i
växthuset. Forsa

handelsträdgård
bjuder in till höstmarknad med
försäljning av lokala
produkter av hög
kvalité. Caféet bjuder
på gofika från sitt
egna bageri och
mustig höstsoppa.
Butiken är fylld med
inspiration för hem
och trädgård.

Februari
Svågadalens
Skoterfestival

31 okt
Höstmarknad

Bjuråkers Forngård
Populär marknad med
80-talet hantverkare
och lokala matproducenter.

Foto: Jacob Nordström
Foto: Philippe Rendu
Möljen, Hudiksvall
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I februari varje år fylls
Svågadalen med
besökare från hela
regionen när skoterträffen drar igång.
Kom och se de
senaste modellerna
uppradade, ät en
kôlbulle, testa din tur
på lotteri, fynda på
loppis och testa såklart skotrar. En dag
för erfarna skoterfantaster, nyfikna ungdomar och andra som
bara vill vara med i
vimlet.
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Mulle Meck

Loppis GUIDE

i Glada Hudik

Öppet hela året
Välkomna

Sommar med loppis och auktioner hör ju liksom ihop, men det är
många som har öppet året om. Välj bland loppisar, antikaffärer och
auktioner.

L oppisar

Bricka loppis i Bjuråker, kanske Hälsinglands största loppis är en guldgruva för loppisälskaren, där du kan gå runt i timmar och
ändå inte ha sett allt när du åker därifrån.
Gillar du vintagekläder från 50- och 60-talet, då är Gerds Garderob och Hälsinge
Vintage i Hudiksvall perfekt med handplockat utbud av kläder, skor och väskor
från flera tidsepoker.
Även Strömbacka Loppis, är ett tips för
den som gillar både gammalt och nytt i
trevlig miljö.

Några andra tips:

• Erikshjälpen
• Bättre Begagnat
• Skinnars Antik & Loppis i Bjuråker
För antikälskaren finns Delsbo Antik i
Delsbo och Hälsinglands 		
Auktionsverk.

logi

Hotell sova njuta

möte Konferens prata

A uktioner

Att besöka en traditionell gårdsauktion är
en upplevelse i sig. Här kan du ropa in nytt
och gammalt – eller bara slå dig ner i din
medhavda stol och titta på folk. På auktioner möter du garanterat både lokalbor och
besökare. Ibland finns det fika till försäljning, ibland behöver du ha med dig egen
picknickkorg.
Två populära auktioner är Johannesbergs
Auktionshus, utanför Delsbo, och Tövsätters Auktioner som håller till i Forsa
men har även auktioner på andra ställen i
destinationen.
En del loppisar har öppet året om, andra

njut Visor

äta kaffe Lunch snabbt

Tel. 0650-55 66 40
www.mullemeckigladahudik.se

Bjuråkersstämman 19 juli
National– och sockendagsfirande
Midsommarfirande

hela sommaren. Håll utkik i lokaltidningen,

Allsång

jakt efter loppisskyltar. Kanske hittar du ett
mysigt sommarcafé eller en härlig picknickplats längs vägen…

www.svanbacken.se - 065315077
Följ oss på Facebook eller Instagram

i vacker hälsingegårdsmiljö
erbjuder vi under 2020

när andan faller på, och många varje dag
ofta annonseras de där. Eller ge dig ut på

vid Rångsjön nöje

Gammeldagsmat
Förstämma
Buskspel

Café

Hälsingeostkaka
Lokal matmarknad

Danskurs

Stämmovecka

Hälsingegårdsdagsmarknad

Dans till spellista
Hembygdsfest
Höstmarknad
Handelsbod

Spelmanstämma

Konst & Café
ingalunda.se

Hantverksvisning

Bakstuga
Skolmuseum

Skogsmuseum
Bjuråkersdräkt
BjuråkersBlad

Barnlekplats
Guidning

Kolarkoja

Gästernas Afton
Byaböcke

Musik vid Dellen invigning 2 juli
Bjuråkers Hembygdsförening
Tå 110, 824 78 Bjuråker · 0653-150 70
www.hembygd.se/bjuraker
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Bricka loppis i Bjuråker

Cia Ohlsson, Auktionist
56
och tusenkonstnär

facebook/ingalundaihedvigsfors

Cykla

#cyklahälsingland
Hälsingland är Sveriges nya
cykeldestination, med utmanande
cykling i de djupa Hälsingeskogarna
och njutfulla dagar vid kusten. Det
finns ett brett utbud av cykelleder i
olika discipliner för stora och små.
På webbsidan www.halsingland.se
hittar du mer information och tips för
cykelupplevelser i Hudiksvall.

Discipliner

Cykelvänliga
boenden

Turförslag

- Svanbacken Hotell & Konferens, Delsbo
- Hofra Bed & Breakfast, Delsbo
- Ystegårn B&B, Forsa
- Enångers Bed and Breakfast, Enånger
- Hölick Havsresort, Hornslandet

Cykeluthyrning
- Percykel
- Dellenbanan
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- Leisure
- Landsväg
- Gravel
- Cross Country
- Betongpark (Sportparken Hudiksvall,
Björkparken i Delsbo)
- Dressin

Njut av hösten!
#visitgladahudik

Dellen runt
Vacker tur på asfalt och grusväg runt sjön
Norra Dellen. Passar både för landsvägskörning och leisure. 62 km lång. Se sidan 34
för en längre beskrivning.
Storbergets MTB-leder
Lagom utmanande Cross Country leder på
10 respektive 24 km.
Hornslandet och Hölick
Cykeltur vid en pärla längs med Hälsingekusten. 30 km landsväg som passar både
den tränade och livsnjutaren.

- HÖSTMARKNADER - SVAMPKURSER - EVENEMANG visitgladahudik.se
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Boende, mat och
upplevelsepaket i
Söderhams skärgård!

HÖLICK HAVSRESORT
& SPA

- ny kulinarisk destination i samarbete med Melker Andersson.

0650 - 56 50 32
info@holick.se
HOLICK.SE

visitsoderhamn.se

Melker Andersson
Fotograf: Wolfgang Kleinschmidt

Camp Igge &

Ankarmons Camping

Upplev
Söderhamns
underbara skärgårdsöar.
Boka ditt boende på
Rönnskär, Storjungfrun,
Enskär och
Klacksörarna!

EN REN OCH
SKÄR NJUTNING!
Dagsturer, weekendpaket,
konferens med jobbet
eller privat med familjen.
Kom och njut
med oss!

•
•
•
•
•
•

Boende
Mat
Minigolf
Naturlig badstrand
Konferens & Utbildning
Träningsläger för Fotboll,
Inomhussporter m.m
• Event & Mässor

Camp Igge | Simbadsvägen 25 | 825 31 Iggesund | tel. 0650-20505 | info@campigge.se

campigge.se
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1. AVHOLMSBERGET

1

Sveriges ”vackraste” utsikt?! Avgör själv!
Här har du en fantastisk vy över Dellensjöarna och den krater som bildades av ett
meteoritnedslag för 100 miljoner år sedan.
Här hittar du även Avholmsberget Café &
Restaurang.

2. HÖLICK OCH HORNSLANDET

Naturreservat och Ekopark med hav,
stränder, skog och grottor som bjuder på
spännande naturupplevelser. Här hittar
du bland annat Sveriges äldsta tall, hela
770 år gammal. Passa på och ta en tur på
någon av de fina vandringslederna på denna halvö. Håll då utkik efter den sällsynta
jättepraktbaggen som lever här.

3. LÅNGVINDS BRUK

Vacker kulturhistorisk bruksmiljö med
flertalet byggnader bevarade. Bruket har
anor från 1600-talet, då det låg ett järnbruk
här som tillverkade järn till den svenska
vapenindustrin.

utvalda

4. BLACKSÅSBERGET

Ett sägenomspunnet berg med milsvid
utsikt över landskapet ända ut till kusten.
Upp för berget finns två vägar att välja, en
lättare stig på den västra sidan i närheten
av Blacksåsvallen och en lite tuffare väg
med brant stigning på den östra sidan.

5. KUGGÖREN

62

1. AVHOLMSBERGET
Beautiful views over the Dellen Lakes and the crater formed by a meteor 100 million years ago.

3. LÅNGVIND’S IRONWORKS
Historical ironworks with multiple preserved buildings. The mill dates back to the 1600s.

ren, a cosy fishing village with a fisherman’s
chapel and older buildings among the pebble
fields and beaches.

2. HÖLICK AND HORNSLANDET
A natural reserve and Eco Park with sea, shores,
forests and caves that offer exciting experiences
in nature.

4. BLACKSÅSBERGET
A mythical mountain with incredible views of
the landscape below all the way to the coast.

6. DRAISINE ON THE DALLEN LINE
A favourite for the whole family! Or perhaps
for the whole friend group? A whopping 54km
of lovely trolley cycling with exciting tunnels,
beautiful bridges, and glittering lakes.

5. KUGGÖREN
In north-east Hornslandet you will find Kuggö-

På Hornslandets nordöstra del ligger
Kuggören, ett mysigt fiskeläge med
Fiskarkapell och äldre bebyggelse bland
klapperstensfälten och stränderna. Här
har en naturlig hamn bildats som format
fiskeläget. Fisket var aktivt här till alldeles
nyligen.

6. DRESSIN PÅ DELLENBANAN

En favorit för hela familjen! Eller varför inte
kompisgänget? Hela 54 km härlig dressincykling med spännande tunnlar, vackra
broar och glittrande sjöar.
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7. HAVET OCH SKÄRGÅRDEN

Ta dig ut på havet och skärgården. Med
egen båt, kajak eller med skärgårdsbåten
Hulda. Hudiksvalls skärgård är verkligen
en pärla!

8. KYRKBÅTSRODD

Har du inte rott kyrkbåt förut? Tag då chansen! Varje onsdag kl 19 under sommaren
erbjuder Dellenroddarna en trevlig kvällsrodd på Dellen. Testa att ro själv eller åk
bara med och njut.

9. HUDIKSVALLS KYRKA

6

Jakobs kyrka som den också kallas
började byggas 1643 och invigdes 1672.
Kyrkans inredning präglas av många olika
stilar men barocken är övervägande. 1721,
när ryssarna härjade i staden och den stora branden utbröt, träffades kyrkan av en
kanonkula, men kyrkan stod stadigt kvar.
Kyrkan renoverades under 2019 och håller
öppet för besök året runt.

10. FISKARSTAN

10

2

8

Hudiksvalls stad har anor från 1500-talet
och har mycket spännande att berätta.
Speciellt Fiskarstaden, Hudiksvalls “gamla
stan”, ger en bra bild av livet i staden förr.
Gör en stadsvandring på egen hand och
upptäck stadens historia, följ de guldfärgade informationsskyltarna som finns på flera
av husen.

11. SJÖBODARNA OCH MÖLJEN

7. THE SEA AND THE ARCHIPELAGO
Get out on the sea and archipelago. With your
own boat, kayak, or the archipelago boat Hulda. Hudiksvall’s archipelago is a real gem!
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8. CHURCH BOAT ROWING
Take the opportunity to row a church boat, the
Dellen rowers offer a pleasant evening rowing
session every Wednesday night during the summer on the Dellen Lake.

9. HUDIKSVALL’S CHURCH
Built in 1643, the church’s interior features multiple styles but the emphasis in on the baroque
style. The church is open to visitors all year
round.
10. THE FISHERMAN’S TOWN
Hudiksvall town dates back to the 1500s. Fiskarstaden (the Fisherman’s Town), Hudiksvall’s “old

town”, offers a great view of what life in the city
was like in the past.
11. THE BOATHOUSES AND MÖLJEN
The red boathouses have become Hudiksvall’s
signature. In the past there were boathouses in
almost all harbour cities in Norrland, but they
have only been preserved in Hudiksvall. Today
there are craft boutiques and restaurants here.

De röda sjöbodarna har kommit att bli
Hudiksvalls kännetecken. Förr fanns liknande sjöbodar i nästan varje Norrländsk
hamnstad, men endast i Hudiksvall har
de bevarats. Bodarna uppfördes under
1800-talet. Idag rymmer sjöbodarna bl.a.
hantverksbutik och restauranger. Området
kallas för Möljen.
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Movikens masugn

- en del av Hudiksvalls historia Movikens Masugn anlades 1795 efter att man på
1700-talet upptäckt järnmalm i Bjuråker. Masugnen
byggdes för att förse det närbelägna Strömbacka
Bruk med tackjärn, som användes i brukets smedja.
Strömbacka Bruk blev under 1800-talet den främsta
i Hälsingland.

#visitgladahudik

Första snön!
- AKTIV SEMESTER -

Masugnen anlades just i Moviken på grund av det
fördelaktiga läget vid Norra Dellens strand, så malmen
kunde skeppas direkt till hyttan.
Under 1800-talet tog verksamheten fart och masugnen
byggdes om för att möta de nya ökade behoven. I samband
med ombyggnationen byggdes även en modern gasrostugn
på området, för att förbättra kolningen och höja kvaliteten
på träkolet. I slutet på 1800-talet hade dock anläggningen
redan hunnit bli omodern, så man lät riva den och bygga en
helt ny masugn, som stod klar 1904.
Anläggningen lades ner 1937, dock är interiören och
utrustningen väl bevarad och idag är det ett bruksmuseum
med guidade visningar under sommaren.
För mer information besök:
www.hudiksvallsbruksminnen.com

The Moviken blast furnace - part of
Hudiksvall’s history
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In the 1700s iron ore was discovered in Bjuråker and in 1775 the
Moviken Blast Furnace was installed in order to provide the
neighbouring Strömbacka Mill with pig iron which was used in
the mill’s forge. The blast furnace was built in Moviken due to its
advantageous position by the shore of lake Norra Dellen. During
the 1800s the business was developed and the blast furnace was
rebuilt with the addition of a modern gas roasting furnace, to
improve the carbonisation and quality of the char. Today it is a
working life museum (bruksmuseum) with guided tours during the
summer.

- LÄNGDÅKNING - SLALOM & SKRIDSKOR visitgladahudik.se
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Reportage

Reportage: Emma Carlsson
Fotograf, porträtt: Per Hjärpsgård

På skidor
genom stan
Tänk om man
kunde dra
skidspår över
fjärden...

När vinterkylan gjort sitt och isen
har lagt sig på fjärden i centrala
Hudiksvall kan du en solig lördag
se ett hundratal människor
åkandes på längdskidor, skridskor
eller gåendes på fjärden.
Från hamnen, ut till golfbanan i
söder och vidare till elljusspåret i
Hudiksvalls östra del.

Här finns drygt två mil
spår att njuta av – och
du behöver inte vara
en mästare på backar
för här är det flackt!
Få fler att upptäcka längdskidåkning

Janne Hagström
Ägare av butiken Percykel i centrala Hudiksvall
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Den tidigare tävlingscyklisten Janne
Hagström äger butiken Percykel i centrala
Hudiksvall där han hyr ut, servar och säljer
cyklar och längdskidor – två stora passioner
i hans liv. Han hade länge gått och funderat
på vad han kunde göra för att få fler
kommuninvånare att upptäcka tjusningen
med längdskidor oavsett vad man har för
tidigare erfarenheter och förutsättningar.

Kom ihåg!

All åkning sker med
sunt förnuft och på
egen risk. Tänk på
säkerheten!

En dag slog det honom. Tänk om man
kunde dra skidspår över fjärden?

Det skulle innebära lättillgänglig skidåkning
för alla som bor och besöker Hudiksvall.
Lokala företagare samarbetar

Sagt och gjort! Tillsammans med en
annan lokal företagare, Gustav Björke på
Hälsingeschakt, har han investerat i en
pistmaskin och en skoter för att kunna köra
upp spår när isen är tillräckligt tjock. Under
vintersäsongen gör de noga mätningar hur
tjock isen är för att det ska vara säkert att
vara ute och åka på fjärden. Pistmaskinen
används när isen är minst 40 cm tjock och
skotern används när isen är lite tunnare men
ändå tillräckligt säker för att kunna spåra.
Tillsammans med Hudiksvalls Golfklubb
och Hudiksvalls IF sköter de om spåren

för att kommuninvånare och besökare ska
kunna njuta av lättillgänglig skidåkning.
- Det är flera som har kommit in i butiken
och tackat för det vi gör. Det är många som
inte åkt på kanske 30 år, som tycker det är
jobbigt med backar och när det är mycket
folk i spåren.

69

Reportage

forts. ”På skidor genom stan”

De uppskattar att vi har dragit spår där det
är helt flackt och du kan åka när du vill på
dagarna. Bor du dessutom i stan så behöver
du inte ens en bil för att ta dig till spåret. Då
snackar vi lättillgängligt! säger Janne.
- Tänk när jag stod inne i butiken på
Hamngatan en lördag förmiddag och såg
människor gå förbi utanför med längdskidor
på axeln, redo för att ge sig ut i spåret. Det
var nästan så jag fick ståpäls! fortsätter
Janne. Under helgerna har Janne och hans
gäng lovat att ha särskild bevakning utifall
att spåren behöver dras eller bättras på
eftersom det är då de flesta människor kan
och vill vara ute.
- Ska vi göra en sån här satsning så är det ju
för att människor ska nyttja det ordentligt,
då får vi jobba när efterfrågan är som störst.
Då spelar det ingen roll vilken dag på
veckan det är, menar Janne.
Byt ut dina gamla grejer

För att vem som helst ska kunna prova på
skidåkning har Percykel börjat med att hyra
ut längdskidor till den som saknar egen
utrustning.
- Oavsett vilken motionsform du ägnar dig
åt så ska det vara roligt. Du behöver inte ha
den dyraste och senaste utrustningen, men
det ska vara bra grejer. Vi har bra kvalité
på vår utrustning och har möjlighet att
hyra ut en del av sortimentet. På så sätt kan
vem som helst testa att åka och se om det
är något man vill göra mer av, innan man
köper egen utrustning, säger Janne.
En annan insats för miljön och plånboken
som Janne och Percykel erbjuder är till sina
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yngre kunder. Barn och ungdomar som
fortfarande växer och behöver byta ut sin
gamla utrustning kan göra det mot en nyare,
som i en slags pant.
- Det är mitt sätt att bidra till att fler barn
och ungdomar ska kunna ägna sig åt
längdskidåkning, berättar Janne.
Satsar på vår- och sommaraktiviteter

Att cykelbutiksägaren brinner för sin
hembygd och att barn och ungdomar
ska röra på sig mer råder det inget tvivel
om. Nästa steg är nu att tillsammans med
Hudiksvalls IF hålla Barnens Vasalopp vid
Möljen där alla barn i åldrarna 3-10 år kan
delta. Blåbärssoppa, medalj och möjlighet
att låna skidor för den som inte har egna ska
få fler barn att upptäcka skidåkning.

Under vår- och
sommarhalvåret
är planen att
göra permanenta
cykelbanor tillsammans
med golfklubben och
Hudiksvalls IF.

I VÅR FRÄSCHA STORMARKNAD
HITTAR DU DET MESTA SOM
HÖR SOMMAREN TILL!
• Brett sortiment av hem & fritid
• Stor sortering av frukt & grönt
• Kött, chark, ost & delikatesser i mängder
• Eget bageri där vi bakar från grunden,
matbröd & kondis, 7 dagar i veckan
• Färsk fisk, manuell avdelning
onsdag-lördag
• 350 P-platser och rymlig butik

Varmt välkommen
önskar Peter med personal

ÖPPET
ALL A DAG
AR

7–22
Blockvägen
tel: 0650-3 1,
77 40

FÖR DIG SOM
ÄLSKAR SPORT
Percykel är sportbutiken för dig med höga krav på
kvalitet och service. Vi erbjuder välkända varumärken
inom skidor, cykling och löpning.

- Jag vill att barn och ungdomar ska vara
ute och röra på sig. Alla passar inte för
lagsporter men det finns massa andra roliga
sporter och fysiska aktiviteter att upptäcka.
Nu ska vi satsa på att göra roliga cykelbanor.
Det ska vara med knölar och så, sånt som
ungdomarna gillar, avslutar Janne.
mån-fre 10-18, lör 10-14 • www.percykel.se
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Tre ord med tyngd
Frihet Trygghet Service
varje dygn!

Hälsinge
linneväveri

Forssån 820 64 Näsviken
SWEDEN
Tel 0650-300 30
www.halsingelinnevaveri.se

Gardiner
Maskinvävning i hellinne,
Handdukar
halvlinne och bomull.
Fabriksförsäljning av
Dukar
Machine weaving in linen

Badlakan
Förningsdukar

It’s possible to visit the weaving mill.
Öppet: Sommaren 2020, 29 juni - 7 aug
Mån-fre 10-17, övriga året ring för besök:
Tel. 0650-300 30 eller 073-3227089
Forssån, Näsviken

www.halsingelinnevaveri. se

Uthyrning och försäljning
av kajaker
Norra Dellen Familjecamping i Bjuråker, tel. 070-227 03 83
www.norra-dellen-camping.se
Frägsta Kulturgård i Frägsta, tel. 0650-30970,
820 64 Näsviken, www.fragsta.se
Kungsgården Långvind, tel. 0650-822 33
www.langvind.com
Strandpiren Hotell i Hudiksvall, tel. 0650-10444
www.strandpiren.se
Stenö Havsbad i Söderhamn, tel. 0270-75150
www.stenohavsbad.se
Upplev Järvsö i Järvsö, tel. 0702-555816,
Portlidret Stenegård, 820 40 Järvsö, www.upplevjarvso.se

Norra-Dellen-Camping
Nicole & Reto Bachofner
Rävnäset 101
82478 Bjuråker
www.norra-dellen-camping
info@norra-dellen-camping.s
Tel: +46 70 227 03 83

Ta med en bit
Glada Hudik hem

2020
2 -19 juli

Öppentider
Välkommen
till året runt
Camping och stugor är öppet
Norra-Dellen-Camping
Äventyrsminigolf & Servering
1:maj
till 7:juni
önskar
Nicole
& Reto Bachofner

mondag till fredag kl. 14-18 lördag & söndag kl. 11-18

Öppettider 2020*
8:juni till 9:augusti kl. 11-21

Camping
ochtill fredag
stugor
är öppet
runt kl. 11-18
mondag
kl. 14-18
lördag &året
söndag
10:augusti till 31augusti

september på helgen kl.11-17

Musikaliska möten i magiska miljöer
Invigning 2 juli
Bjuråkers Forngård

Äventyrsminigolf & Servering
Maj-juni

1/5 - 7/6

Juni-aug

8/6 - 9/8

Öppet alla dagar:
kl. 11-21

Aug

Mån-fre: kl. 14-18
Lörd-sön: kl. 11-18

Sept

Endast helgöppet:

10/8 - 31/8
Helgöppet

hudiksvall.se/musikviddellen

Kanot & Kajak
&Roddbåt &Kanot,
Motorbåt
Mån-fre:
kl. 14-18
från 1:maj alla dagar kl. 9- 21
Lörd-sön: kl. 11-18
Kajak,

kl.11-17

Roddbåt
& Motorbåt

från 1:a maj
öppet alla dagar
kl. 9 - 21

Rävnäset 101 - 82478 Bjuråker
www.norra-dellen-camping
info@norra-dellen-camping.se
Tel: +46 70 227 03 83
*Öppettider med reservation för ändringar.

- Visit Glada Hudik -

visit
glada
hudik

Turistinformation

Du får personlig hjälp och tips via vår turistinformation och InfoPoints. Upplev mer under ditt
besök, vi ger gärna tips och guidar dig till våra
bästa smultronställen, evenemang och aktiviteter.
Är du på språng eller planerar besöket hemifrån
kan du ta hjälp via våra digitala kanaler istället.
Foto: Therese Blomdahl Dahlin, Visit Glada Hudik
Destinationsutvecklare och ansvarig för
Turistinformationen och InfoPoints i Hudiksvall

Visit Glada Hudik
Turistinformation

Storgatan 33, Hudiksvall
+46(0)650-191 00
info@visitgladahudik.se
www.visitgladahudik.se
/visitgladahudik
@visitgladahudik

Prova en världsunik ansiktsbehandling! Vi erbjuder bland annat Pure Cell Treatment från
MARIA ÅKERBERG, där levande stamceller från växtriket stärker och bygger upp hudens alla lager.

Öppet hela sommaren
för behandlingar och försäljning av ekologisk hudvård.
Se öppettider på hemsidan / Boka direkt

Sitt i soﬀan och handla lokalt!

Handla enkelt din hudvård, året runt, på www.eco-butiken.se.
Välj att hämta dina produkter i butik eller få dem hemskickade.

DELLENBYGDEN

SVÅGADALEN

ICA MAXI
Blockvägen 1, Hudiksvall

Avholmsbergets
café & restaurang
Avholmsberget, 1, Bjuråker

Handlarn, Svågadalen
Ängebo 83 A, Bjuråker

Best Western, Hotell Hudik
Norra Kyrkogatan 11, Hudiksvall
Hotell Strandpiren
Sjötullsgatan 15, Hudiksvall
Westsunds gård
Arnöviken 20, Hudiksvall

Bjuråkers Hembygdsförening
Tå 110, Bjuråker

ENÅNGER
Kungsgården Långvind
Långvind 1, Enånger

Capricorn
Storgatan 13, Delsbo
Dellenbanan
Stationsgatan 9, Delsbo
Delsbo Hembygdsförening
Ås 106, Delsbo
Delsbo Hemköp
Edevägen 9, Delsbo
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At InfoPoints you will find the
leaflet for the main area with maps
and contact details where to turn if
any questions. Welcome

HUDIKSVALL

Ystegårn Café & Bistro
Hillsta 8, Forsa

BUTIKEN

You can receive personal assistance and tips from the tourist
information and InfoPoints. If you
do not have much time or are
planning your visit from home,

our digital channels can provide
comprehensive tourist information.

I destinationen finns flertalet InfoPoints som är utmärkt med det vit/gröna-märket.
InfoPoints är en bemannad turistserviceplats där kan du få hjälp med de vanligaste
frågorna och även få turistbroschyrer och kartor.
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Visit Glada Hudik
Tourist information

Officiell återförsäljare

Storgatan 30, Hudiksvall • Lilla Vintergatan 7, Ljusdal
info@eco-kliniken.se • 0730-52 39 80 • www.eco-kliniken.se • www.eco-butiken.se

ICA Supermarket,
Delsbohallen
Edevägen 5, Delsbo

www.visitgladahudik.se

75

Upplev Glada Hudik!
Dellenbygden Enånger/Långvind
Forsa/Näsviken Hornslandet Hudiksvall
Iggesund Svågadalen
VISIT GLADA HUDIK
TURISTINFORMATION
Storgatan 33, 824 30 Hudiksvall
Telefon: +46(0)650-191 00
info@visitgladahudik.se

www.visitgladahudik.se
www.scandinavianxperience.se

/visitgladahudik
@visitgladahudik

visit
glada
hudik

