Upplev

SANDVIKEN

VANDRA, PADDLA, ÅK
SKIDOR ELLER CYKLA
Den perfekta hemestern är
närmare än du tror!

JÄRNRIKET

bjuder på fascinerande och historiska
miljöer med aktiviteter för hela familjen!
Besök Gysinge bruk och Högbo bruk!
s. 14 och 24

HITTA BOENDET

– som passar dig och din semester.

Året om, i och runt Sandviken!
Läs mer på sida 46.

Välkommen till

SANDVIKEN
Vi brukar säga att Sandviken är en plats där 1+1 blir 3. Det vi menar är att det
finns mycket att göra, se och njuta av på en relativt liten yta inom många olika
intresseområden. Här är avstånden korta och naturen nära. Känn dig som
hemma en dag, en vecka eller för resten av livet.
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Tel. 026-24 00 00

Epost: kommun@sandviken.se
www.sandviken.se
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Aktuella aktiviteter,
sevärdheter, upplevelser,
evenemang, mat, caféer,
boende och mycket mer
i Sandviken och när
området hittar du på:
visitsandviken.se

SVEMESTER OCH HEMESTER

lätt och rätt 2021...

Många kanske längtar långt bort, efter konserter och evenemang,
men tänk så mycket fantastiskt det finns att uppleva och utforska
på nära håll. Just nu har vi en lysande möjlighet att ta till vara
allt det som finns i vår omgivning. Vi kommer att bli varse att det
finns så mycket som vi kanske inte hade en aning om.
Det är en otrolig förmån att ha närheten till den vackra naturen
med allt från skogar till öppna landskap och från berg till vackra
sjöar. Ett enormt intresse för naturen och friluftsaktiviteter har
under de senaste åren väckts i hela landet. Lokalt har vi aldrig
tidigare sett så många som cyklar, paddlar och vandrar längs våra
leder.
I vår närhet har vi Biking Gästrikland som knyter ihop
Gästriklands mountainbikeleder - leder som går genom
magiska skogar, över de högsta bergen och längs de finaste
sjöarna. Befintliga banor som Högbo Bruk utanför Sandviken,
Skidstavallen utanför Gävle och Västerhällarna utanför
Järbo vävs in i ledsystemet tillsammans med helt nya banor.
Kungsberget växer med flow- och downhilleder och utvecklas
som en sommardestination.
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• Gästrikeledens 27 mil, våra naturreservat och Färnebofjärdens
Nationalpark bjuder in till fina
utflykter och vandringsupplevelser.
• Storsjön med egen riviera – Årsunda Strandbad och båten
MS/Emma som trafikerar sjön sommartid.
• Högbo och Gysinge Bruk med en mångfald av kultur och
naturupplevelser.
Vad kan vi mer önska?
I det här magasinet vill vi som älskar vår kommun och vårt
närområde ge dig inspiration och tips på platser att besöka och
utforska.
Ha en trevlig hemester eller svemester och kom ihåg att vara
rädd om dig och andra!

Eva Hofstrand

Turismchef Sandvikens kommun

BIO PÅ GRAND
Här möts förväntningarna hos dagens
och morgondagens biobesökare med
den senaste tekniken och de skönaste
fåtöljerna. Bion är återuppstånden i
den lokal där biografen Grand en gång
invigdes 1936. Ha en härlig bioupplevelse
och är det till kalaset, afterworken eller
kompiskvällen kan du boka en hel salong
bara för er!
+ bjornbio.se/sandviken

GÖRANSSON ARENA
- EN PLATS FÖR SPORTOCH VÄRLDSEVENEMANG
Göransson Arena har plats för 10 000
personer och på en yta tre gånger större
än Globens ryms både de största idrotts
evenemangen, artisterna och mässorna.
Här går konserter för världsartister
som Britney Spears och 50 Cent av
stapeln då och då liksom deltävlingen
för Melodifestivalen och våra största
svenska artister. Ta med dina vänner,
heja på i klacken och ät och umgås i
restaurangen. + goranssonarena.se

BRUKSSHOPPING I HÖGBO
Åk på utflykt i den vackra bruksmiljön
på Högbo Bruk och ta en shoppingtur
på samma gång! Gårdsbutiken och
Made in Högbo erbjuder härodlade
grönsaker och produkter från egen
djurhållning, ysteri och bageri. Kika in i
smedjan och hälsa på SméJohan
eller i Öfre Hammaren där du kan se
glasblåsarnas skimrande alster.
I Keramikgalleriet arbetar Margareta
Persson i stengods och framställer
figurativ keramik och unika föremål.
På bruket hittar du även doftdesigncentret
Björk & Berries med sina lyxiga
skönhetsvårdsprodukter gjorda på helt
naturliga råvaror. + hogbobruk.se

Mer att
utforska
MUSIK & KULTUR
KUNGEN - GALLERI LARS PALM
+ backbeatbolaget.se
MUSIK I BRUKSMILJÖ
+ visitsandviken.se

CENTRUM FÖR BYGGNADSVÅRD - BYGGNADSVÅRDARENS
MECKA
Inspireras av restaurering och inredning
långt bort från plastlister och akrylfärger
på Centrum för Byggnadsvård i Gysinge.
Vandra runt mellan byggnaderna i Röda
bruket, inspireras av byggnadsvårdsutställningen och botanisera sen bland de
svensktillverkade möblerna, de egenframtagna färgerna och inredningsdetaljerna
som satt Gysinge på kartan. Lär dig, rum 
för rum, hur du lyssnar på och bevarar
husets själ utan att pruta på bekvämlig
heten. + gysinge.com

BANGEN JAZZ & BLUES FESTIVAL
+ bangen.se
HANDLA LOKALT
LENAORANGE
+ lenaorange.se
WETTERLINGS YXFABRIK
+ wetterlings.com
KULTURCENTRUM
MITT I SANDVIKEN
Kulturcentrum arrangerar hundratals
aktiviteter och programpunkter under året
där de flesta är gratis.
+ sandviken.se/kulturcentrum

TASTE OF AFRICA
+ taste-africa.com
VALBO KÖPCENTRUM
+ valbokopcentrum.se
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Sugen på en runda golf?

I området finns flera fina golfbanor med vackra omgivningar, vattenspeglar och bra
restauranger.

Hitta balansen
mellan

HÖGBO GOLFKLUBB
27-hålsanläggning med en totalupplevelse
av högsta kvalitet, nära Högbo brukshotell
och MTB-arenan.
» 18-hålsbana med par 72
» 9-hålsbana med par 35
» Restaurang
+ hogbogk.com

AKTIVITET &
AVKOPPLING

MACKMYRA GOLF
Utbildningsanläggning med fin drivingrange och en 9-håls golfbana med både
konstgräsgreener och gräsgreener.
» 9-hålsbana med par 34
+ mackmyragolf.se

HOFORS GOLFKLUBB
En vacker 18-håls skogs- och parkbana vid
sjön Storgösken, några kilometer utanför
centrala Hofors.
» 18-hålsbana med par 71
» Restaurang
» Hotell
+ hoforsgk.se

SAIK GOLFKLUBB
Med bara ett par kilometer till Sandviken
centrum och med Storsjöns vackra natur
runt hörnet är Trebo det perfekta stället att
njuta av golf.
» 18-hålsbana som består av 2 st
9 -hålsslingor, en röd och en vit,
varav den röda är en Pay & Play bana.
Par 3 och handikapp slopad.
» Restaurang
» Hotell
+ saikgolf.se
GÄVLE GOLFKLUBB
Gävle Golfklubb är en av Sveriges största
golfanläggningar. Den ligger nära Gävle
centrum, nära havet och nära till hotell som
erbjuder golfpaket. Klubben har genom
åren arrangerat stora tourtävlingar för både
damer och herrar samt fostrat ett flertal
spelare på Europatouren.
» AVAN 18-hålsbana med par 72
» GAMLA BANAN 18-hålsbana, par 72
» TESTEBO 9-hålsbana (Pay&Play), par 28
» Restaurang
+ gavlegolf.com

SVERIGES STÖRSTA
EXTREMSPORTARENA
INOMHUS - THE DOME
JUMP AND PUMP
Stora och små hopp för allt som rullar
på hjul utan motor. Foampit- eller airbag-landning för bästa övningsmöjlighet.
Pumptrack, resi-landning, wallride och
mycket mer.

VILDMARKSBAD
Vad kan vara mer exotiskt än att bjuda
vännerna på ett vildmarksbad under
stjärnorna i vinter? Rykande varma,
vedeldade badtunnor och bastu i skenet
från facklor, marschaller och lyktor.
+ aventyrsservice.se
+ aventyrarna.se
+ gysingewardshus.se
+ pinetreevents.se

UNLIMITED ZONE
Trampoliner, foampit, airbag, parkour,
klättervägg, airtrack, freerunning,
Ninja Warriors med mera.
STREET PARK
Skateboard, BMX, inlines och kickbike.
Förutom en Betong Bowl finns street-
features med drops/banks/rails med mera.
QUICK JUMP
Bungyjump inomhus från knappa 15 meters
höjd.
+ thedome.se
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HÖGBO BRUKSHOTELL MED
SPA OCH RELAX
Bor du på brukshotellet har du
möjlighet att njuta både av pool- & relax
avdelningen. Ta ett dopp, bubbla lite och
slappna av i relaxloungen eller varför inte
sätta dig i bastun en stund.
+ hogbobrukshotell.se

VILDMARK OCH ADRENALIN
För dig som hellre håller dig ovanför leder
och stigar finns en h
 isnande höghöjdsbana på mellan sex och elva meters höjd.
Här finns även en lite enklare bana för barn
från 7-8 år. + hogbobruk.se

PADEL
Den nya innesporten som passar de flesta.
I och runt Sandviken finns och byggs det nya
padelbanor, både inomhus och utomhus.
Du hittar dem bland annat i Björksätra och
på Högbo bruk.
+ propadelsandviken.se + hogbopadel.se

HITTA TILL MEDELHAVS
VÄRMEN MITT I SANDVIKEN
På Parkbadet hittar du inte bara två av
mellansveriges häftigaste vattenrutsch
kanor, Guldpilen och Stålröret, utan också
äventyrsbad med vågmaskin, forsar,
bubbelpooler och leklandet Mamma Mu.
Vill du träna din fysik lite extra finns
både motionssimbassäng, bassäng för
funktionshindrade, trampolindel, grupppass och gym. På Parkbadet finns även
en relaxavdelning med både bastu och
vilstolar. Om du behöver mjuka upp stela
muskler med massage eller få fotvård
finns här medicinskt utbildad personal
för detta. + parkbadet.se

Mer att
utforska
AKTIVITETER
DISC-GOLF
+ discgolfbanor.se
BOWLING
+ visitsandviken.se
SKATEPARK
+ visitsandviken.se
UTEGYM
+ visitsandviken.se
+ hogbobruk.se
FRILUFTSLIV
MULTIADVENTURES SWEDEN
+ multiadventures.se
HEMLINGBY FRILUFTSOMRÅDE
+ visitgävle.se
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Kanotäventyr
I FÄRNEBOFJÄRDENS
NATIONALPARK
TEXT: Åsa Backman. FOTO: Lina Lingers
+ sverigesnationalparker.se/farnebofjarden

Den 17 juli skulle solen skina enligt väderprognosen.
Så systrarna Nanna och Lina med familjer bestämde
sig för att ge sig ut och paddla i Färnebofjärdens
nationalpark. Systrarna har rest mycket i sitt liv i jakt
på upplevelser och äventyr, men i coronavirusets
kölvatten var det semester på hemmaplan som gällde.
– Man blir hemmablind. Vi har rest runt
i hela världen och i jakten på nya häftiga
upplevelser hade vi glömt bort att vi själva
bor i ett semesterparadis, utbrister Nanna
Jan-Ers. Hennes syster, Lina Lingers,
håller med. De bor båda i Ulvkisbo, strax
väster om Österfärnebo och därmed bara
ett par mil från parken.
I Färnebofjärdens nationalpark möts
fyra av Sveriges landskap: Gästrikland,
Uppland, Dalarna och Västmanland.
Parken består framför allt av vatten och
är känd för sitt rika fågelliv, men också
för den varierande naturen och myllret
av djur: älg, utter, bäver… och mygg.
Sommaren 2020 var inget myggår, men
Nedre Dalälven är annars rikskänt för
sina mygg. Nanna berättar att mygg
bekämpningen gör att området inte
längre har de problem som det ofta
skrivs om, men att det finns mygg
prognoser om man är orolig.
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BARR I HÅRET ELLER VITA
DUKAR?

Systrarna pratade en del om hur de skulle
lägga upp paddlingen innan de gav sig
ut. Man kan nämligen välja bekvämlighetsgrad, från riktig lyxsemester med
boende och trerätters middag på något
av Gysinges hotell till att ta med egen
utrustning och bo i tält eller vindskydd
längs vägen. Eller någonting mitt emellan.
– Om man inte gillar barr i håret kan
man bo bekvämt på herrgård eller i stugor.
Du kan också hyra all utrustning av
uthyrningsfirmorna om du väljer att bo
ute. De kör ut mat, badtunnor och vad du
vill längs vägen. Våra barn var sugna på
att tälta och vi valde att hyra kanadensare
men använda egen utrustning och mat.
Det blev en väldigt billig semester,
berättar Lina.
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PADDLADE PÅ BARNENS
V ILLKOR

”Jag kände mig helt utvilad efter den
där turen. Det var ingen prestation
inblandad över huvud taget,
bara total närvaro”

Linas söner Åke och Gunnar är åtta
respektive sex år gamla, och Nannas son
Otto är fem. De funderade en del på om
grabbarna skulle bli rastlösa av att sitta
stilla i kanoterna, men oron visade sig
vara helt obefogad.
– Vi är inga vana paddlare, men vi
är ute mycket i naturen med barnen.
Det var häftigt att se hur fantasin
flödade när dataspel och telefoner
låg kvar hemma. De sjöng, lekte kurragömma, hittade på tävlingar och berättade
historier, skrattar Nanna. Vi stannade när
barnen ville, grillade korv vid någon av
alla vindskydden, fiskade och badade.

Systrarnas bästa tips
Hon får något drömskt i blicken när
hon berättar om gäddan som de drog
upp när de lagt till för kvällen, om
kvällsljuset, fågelkvittret, fiskgjusen och
havsörnen som svepte förbi och spåren
av bäver som de hittade längs vägen.
– Det var absolut ett av mina bästa
sommarminnen. Jag kände mig helt
utvilad efter den där turen. Det var ingen
prestation inblandad över huvud taget,
bara total närvaro, berättar hon. Det finns
många rastplatser i parken och alla är så
välskötta, rena och snygga med gott om
toapapper på dassen och ved vid eld
platserna. Det var så enkelt!
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» Ladda ned en karta från Färnebofjärdens Nationalparks
webbplats. De är mycket informativa.
» En paddelsemester behöver inte vara hardcore!
Paddla med strömmen och vinden. Uthyrningsfirmorna
kan lägga i och hämta upp kajaker och kanadensare
i princip var som helst.
» Unna dig lite lyx. Ta med en flaska vin, choklad eller en
god efterrätt. Man behöver ju inte bära, så det är bara
att lasta i. Vi hade med oss pannkakssmet som vi fick
användning för sista dagen när det var lite grinigt ute.
» Ta med fiskespön. Fiskekort köper man enkelt online
när andan faller på.
» Vi packade allt i sopsäckar trots att det var strålande
solsken. Det är skönt att kunna paddla på och skvätta
vatten utan att tänka på att allt blir blött.
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Svalkande dopp

BAD, PICKNICK

& båtliv
Storsjön är platsen för dig som gillar det
våta elementet vare sig du är badnymf,
storfiskare, naturdyrkare eller båtentusiast.
Ta en båttur med vårt fina passagerar
fartyg M/S Emma, bada vid de vidsträckta
sandstränderna, fiska, upplev natur eller ta
med en picknick på en härlig utflykt. Vägen
över Storsjön anses vara en av vårt lands
vackraste där Västerfjärden och Körnickan
breder ut sig på vardera sidan. Broarna
över sjön binder ihop Sandviken med
många andra natursköna platser söderut,
närmast Årsunda och sedan Österfärnebo
och Gysinge.

FAKTA OM STORSJÖN
Storlek: 70,6 kvadratkilometer
Maxdjup: 15 meter
Antal öar: Ungefär 150 stycken
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Det finns mängder av stränder och
bryggor i och runt omkring i Sandviken.
Här är ett urval:
» Hedåsbadet, Sandviken
» Strandbaden, Årsunda
» Sörtuttsbadet, Sandviken
» Friluftsbadet, Högbo bruk
» Öjaren, Sandviken
» Edsviken, Österfärnebo
» Furuviks havsbad, Furuvik
» Rullsands havsbad, Skutskär
Flera av badplatserna har nära till
camping, hotell, fik och restauranger.

TA EN TUR MED M/S EMMA
Ångbåtstrafik har funnits på Storsjön
i mer än 150 år. Idag kan du hoppa på en
reguljärtur med Emma från Stenbryggan
i Sandviken via Trebo, Strandbaden i
Årsunda, Gösholmen och F
 orsbacka.
Du kan också c
 hartra båten för en egen
tur på sjön. Mer information och somm
arens turlista finns här + msemma.se

STORFISKARE FÖR EN DAG?
Bland kommunens sjöar, åar och vattendrag finns många fiskeplatser att välja
bland, den ena vackrare än den andra.
I nedre Dalälvsområdet vid Gysinge
löper de fiskrika strömmarna vilka är
bland de tio bästa i Sverige.
Tillgänglighetsanpassade fiskeplatser
hittar du bland annat vid Hamptjärn med
sitt ädelfiske där anläggningen byggts
ut med ramper runt sjön.
För den som är sugen på gösfiske är
Storsjön en av landets mest förnäma
fiskesjöar. Här finns även goda chanser
att få upp riktigt stora gäddor, abborrar
och ål.
Utforska våra vatten, hitta din favoritplats
och glöm inte köpa fiskekort. Gå in på
+ fiskekort.se och beställ, så har du
det i din telefon eller dator inom några
sekunder!

DALÄLVEN OCH FORSARNA
Många kommer till Gysinge för att ta del av
nationalparkens förunderliga natur, andra
kommer för att fiska eller promenera. Det
är också utterns favoritplats om vintern då
den söker sig till öppet vatten för att fiska.
Ett gyllene tillfälle för alla naturfotografer.
Här finns även havsörnen och många
andra fågel- och växtarter. En späckad
naturupplevelse genom linsen eller på
riktigt nära håll, året om.
+ gysingeforsarna.se

Mer att
upptäcka
vid vatten:
REAL FISHING
Egna fiskesjöar, försäljning
av fiskekort och utrustning.
+ realfishing.se
FISKA I GAVLEÅN
+ visitgavle.se

PADDLA KANOT
PÅ TROLLSKA VATTEN
Hyr en storkanot för hela familjen, en
kanadensare eller en kajak. Uthyraren kan
transportera kanoterna till det vatten där
du vill paddla.
+ aventyrsservice.se
+ sportcentralenhogbo.se
+ campinggavle.se
+ naturkraft-gastrikland.se
+ multiadventures.se

FISKA I HEDESUNDA
+ hedesundacamping.se
LIMÖBÅTEN, GÄVLE
+ limotrafiken.com
BÖNA FYR, GÄVLE
+ visitgavle.se
UTHYRNING
STAND UP PADDLE
+ hogbobruk.se
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+ gysinge.se

Omgivet av Dalälvens strida forsar och vida fjärdar ligger

1. Gysinge Herrgård - PRO folkhögskola

7. Naturrum

15. Ställplatser

22. Herrgårdsparken

Gysinge Bruk, ett välbevarat vallonbruk med anor från

2. Gysinge Wärdshus - Hotell och
restaurang

8. Gysinge Brukshandel

16. Parkering och ställplatser

23. Kallbadhuset från början av 1800-talet

9. Centrum för Byggnadsvård

24. Sädesmagasinet

3. Orangeriet - restaurang

10. The Barn - crossfit gym

17. Start för Cykel (gravel), SUP
och vandring - kartor och guider

11. Aktivitetshus - för hotellets gäster
eller bokningar

18. Äventyrsservice - båt, kanot
och äventyr

26. Masugnen

12. Badplats och bastu

19. Gysingeforsarna - flugfiske

13. Krokiga smedjan

20. Brandbilsmuseum

14. Marknadsplats och parkering

21. Gysinge loppis och antik

1600-talet som idag är en plats för utställningar,
byggnadsvård, konferenser och äventyr i naturen.
Gysinge Bruk var ett av Sveriges ledande järnbruk
under 1800-talet och en promenad genom bruket
väcker många tankar kring vår historia och livet förr.
14
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4. Gysinge vandrarhem
5. Granön med grillplats, skyltad
växtpromenad och entrén till
Färnebofjärdens nationalpark
6. Stallet och Café Udden

Foto: Per-Henrik Lind, 100 procent media
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25. Flottningsmuseet - utställningslokal
27. Naturstig för barn - Naturrum
28. Toaletter
29. Färnebofjärdens Nationalpark
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Vandring

I SPÄNNANDE
HISTORIA OCH
DRAMATISK NATUR
TEXT: Åsa Backman
FOTO: Per-Henrik Lind 100 procent media, Kerstin Nyströmer & Oscar Nyströmer

En solig men lite köldslagen lördag i maj satte sig
Oscar och Kerstin Nyströmer tillsammans med
dottern Stella, 18 år, i bilen och åkte norrut. Familjen
bor i Sollentuna och målet för dagen var Gysinge,
som ligger söder om Sandviken, på gränsen mellan
Gästrikland och Dalarna. Där mötte de upp Stellas
kusin Alice, 11 år, för att ge sig ut på äventyr vid
Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark.
Oscar och Kerstin är vana vandrare, men
de hade aldrig vandrat i Gysinge och
Färnebofjärdens nationalpark tidigare.

– Det är lätt hänt att man åker
långt bort, men pandemin har gjort
att många semestrar på närmare håll.
Så även vi. Det var svägerskan som
tipsade oss om den här turen, berättar
Kerstin.
Familjen fick rum på Gysinge
Wärdshus i det som kallas
Brukslängorna. De hade köpt
vandringspaket med en övernattning,
helpension och två vandringsdagar.
Dag ett var alla med och dag två
gick de vuxna själva. I paketet ingick
ryggsäckar med lunch, fika, karta och
lite annat smått och gott att ha med sig
under dagen.
Dag ett valde de att vandra en
del av Gästrikeleden som utgår från
värdshuset mot Österfärnebo; sträckan
var ungefär nio kilometer lång. Leden
går längs Dalälven, genom fin och
varierande natur, mycket våtmarker och
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många spänger att passera över – något
som ungdomarna tyckte var roligt.
Innan vandringen funderade Kerstin
och Oscar över hur länge det skulle
dröja innan ungdomarna ledsnade, men
de höll humöret upp hela dagen.
– Vandringen är perfekt för barn och
ungdomar också. Det är väl skyltat och
lättgånget; här finns hela tiden massor
att titta på, berättar Kerstin. Vi såg till
exempel spår efter flitiga bävrar. Oscar
håller med, men var förvånad över hur
mycket fika det gick åt.
– Det var fascinerande att se hur
snabbt tjejerna blev hungriga, skrattar
han.
Vandringen avslutades med korvgrillning i närheten av Färnebofjärdens
camping. Den som vill kan fortsätta
hela vägen till Österfärnebo. Om man
inte vill vandra men ändå är sugen
på lite vildmarksliv finns ett fint
vindskydd med ved en kort promenad
från Gysinge värdshus precis i början
av leden.
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Oscar och Kerstins tips

För den som gillar kultur och historia bjuder området kring Gysinge på
mycket att se. Familjen Nyströmer hade
läst på en del innan, men var förvånade
över att det inte fanns mer information
längs stigarna. På lördagskvällen njöt
familjen av en trerättersmiddag på
värdshuset. Dessutom bjöds det på
information om vandringsleder och
historier om trakten av servitören som
även jobbar som guide. ”Han var en
fantastisk berättare,” berättar Kerstin.
Förutom god mat fick de sig massor av
historia till livs
– För mig som är en nyfiken jäkel
var det kul att höra honom berätta om
allt från Gysinge Bruk och järnbruksverksamheten med dess koppling till
England och till industrialiseringen.

TILL DIG SOM VILL VANDRA I GYSINGE
» Ha ordentliga skor, helst kängor, på fötterna. Det är gott om
spänger över myrarna men ibland är det väldigt mycket rötter,
vilket kan vara jobbigt om man har gymnastikskor.
» Läs på! Det finns massor av spännande industrihistoria här och
tyvärr inte så mycket information längs vägen.
» Ta med en kikare. Området är fullt av fåglar och andra djur.
» Ta gott om tid att bara sitta och fika. Det ger guldkant.
» Prata med personalen på Wärdshuset innan. De har mycket
kunskap om området.
» Det är barnvänligt både vid värdshuset och ute på
vandringslederna. Aktivitetshuset i anslutning till
värdshuset var kul!
» Om man inte vill gå från Gysinge Herrgård kan
man parkera nära lederna och nationalparken
på flera ställen.

Att dessutom få vandra över de gamla
tågbroarna vilket vi gjorde dag två var
fantastiskt. Vilken otrolig kulturskatt
det är! Det är lätt att tänka sig vilket slit
det måste ha varit för de som arbetade
här genom tiderna, berättar Oscar.
Dag två startade vandringen vid
värdshuset, genom bruket och över
tågbroarna för att sedan följa Dalälven
mot Mattön och Färnebjofjärdens
nationalpark. Sammanlagt blev det drygt
12 kilometer. Den sista sträckan genom
nationalparken var ungefär tre kilometer
och hade informationstavlor utplacerade
längs med leden. Den största delen av
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leden var lättgången med undantag för
några partier där man balanserade över
trädrötter. Där gällde att ha bra kängor
på fötterna för att undvika vrickning.
Denna kortare led med spännande natur
och informationstavlor passar även
nyfikna barn.
Förutom att vandra kan man fiska och
paddla forskajak och kanot i Gysinge,
bland annat. Kerstin och Oscar blev
även sugna på att cykla mountainbike.
– Ja, det var inte sista gången vi åkte
hit. Det finns fortfarande massor att
utforska, avslutar de.
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när längtan ut

Vandra längs
Gästrikeleden

BLIR FÖR
SVÅR

27 mils markerad vandringsled tar dig
runt i Gästriklands natur, däribland
till Dalälvens älvlandskap med
Färnebofjärdens nationalpark vid
Gysinges forsar, genom flera natur
reservat och förbi Högbo Bruk. Bege dig
ut på kortare turer eller planera för en riktig
utmaning längs hela Gästrikeleden.
Kartor hittar du bland annat på
+ naturkraft-gestrikland.se

GROTTOR OCH
A NNORLUNDA NATUR
Kungsberget är känt för sin skidåkning men vill du se dig omkring i
omgivningarna hittar du fina markerade
stigar som tar dig genom gamla löv- och
barrskogar, förbi dramatiska bergsidor
och svårframkomliga blockmarker. Besök
Styggbergsbranten där berghällarna
värms upp under dagen och värmer
omgivningen under natten vilket ger en lite
annan flora än vad du vanligtvis ser här.
Exempel på växter du hittar här är hassel,
springkorn och guldlockmossa.
Är du mer intresserad av spänning är det
såklart läge att besöka grottorna, där den
längsta är hela 25 meter lång. Legenden
säger att rövaren Gillberg hade sitt tillhåll
just här och därför heter grottan Gillbergs
ide.
+ visitsandviken.se
+ naturkartan.se
+ jarboportalen.se/fritid.php

Trailrunning
Fyra trailrunningbanor på Högbo Bruk
ligger redo för motionärer, idrottare och
andra springlystna. Här kan du jogga
eller springa på naturligt underlag
i Högbos skogar, i olika terräng och
på en hel del sankmark. Banorna är
på 3.5, 5.5, 8.3 och 10.6 km och
svårigheten varierar.
Trailrunningbanorna är tydligt markerade
för att springa både i dagsljus och
i mörker så att du hittar rätt i skogen.
I dagsljus följer du vita cirklar på träden
och vitmålade stakkäppar och i mörkret
med pannlampa följer du blå reflexer.
Banorna startar bortom Sportcentralen.

LÖPNING
Markerade löpspår finns från 2,5 till 15
km med ett bra, löpvänligt underlag av
packat grus. Löpspåren är desamma
som skidspåren vintertid och har samma
markeringar.
Dagspår: 6,5 • 8 • 10 • 12 • 15 km.
Elbelysta spår till klockan 22:00.
Det finns både flacka och kuperade spår.
Löpspåren utgår från Spårcentralen.
+ hogbobruk.se
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Trollstigen

- HÄLSA PÅ STENTROLLEN
PÅ SÖDERÅSEN I TORSÅKER
En lagom vandringstur uppför berget längs
stigen som kantas av små och stora 
stentroll. Räkna dem, klättra upp på
huvudet på de riktigt stora eller sätt dig
i gammelfarfars mun och vila en stund.

Halvvägs upp på toppen finns en liten
grotta där man kan ta farväl av sina nappar
och lägga dem i en korg till stentrollens
bebisar och en bit längre bort finns även
ett vindskydd med grillplats och den lilla
stengrottan där man kan dricka vatten
direkt ur källan. + visithofors.se

KORVGRILLNING, RAST
STUGOR OCH VINDSKYDD
På många platser i Sandvikens kommun finns
det fina vindskydd och rastplatser, försedda
med ved och grillplatser. Ta med barnaskaran, en gammal god vän eller avnjut skogens
tystnad i ensamhet. I Gysinge, runt Storsjön
och i och kring Högbo Bruk underhålls
rastplatserna regelbundet, året om.

SUGEN PÅ FLER NATURNÄRA
UPPLEVELSER TILL FOTS?
Runt om i Sandvikens kommun finns
hela 16 naturreservat för bevarande av
biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer
och för att tillgodose dina och alla andras
behov av skönt friluftsliv.
+ sverigesnationalparker.se/
farnebofjarden
+ lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/djuroch-natur/skyddad-natur/naturreservat/
sandviken

VANDRA I OCH RUNT
FÄRNEBOFJÄRDENS
N ATIONALPARK

Med sin vilda natur, sitt rika djurliv,
fiskevattnen och det vackra landskapet är
Färnebofjärdens nationalpark ett attraktivt
område för både vandring, paddling och
fiske. Det höga natur- och kulturvärdet i
Nedre Dalälvens Älvlandskap är utsett
till biosfärområde av Unesco. Naturum
i Gysinge ger tips på platser att besöka i
nationalparken och har aktiviteter året om.
Besök herr bäver i hans hydda eller häng
med på båtturer, fågelmorgnar, fladdermuskvällar och mycket annat.
I Gysinge hittar du även det gamla
bruket och järnvägsbroarna som erbjuder
vandringsturer med ovanligt vacker utsikt.
Vill du vandra en hel helg rekommenderar
vi hotell och vandringspaket på Gysinge
Wärdshus där matsäck och trerätters
middag ingår.
+ farnebofjarden.se
+ gysingewardshus.se

Mer att
upptäcka:
PROMENADBINGO
på Högbo Bruk
+ hogbobruk.se
REFLEXBANOR
+ okhammaren.se/traningmedokh/Reflexrundor
NATURRESERVAT
+ lansstyrelsen.se/gavleborg/
besoksmal/naturreservat/
HÄLSANS STIG
+ sandviken.se
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DJUR & PARK
FOTO: Parks and Resorts

ÄPPELTRÄDGÅRD OCH GENBANK
Under 1800-talet var intresset för växter och förädling på topp. Varje anrik herrgård skulle
ha sin egen äppelsort och fick även samma namn som gården. Du har kanske hört Åkerö,
Bergvik eller Sävstaholm. Även Högbo Herrgård hade en egen äppelträdgård som dessvärre försvann på 1900-talet. 2014 återinrättades den med en äppelalé med Gästriklands
landskapsäpple Malmbergs Gylling, fram till den gamla herrgårdens entré. På sidorna i
parken finns även en genbank med 34 träd av olika gamla gästrikesorter.
+ hogbobruk.se

HÄST OCH VAGN
Luta dig tillbaka och låt brukshästarna
Pontus och Fänrik ta dig runt Högbo Bruk
och dess vackra omgivningar tillsammans
med Högbos egen kusk. En vagn rymmer
8 personer. + hogbobruk.se

ÄLGPARKEN I OCKELBO
I Älgparken i Ockelbo kan du träffa
skogens konung på nära håll. I anslutning
till parkupplevelsen hittar du även
bodegan med fikaförsäljning, grillplatser,
gårdsbutik, samt övernattningsmöjligheter
i stugbyn med älgarna som granne. Hela
parken är barnvänlig och tillgänglig för
rullstol. Här finns även möjlighet att gå
kurser med din hund. Öppet från midsommardagen för drop-in-besök. För specifika
öppettider, se + algparken.se

FURUVIK – ETT S OMMARÄVENTYR
Flera dagar går det åt för att hinna göra allt kul, spännande och intressant i Furuvik.
Sen måste ju det bästa av att umgås med djur, leka och åka karusell testas en gång till!
Inbäddad i grönska och granne med de exotiska djuren blir den anrika parken även en
magisk plats för livemusik och show. 5-kampa, spela roliga spel, slappna av i naturen, allt
endast 30 minuter med bil från Sandviken. + furuvik.se

Mer att
upptäcka:

UPP PÅ HÄSTRYGGEN
Slätterne gård straxt norr om Sandviken
har ”Bed” för dig & ”Box” för din häst samt
”Breakfast” för er båda.
+ slatternegard.se

DJUR & GÅRDSLIV
Hälsa på getter och highland
cattles hos LARS PERS i Fors,
Österfärnebo.
+ larspers.se
SLARS OLLAS FÄBODAR
+ visitsandviken.se
På HEMLINGBY Friluftsområde
i Gävle hittar du Gävlebornas
favoritställe för lek, friluftsliv och
motion. Här finns en smådjurspark med kaniner, höns, får
och en häst.
+ visitgavle.se

FOTO: Sara Wennerqvist

JANSASPARKEN
Sandvikens centrums gröna, lummiga
oas har fått sig ett ansiktslyft och varje år
designas odlingarna av en ny trädgårdskonstnär. Här hittar du en vattenorgel med
upp till nio meter höga vattenpelare. En
scenliknande, upphöjd plats ger utrymme
för lek, möten och uppträdanden och för
den som vill umgås över en bit mat finns
här även den populära uteserveringen.
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IN I VILDMARKEN
Fler och fler vill uppleva naturens stillhet
och tystnad. Kom bort från stadens brus
och hämta nya krafter i den rofyllda och
orörda naturen. Bli en del av den bland de
vilda djuren och de häftiga ögonblicken.
Upplev allt tillsammans med kunniga
berättare, ta plats i ett gömsle i gryningen
för att spana efter vilda djur.
+ wildnordic.se

LEK, BUSA OCH KLAPPA
D JUREN PÅ HÖGBO BRUK
I Högbo finns ett riktigt paradis för de
små med djurhagar och lekplatser.
Träffa ankor, kaniner, getter och alpackor
i Sigrids Hage. Möt sagofigurerna Långa
Farbrorn och Lilla Anna i lekparken med
flera roliga klätterställningar, gungor
och rutschkanor. Varma dagar lockar
badplatsen med badbryggor, en liten
sandstrand och stora fina grönytor.
Vid Högbo Qvarn kan ni utmana
varandra i minigolf. + hogbobruk.se

WIJ TRÄDGÅRDAR
– UTFLYKTSMÅLET FÖR ALLA
SINNEN
Låt dig uppleva och inspireras av
fantastiska trädgårdar, äta ekologisk
mat odlad i den egna köksträdgården
och se vacker konst och hantverk.
Här skapas det harmoni mellan växter för
att hålla rabatten frisk och Wij trädgårdar
i Ockelbo har med sin trädgårdskultur
blivit en förebild världen över. Bland annat
för Isabella Rossellinis farm i New York
när trädgårdsmästaren Lars Krantz hjälpt
henne komma igång med den ekologiska
odlingen. + wij.se

PELAGONER TILL TUSEN
I Torsåker med utsikt över årarna och den
gamla kyrkan ligger Pelargonmuseet på en
kulle. Här hittar du gamla och nya sorter av
pelargoner, försäljning av sticklingar, café
med den omtalade pelargonkakan samt
en liten handelsträdgård. Sitt ute i solen
eller inne i det mysiga växthuset och njut
av kaffet en stund. För öppettider, besök
dem på Facebook: /Pelargonmuseumoch-trädgård eller Instagram:
@pelargonmuseum_och_tradgard

BLOMMOR & VÄXTER
BERNÖ - TRÄDGÅRDS
CENTRUM
+ berno.se
GUSTAFSÄNGS TRÄDGÅRD
+ visitsandviken.se
VÄXTZON 4
+ vaxtzon4.se
BOULOGNERSKOGEN
+ visitgavle.se
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HÖGBO BRUK
Högbo Bruk är en oas både sommar och vinter.
På sommaren vallfärdar mountainbikecyklister,
vandrare, golfare och campare hit från hela landet
och på vinterhalvåret tränar Vasaloppsåkarna skidor
på pay and ski eller i något av de varierande
naturspåren. Här finns verkligen något för alla.
Lägg en eftermiddag, en helg eller en hel vecka i Högbo.
Det finns hur mycket som helst att göra, se och upptäcka!
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+ hogbobruk.se

15. Växthus - odling av härproducerade
grönsaker

21. Glashytta och butik
+ hogbobruk.se

27. Badplats med grillplatser
och omklädningshytter

33. Driving range, Högbo Golfklubb
+ hogbogk.com

16. Högbo Kyrka - vägkyrka (sommartid)
+ svenskakyrkan.se/sandviken/
hogbo-kyrka

22. Ställplatser

28. Värmestuga

34. Alpackornas hage

23. Gruvstugan café
Facebook: /gruvstugan

29. Kanotleder, MTB-leder
och promenadstråk

35. Golfbana 18 + 9 hål

17. Golfparkering

24. MTB - Pumptrack

18. Gång- och cykelväg mot Sandviken
19. Parkering MTB, Pay & Ski och badplats

25. Höghöjdsbana
+ sportcentralenhogbo.se

37. Barnens högbo - lekpark, grillplats
och vindskydd

5. Äppelträdgård - genbank

12. Högbo Qvarn - restaurang, Café
och shop + hogboqvarn.se

30. Högbo Pay & Ski - konstfruset
längdskidspår
31. Golfrestaurang

38. Paviljong

6. Made in Högbo - gårdsbutik

13. Bangolf

39. Nya Herrgården

14. Frilanden - härproducerade grödor

26. Kanotuthyrning
+ sportcentralenhogbo.se

32. Golfshop

7. Gamla Herrgården

20. Bastu, kiosk och Äventyrarnas HQ
+ sportcentralenhogbo.se

1. Högbo Brukshotell - hotell, restaurang,
MTB-uthyrning, konferens och butik
+ hogbobrukshotell.se
2. Björk & Berries - doftcenter och butik
+ bjorkandberries.com
3. Stall
4. Brukskontor + hogbobruk.se
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8. Örtträdgård
9. Festplats
10. SméJohan - smedja och butik
+ hogbobruk.se
11. Keramikgalleriet - utställning och butik
+ hogbobruk.se

Foto: Per-Henrik Lind, 100 procent media
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36. Sigrids Hage - Smådjurpark

40. Öjaren
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OM KÄRLEKEN
TILL NATUREN,
CYKLINGEN

& livet
TEXT: Åsa Backman. FOTO: Mattias Haräng och Hasse Andersson, 100 procent media.

Allt började med att han köpte en mountainbike 2009. Under o
 taliga träningspass och
tävlingar träffade han massor av cyklande människor och slogs av att de verkade så
glada, så t illfreds, nästan som om de hade hittat en egen väg till ett rikare liv.
Det här är berättelsen om Svartudden, och om mannen bakom.
Svartudden är ett projekt som handlar
människor som cyklar mountainbike,
varför de cyklar och hur cyklingen blivit
en del av livet.
– Under det senaste året har jag hängt
med cyklister av alla sorter som kommer
till Högbo för att cykla: män, kvinnor,
äldre, yngre, elitcyklister och motionärer.
Vi har cyklat, pratat om kärleken till
cyklingen och skrattat mycket. Ibland har
vi kommit in på känsliga saker, som att bli
utsatt för mobbning i högstadiet, eller om
att få beskedet att ens barn just insjuknat i
leukemi, berättar Mattias.
HITTA SVARTUDDEN I SOCIALA
MEDIER

Med sin kamera har han fångat människorna och deras berättelser. De finns
alla samlade på Facebook och Instagram.
Man hittar dem enkelt genom att söka
på Svartudden. Att projektet blivit så
uppskattat tror Mattias beror på den
personliga tonen och att berättelserna
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inspirerar och skapar hopp och kraft,
vilket kanske är extra viktigt nu i
pandemitider.
– Under arbetets gång har jag lärt känna
nya, helt underbara människor och lärt
mig massor. Om hur det är att vinna
Cape Epic till exempel, mountainbikens
svar på Tour de France, och varför cykling
och dödsmetall är den perfekta kombi
nationen, skrattar han.
Målet med projektet har varit att fler
ska få upp ögonen för mountainbike och
det han har märkt är att allt fler svenskar
hittar till cyklingen. Många ser det som ett
enkelt sätt att komma ut i naturen, andra
vill utmana sig själva genom att träna
och tävla och sedan finns de som gillar
fart och adrenalin; de hittar downhill och
enduro.
– Egentligen är det kanske inte så
konstigt att folk längtar ut. Många har
en stressig vardag med jobb, familj och
många måsten. Dessutom lever vi i en
digital värld med ständig uppkoppling.

Cykling kan göra underverk för själen
och en del som jag träffat har berättat att
cyklingen har varit läkande i samband
med att de gått igenom en tuff period i
livet, berättar Mattias.
Själv har han tävlat en del genom åren,
men idag är cyklingen mer träning och en
längtan ut i naturen. Han bor ett stenkast
från mountainbikespåren i Högbo Bruk,
strax norr om Sandviken, tillsammans
med sin sambo Maria och två barn, Lo
och Kalle.
– Högbo är det självklara navet för
cykling här, men det finns ett stort system
av mountainbikeleder att utforska runt
om i länet. Och vi har Kungsberget.
Vi är många som har hoppats länge på att
Kungsbergets skidanläggning ska satsa på
downhill-cykling, och nu blir det troligen
av. Det kommer att bli riktigt grymt,
avslutar Mattias entusiastiskt.

MATTIAS TRE BÄSTA
MOUNTAINBIKETIPS
15-kilometersbanan i Högbo har allt.
Stigarna är härligt utmanande och ett
stopp vid magiska Svartudden är aldrig
fel. Ja, Svartudden finns faktiskt på riktigt.
Stanna till och ta ett dopp i Öjaren på
vägen och avrunda med en kopp kaffe
i Gruvstugan.
Längtar du efter Västkust-känsla i
cyklingen så är Västerhällarna i Järbo
det självklara valet. Här kan man cykla
på stenhällar och grilla ute i naturen.
Runt Västerhällarna finns även ett par
mountainbike-banor som lokala eldsjälar
har gjort iordning.
Kungsberget är ett av mina absoluta
smultronställen här på jorden. Här kan
du cykla berget runt och kanske ta en
avstickare för att lyssna på suset från de
enorma vindkraftsverken. Snart går det
förhoppningsvis också att cykla downhill
här. Det ser jag fram emot!
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Cykla

I KUNGSBERGET

Ut och cykla!

Kungsberget satsar nu stort på cykling,
med både flow- och cross country-leder.
Med lift tar du dig enkelt upp på toppen,
som med sina 200 fallhöjdsmeter bjuder
på många familjevänliga flowleder nedför
berget.
Här finns även kortare och längre leder
för cross country-cykling i storslagen
natur. + kungsberget.se

MTB ARENOR I OMRÅDET

Högbo

– EN AV
S VERIGES BÄSTA
MOUNTAINBIKE
ARENOR

I Högbo finns garanterat något för dig,
oavsett om du är elit eller bara nyfiken
på att testa mountainbike.
Välj mellan böljande och lättåkta blå
banor, lite tuffare röda banor eller någon
av de mer utmanande svarta. Här finns
också ett teknikområde för dig som
vill slipa cykelkunskaperna ytterligare.
Cyklar och utrustning finns att hyra på
Sportcentralen Högbo Bruk:
+ sportcentralenhogbo.se
+ hogbobruk.se
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Mountainbike har blivit en stor sport i Sverige
under de senaste åren och passar de flesta.
I Sandvikens närområde finns givetvis den
hyllade arenan i Högbo, men i takt med att
sporten växer, blir också antalet preparerade
banor med skyltning fler. Banorna finns med
olika längd och svårighetsgrad och på flertalet
arenor runt om i Gästrikland. De flesta arenor
har även en eller flera teknikbanor för den som
vill träna lite extra på finliret.
» Högbo MTB Arena
» Hofors MTB Arena

Biking Gästrikland
– ETT UNIKT LEDSYSTEM FÖR
M OUNTAINBIKECYKLING
Nu knyts alla Gästriklands cykelleder, mountainbikebanor och
naturliga stigar ihop i ett gemensamt ledsystem. Samtliga leder
skyltas upp och tar dig genom magiska skogar, över berg, och
längs de finaste sjöarna. Lederna har olika svårighetsgrad, längd
och terräng. Cykla en vecka, en helg eller bara en dag.
Många leder är redan färdiga och du hittar kartor och
beskrivningar på + bikinggastrikland.se

» Järbo MTB arena
» Ockelbo MTB Arena
» Hemlingby MTB Arena
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Ut och cykla

» P
 umptrack är en bana med kurvor och gupp. Genom
att hjälpa till med hela kroppen kan man ta sig
runt genom att ”hoppa” sig fram och inte
trampa ett enda varv på pedalerna.
» Ivantjärnsheden, strax norr om Kungsberget, bjuder på härliga cykelstigar
på sandhedar i trollskog.
» G
 ästrikeleden är närmare 270 km
lång. Man kan starta/sluta på olika
platser och kan därmed bestämma
längden på cyklingen själv.
» B
 MX- och tandemcyklar går att hyra
i Högbo. Se mer på
+ sportcentralenhogbo.se

Cykling i många
olika former
Landsväg, grusväg, backe, skog....
Sandviken med omnejd har blivit lite av
ett cykelmecka med Högbos MTB-arena
som mittpunkt och intresset bara
fortsätter att växa.

» Vid Hemlingby friluftsområde i Gävle hittar
du MTB-teknikbanan för alla cykelfantaster.
+ visitgavle.se

Tänk på:
» Plinga. Bromsa. Le. Visa hänsyn och respektera
att skogarna i Högbo är en plats för alla.

LANDSVÄG

– Cykla runt storsjön

Beroende på entusiasm, tid och
ork kan du välja mellan tre turer runt
Storjön:
1. Sandviken – Forsbacka – Bovik
– Sandviken: cirka tre mil.
2. Sandviken – Årsunda – Kungsgården
– Sandviken: cirka fyra mil.
3. Sandviken – Forsbacka – Bovik – Årsunda
– Kungsgården – Sandviken: cirka sex mil.

CYKELUTHYRNING OCH TEKNIKTRÄNING
SPORTCENTRALEN
026-242180, 070-5445419
info@sportcentralenhogbo.se
+ sportcentralenhogbo.se
ACTLIFE7 – uthyrning av elcyklar
+ lifestylebikerental.com

» Förbered dig genom att läsa på och titta på
filmerna på Högbo Brukshotells hemsida.
» Välj en bana med en svårighetsgrad
som passar dig.
» Använd hjälm.
» Ha kul där ute!

Naturkartan

ÅK INLINES OCH RULLS KIDOR
Asfaltsspåret är brett och bra för dig som tränar på hjul (men utan
cykel). Här kan du köra allt från inlines, rullskidor, och skateboard
till rullator och rullstol. Det finns möjlighet att hyra utrustning och
boka teknikträning på Sportcentralen. Här finns tre slingor: 1 420,
760 och 670 meter.
+ sportcentralenhogbo.se

30

– NATURKRAFT GÄSTRIKLAND
Naturkraft Gästrikland är en ideell förening som verkar att för att
ge goda möjligheter till natur- och kulturupplevelser i Gästrikland.
Här hittar du sammanställd information om var du kan vandra,
paddla, cykla, rida, åka skidor, och skridskor. Här hittar du även
information om var du hittar upplevelser kring naturens skafferi,
kultur i natur och flora och fauna.
+ naturkartan.se - finns även som app + naturkraft-gastrikland.se
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Smaka på

AQUA RESTAURANG & BAR

SANDVIKEN

GYSINGE HERRGÅRD

TILLVERKNING AV EGEN ÖL OCH
PROVSMAKNINGAR
+ gysingebryggeri.se

KANALKIOSKEN

GYSINGE

GÄVLE

LILLPUBEN SPORTBAR

GYSINGE WÄRDSHUS
I Gysinges hjärta serveras det frukost,
lunch och middag i toppklass med
inriktning på traditionella och hälsosamma
rätter med lokalproducerade råvaror i en
anrik och genuin bruksmiljö. Boka bord
inne eller ute och njut av omgivningen.

MATILDAS, GÄVLE

+ gysingewardshus.se

3BO KOLGRILL

Vid Högbo Bruk hittar du prisbelönta
Högbo Brukshotell med kulinariska
mat- och dryckupplevelser från morgon
till sen kväll. Om du är sugen på en härlig
lunch eller fika rekommenderar vi ett besök
på Högbo Qvarn, som ligger vackert vid
Högboån. Sommartid lockar kanelbullarna
i Gruvstugan många gäster och här
kan du också avnjuta en god lunchmacka. Från maj till september är även
Golfrestaurangen öppen. Här serveras
fika, dagens lunch och à la carte.
WHITE GUIDE
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+ hogbobrukshotell.se
+ hogbobruk.se

» GRUVSTUGAN I HÖGBO
+ hogbobruk.se

+ visitsandviken.se

LOKALT TIPS

» KONDITORI MARANGONI, SANDVIKEN
+ konditorimarangoni.com

CHARLYS STEAKHOUSE
+ charlys.se

LOKALT TIPS
LOKALT TIPS

+ gysingeherrgard.se

WHITE GUIDE

WHITE GUIDE

+ noungavle.se

WHITE GUIDE

+ soderskalla.se

MADE IN HÖGBO
På Högbos ängar betar får, lamm,
grisar, kor och ankor. Köttet förädlas
i det egna charkuteriet och ostar
ystas i det egna ysteriet. Här bakas
den saftiga högbolimpan och krispigt
tunnbröd och det plockas grödor
från friland och växthus. Råvarorna
används i hotellets restaurang och
säljs i gårdsbutiken. Förutom de
härproducerade råvarorna är hållbarhet och återbruk viktiga hörnstenar.
Kaffesumpen går tillbaka till jordarna
och gödsel från hästar och används
i odlingarna.

» LITTLE ART CAKERY, GÄVLE
+ littleartcakery.com

THE CHURCH

MAHARANE
+ visitsandviken.se

MULLIGANS PUB
+ mulliganspub.se

LOKALT TIPS

SÖDERS KÄLLA, GÄVLE

» CAFÉ MERCURIUS, STORVIK
+ visitsandviken.se

+ visitsandviken.se

INDISKT

NOUN, GÄVLE

» KOVERSTA GAMMELBY S
 OMMARCAFÉ
+ visitsandviken.se

+ kanalkiosken.com

LOKALT TIPS

LOKALT TIPS
+ matildas.nu

» CAFÉ UDDEN, GYSINGE
+ gysingeherrgard.se

+ hogboqvarn.se

LOKALT TIPS

GYSINGE BRYGGERI

» LUNDGRENS BAGERI, ÖSTERFÄRNEBO
+ lundgrensbageri.com

HÖGBO QVARN

NALAS BURGER
+ visitsandviken.se

STREETFOOD

Något utöver det vanliga

» HANSENS CAFÉ & BAGERI, SANDVIKEN
+ hansenscafe.se

+ visitsandviken.se

LOKALT TIPS

Oavsett om du vill käka på
den lokala pizzerian eller
unna dig gourmetmat i
drömsk miljö h
 ittar du
det i Sandvikens kommun.
Här finns mat från o
 lika
från olika kulturer i en
salig blandning. Hitta
matstället här eller på
+ visitsandviken.se

LOKALT TIPS

Fikasugen?

SANDVIKEN

Kombinera mat, kultur och en plats att umgås så får du The Church. Den tidigare
Baptistkyrkan har förvandlats till gastropub och det är den vackra miljön, där till och
med den lilla kyrkorgeln finns kvar, tillsammans med en närproducerad meny som gör
The Church speciellt. Den perfekta platsen för att träffa en vän över ett glas, avnjuta en
middag i lugn och ro eller med livemusik. För att uppleva något liknande måste du resa till
Dublin och se det koncept från vilket inspirationen är hämtad.
WHITE GUIDE

+ thechurch.se

» BÖNA CAFÉ , GÄVLE
+ konditorilido.se
» PEROLS VÅFFELFIK, K
 UNGSGÅRDEN
+ perolsattersta.com
» BERGLUNDS BAGERI, KUNGSGÅRDEN
+ berglundsbageri.se

SVENSKT WHISKYHANTVERK
Svenskt vatten, svenskt korn och svensk
ek är grundpelarna i det som
blev Sveriges första whiskydestilleri i Mackmyra
1999. Nu fortsätter resan
ut i whiskyvärlden som
ett av de modernaste
destillerierna. Gör ett
besök i whiskybyn, boka in
en visning och njut av mat och
dryck i restaurangen. Det hela har gett
inspiration till att ännu ett destilleri har sett
dagens ljus i regionen – Gammelstilla
Whisky.
+ mackmyra.se
+ gammelstillawhiskey.se

TZATZIKI
GREKISKT

+ tzatzikiisandviken.se

YATANA
ERITREANSKT

+ visitsandviken.se

ÖSTERNS PÄRLA
ASIATISKT

+ visitsandviken.se

ÅRSUNDA
STRANDRESTAURANGEN
LOKALT TIPS

+ arsunda.se
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Frihetskänsla

SNÖ
när den är som bäst
HÖGBO

PÅ SNÖSKOTER

Snöskotern gör det möjligt att ta sig ut till p
 latser du annars inte når
så lätt och s kapar dessutom en frihetskänsla. Runt om i S
 andvikens
kommun finns ca 250 km färdigställda skoterleder. Har du ingen
egen snöskoter kan du hyra hos exempelvis Bohlins i Järbo.
Tänk på att du måste ha ett förarbevis för att få köra snöskoter
om du inte tog ditt körkort eller traktorkort före 1 januari 2000.
+ bohlinsab.se
ATT TÄNKA PÅ:
» Om du ska köra snöskoter behöver du ett särskilt förarbevis.
» Du får köra snöskoter om du har ett körkort eller traktorkort
utfärdat första gången före 1 januari 2000.
» För att få ett förarbevis för snöskoter krävs att du har fyllt 16 år.
» Kom ihåg att köpa ledkort och kartor inför skoterturen.

pay and ski

Starta skidsäsongen extra tidigt i Högbo med 2,1 km konstfrusna skidspår. Ta med längdskidor, betala vid starten och börja träningen redan i november! När natursnön sedan
kommer finns perfekta spår vare sig du föredrar klassisk stil eller skate. De som inte vill åka
skidor kan ha kul i pulkabacken bredvid.
+ hogbobruk.se
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» Generös parkering i bästa läge utanför
gästcentret.
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» Extra bred restaurangbacke ger fin
åkning ända ned till lunchen.
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3

Mittbacken

8
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Stollift 2 pers
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Noréns
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Gammelflacken

14

Björnbuseland

19

Solstinget

8

Pist svår

Värmestuga

Skiduthyrning

Konstsnöspår

Skicross lätt

Bygellift

5

Gammelbacken

10

Nedförsbacken

15

Korridoren

20

Stefans backe

Kvällsbelysning

Skipass

Mataffär

Natursnöspår

Snow Park

Nintendoland

Kiosk/lättare mat

LÄNGDSPÅR

JUNIOR

Nintendoland

Big Air Bag

Björnbuseland

Audi Race Arena

Junior Snow Park

Puckelpist

KUNGSBERGET – KORT VÄG TILL LÅNGA ÅK
I Kungsberget får du en helhetsupplevelse av rang. Här erbjuds skidåkning för alla, med
allt från inbjudande barn- och nybörjarbackar till hisnande branter. Här finns 22 backar och
12 liftar. För den våghalsige finns snowpark, funpark med skicrossbana och Nintendoland.
Elbelysta längdskidspår i anslutning till backarna, boende av olika slag mitt i anläggningen,
restauranger, skiduthyrning, Sportshop och bara 20 minuter till Sandviken.
+kungsberget.se
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Terrängcykla i en av Sveriges bästa
MTB-arenor med femton banor och
alternativ som passar alla. Vintercykling
på anpassade banor med fatbikes som
finns att hyra.
+ hogbobrukshotell.se
+ sportcentralenhogbo.se

13

8

23

– fatbike
» Mer skidåkning för pengarna. Liftarna
är öppna till 21 på torsdagar, alla andra
dagar till 19. De mest populära liftarna
öppnar redan nio på morgonen.

21
20

18

TERRÄNGCYKEL

» Försäljningsställe med toaletter på
toppen av berget. Första steget mot en
backstuga.
» Nya lägenheter med cirka 100 bäddar.
Bland annat med upplevelsen som att
bo mitt i Björnbusebacken. Nu finns det
nästan 2 000 bäddar i området.

MER ATT
UPPTÄCKA
PÅ SNÖ:

Pulkasäkerhet

FÖR BARN OCH TÄVLINGSI NRIKTADE FÖRÄLDRAR
Pulkabacken i Högbo är ungefär hundra meter lång och har belysning fram till 23.00.
Det är alltså inte vilken liten pulkbacke som helst. Dessutom finns ett stort vindskydd med
grill och ved, samt två utedass. Ett besök här kan således vara ett paradis för sansade
familjer med rödrosiga kinder och matsäcken packad, men det är något med pulkbackar
som tenderar att locka fram tävlingsdjävulen hos folk. Ja, inte hos barnen, men hos
föräldrarna. Därför har vi tagit fram en säkerhetsguide för pulkabacken:
» Använd hjälm.
» Små barn bör ha ryggstöd på sina åkdon.
» Om du vill utmana andra föräldrar i backen – se till att det inte finns några barn
i närheten.
» Tänk på att åkmattor och så kallade surfers varken kan styras eller bromsas.
Använd inte sådana i backen!

» Hemlingby friluftsområde,
Hemlingbybacken och
snowpark + gavle.se
» Hoforsbacken
+ visithofors.se
» Elljusspår i Sandvikens
kommun
+ sandviken.se/kulturfritid/idrottochmotion/
elljussparmotionsspar
skidakning
» Elljusspår i Gävle
kommun + gavle.se
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KUNGSBERGET
bakom kulisserna
TEXT: Åsa Backman. FOTO: Hasse Andersson, 100 procent media AB, Branäsgruppen AB.

Det har hänt en del sedan Johan
Larsson röjde fram Kungsbergets första
slalombacke på 1930-talet. Förutom 22
nedfarter, fyra restauranger, två kiosker
och ett tusental bäddplatser finns här idag
en 60 000 kvadratmeter snowpark, en
skicrossbana och ett stort barnområde.
Bland annat.
Kungsberget ligger cirka 25 kilometer
nordväst om Sandviken. Med bara drygt
två timmars bilresa från Stockholm
har det blivit ett snöparadis för hela
Mellansverige.
– I vanliga fall kan vi ta emot många
gäster per dag. Nu under pandemin har
vi satt en gräns för att gästerna ska känna
sig trygga. Vi har också utökat antalet

grillplatser från sex till tjugo den här
säsongen, berättar Johnny Jernqvist,
som är sportchef och ansvarar för 100
sport- och liftvärdar samt skidlärare och
aktivitetspersonal.
Det är mycket folk i SkiLodge denna
gnistrande februaridag. Avslappnade
skidåkare, stora och små, tar sig en paus
från skidåkandet och njuter av förstklassig
service och god mat. Kungsberget har
verkligen blivit ett välsmort maskineri
med många anställda.
– Vi är ungefär 300 anställda under
säsong. Det krävs för att allt ska fungera,
berättar Johnny. Vi träffar två av dem:
Shir Mohamadi, sportvärd och Olivia
Ederström, liftvärd.

SHIR MOHAMADI

sportvärden med
polisdrömmar
Shir kom till Sverige från Afghanistan som ensam
kommande flyktingbarn 2012. Han började knyta mattor
när han var fyra år gammal och har jobbat sedan dess,
aldrig gått i skolan, förutom svenska för invandrare (SFI)
som han fick gå när han kom till Sverige. Drömmen
om att bli polis finns där i bakhuvudet, men egentligen
handlar allt om att kunna hjälpa människor.
– Allt är roligt här! Vi är ute i backen och fixar redan
klockan sju på morgnarna så att allt ska vara i ordning
när gästerna kommer. Skottar, kör ut grejor, sätter upp
nät, kör ut ved till grillplatserna, målar och fixar airbagen
bland annat, berättar han. Shir gillar att lösa problem och
hjälpa gästerna med allt möjligt. Som sportvärd finns han
också till hands för liftvärdarna när de behöver gå in och
värma sig eller ta en paus.
När han kom på intervju till Kungsberget för tre år
sedan hade han aldrig sett någon åka slalom i hela sitt liv,
än mindre provat själv.
– Jag sa som det var, att jag inte hade en aning om vad
det här jobbet handlade om, men att jag lovade att ge allt,
bara jag fick chansen. Jag litar på mig själv och vet att jag
fixar det mesta. Då kunde jag bara hoppas att de också
skulle lita på mig, berättar han. Det gjorde de. Efter
första säsongen fick jag guldstjärna och utmärkelsen
Årets medarbetare, framröstad av kollegorna.
Det var en stor dag.

Shir Mohamadi är en av Kungsbergets
sportvärdar och ser till att allt fungerar
på ett säkert sätt i backen. Här ser han
till att backens big airbag är snöfri och
lagom pumpad.
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OLIVIA EDERSTRÖM

liftvärd med båda
fötterna på j orden
Olivia har åkt slalom i Kungsberget i hela
sitt liv. Med sina 20 år har hon hunnit
med en hel del, mycket drivet av sitt
miljöengagemang.
– När jag gick ut gymnasiet ville jag ge
klimatet det viktigaste jag hade – min tid.
Så jag jobbade ideellt med Vi håller oss på
jorden, en politiskt obunden organisation
som jobbar för att öka medvetenheten
kring flygets klimatpåverkan, berättar hon.
Hon funderar mycket kring klimatet;
hur lite tid vi har på oss att minska
utsläppen och hur hon bäst kan bidra
– som jurist, journalist, miljöingenjör,
eller något annat. Medan hon funderar
passar det perfekt att jobba i Kungsberget.
Förutom att vara liftvärd arbetar hon med
årets satsning, drönarfilmningen.
– Det är så kul! Vi har en drönare som
följer efter den som åker och sedan får
åkaren en snygg film på sitt åk, helt gratis.
Jag instruerar åkarna hur de ska aktivera
drönaren med en QR-kod och sedan ser
jag till att den kommer upp i luften och
fungerar som den ska, berättar hon.
Att Olivia trivs på berget är tydligt.
Hon berättar med viss igenkänning om
ett barn som låg och grät i backen för att

föräldrarna ville att hon skulle komma in
och äta. Det hela slutade med att de fick
ge barnet en varmkorv i liften så att hon
kunde fortsätta åka. Kärleken till skid
åkning är stark även för Olivia och hon
åker själv så ofta hon hinner.
– Jag trivs jättebra här! Det är så tydligt
att man bryr sig om sin personal och att
alla ska känna sig trygga. Det gör att vi
som jobbar här kan slappna av och ha det
kul ihop. Det är mycket jobb, men också
väldigt mycket skratt, säger hon innan hon
sätter på sig hjälmen och tre lager jackor
för att gå ut och fortsätta serva gästerna
i liften.

Drönarfilmning är en ny satsning i Kungsberget. Olivia Ederström instruerar
åkarna att ladda ned en QR-kod och aktivera drönaren. Åkaren får sedan en
snygg film helt gratis.
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LÄTTILLGÄNGLIGA

äventyr

MED LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR
PÅ FÖTTERNA
TEXT: Åsa Backman. FOTO: Hasse Andersson, 100 procent media

Han älskar att vara ute i naturen och har åkt skridskor så länge han kan minnas.
Då, i tidernas begynnelse, plogade pappa Janne upp en skridskobana i byn varje
vinter, där Tomas spelade hockey med kompisarna. Första gången han surrade fast
skenor under militärkängorna och gav sig ut på långtur var i slutet av förra seklet.
Han minns än idag hur härligt det var att glida fram helt utan motstånd genom
Trollrikekanalen, norr om Högbo och Sandviken.
– Den där första turen var både hisnande
och väldigt, väldigt jobbig. Jag följde med
en kompis som åkte mycket redan då,
men vi glömde bort att njuta ordentligt
av medvinden. När vi vände för att åka
tillbaka var motvinden så stark att vi inte
höll på att ta oss tillbaka, skrattar han.
Det har blivit många turer sedan dess
och kärleken till långfärdsskridskor bara
växer. Tidigare blev det ett tjugotal turer
varje år, men han märker att det blir fler
och fler för varje vinter. En del av tjusningen ligger i att man kan ta sig så långt
och att varje tur blir ett äventyr.
– Man behöver inte vara en fantom
för att ta sig långa sträckor nästan utan
ansträngning. Det gäller bara att ha koll
på det där med vinden, säger han. Ta med
lite extra god matsäck och se till att ha
gott om tid så orkar du lätt fyra–fem mil
på en dag.
Sandvikens kommun bjuder normalt
på många möjligheter att ge sig ut på isen.
Omväxlande kyla och mildväder gör att
snön smälter och sjöarna fryser så att det
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nästan alltid finns åkbar is någonstans
i kommunen. Vissa år kommer det busslaster från hela Sverige och åker på isarna
norr om Sandviken. Man kan även träffa
på tyskar och holländare som letar sig hit
i sin jakt på fina isar.
För det är något alldeles extra med långfärdsskridskor. Det är allt fler som får upp
ögonen för det och Tomas tycker att det
är roligt att fler kommer ut. Men man ska
inte åka själv, oavsett hur erfaren man är.
– Dels finns ju Friluftsfrämjandet och
dels finns det Facebook-grupper där man
kan se var folk åker. Jag rekommenderar
verkligen Friluftsfrämjandet om du är
ovan. Då får du lära dig både teknik och
att läsa isarna av mer erfarna åkare,
säger Tomas.
När isen lägger sig spegelblank på
närmaste sjö, solen skiner och du har
vinden i ryggen är det lätt att glömma
att man är ute på naturens villkor, men
det gäller att ha respekt. Kunskap, ut
rustning och sällskap är alltid viktigt.
Så vad ska man ha med sig?

– Jag har alltid med mig isdubbar, ispik,
kastlina, ryggsäck med ombyte packat
i plastpåsar och matsäck, icke att förglömma, säger Tomas. Han menar att man
definitivt ska ha respekt, men inte vara
rädd. Man måste våga testa sig fram.
Överlag tycker han att det är många
som är rädda i onödan. I sin roll som
lärare tränar han issäkerhet med sina
elever varje år, ibland med isvaksträning.
– Alla borde prova på att plurra under
kontrollerade former. Har man väl känt
hur det känns behöver man inte oroa sig
för hur man ska reagera om det händer,
säger han. Det är inte så otäckt som
man tror.

Tomas tre
bästa tips
» Det är lätt att hitta
information om isläget.
Gör lite research inför
helgen och dra ihop
några kompisar för en tur.
Långfärdsskridskor är ett
suveränt sätt att umgås!
» Packa god matsäck och
en varm tröja att ha på dig
när du fikar. Fikastunden är
nästan lika viktig som själva
skridskoåkningen.
» Det enklaste sättet att prova
på långfärdsskridskor är
att åka på sopad bana.
Man kan till exempel kliva
på isen vid Hedåsbadet i
Sandviken, åka till Årsunda
(sju kilometer enkel tur) och
äta pizza på Strandbaden
och sedan snöra på sig
skridskorna att åka tillbaka.
Enkelt och lyxigt.
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På öppen is

FRÅN STRAND
TILL STRAND
På vintern kan du besöka
ditt smultronställe på
skidor, skridskor eller
skoter. Plogad skridsko
bana på Storsjön med
skidspår i kanten går hela
vägen från Strandbaden i
Årsunda till Hedåsbadet
i Sandviken. Ta några skär
ut på det blanka svarta och
glid ut över den öppna isen
från strand till strand.

HYRA SKRIDSKOR?
Ungdomar kan låna långfärdsskridskor
och isdubbar gratis på Gulf-macken
i Årsunda. Egna, stadiga kängor krävs.
Vuxna kan hyra både skor och skridskor
av lite mer avancerad modell. Förbokning
rekommenderas. Ring Gulf-macken för
bokning: 026-29 03 60. De kan även
ge information om isläget.
TIPS FÖR DIG SOM
VILL PROVA PÅ
LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR

Ledarledda turer
Friluftsfrämjandet i Sandviken arrangerar
ledarledda turer för icke nybörjare och
dessa finner du här:
+ skridsko.net/ffsnd
+ friluftsframjandet.se/regioner/
malardalen/lokalavdelningar/sandviken/
langfardsskridsko
Här finns information om Storsjöns
skridskobana: + arsundaif.se/skridsko
Och andra skridskoisar i Gästrikland:
+ naturkraft-gestrikland.se/upplevgastrikland/skridskoturer

»
»
»
»

Glöm aldrig isdubbarna!
Åk två eller flera för säkerhets skull.
Håll avstånd mellan varandra.
När du åker på öppna sjöar ska ryggsäck med extrakläder i tättförslutna
plastpåsar vara med. Ryggsäcken
fungerar även som flythjälp om du
skulle gå igenom isen.
» Fika är alltid gott att ha med.

Surfa på snö

Vinterbad

Sporten snowkiting, när man åker efter en drake (kite)
med antingen skidor eller snowboard, växer snabbt i Sverige.
I Sandviken hittar du de perfekta förutsättningarna för actionfylld
surfing på is och snö. Storsjön bjuder på stora, vida ytor, stabila
vindar och hundratals små öar.
På forumet + kitenation.se dryftas allt om kitesurfing – oavsett
om det sker på vatten eller snö. Här kan du också få tips om var i
ditt område som de bästa förutsättningarna finns för tillfället.

De flesta älskar väl att ta ett dopp en varm sommardag, men har
du testat att bada i en isvak? Vinterbadandet har blivit en trend
det senaste året och det sägs att det har positiva effekter som
stresslindring, energiboost, självförtroendekick, humörhöjande
och välbefinnande. Det sägs även höja blodcirkulationen och
stärka immunförsvaret.
HÄR KOMMER NÅGRA TIPS:
» Bada alltid tillsammans med någon och gärna på en plats där
du känner till omgivningen.
» Det kan vara skönt med tofflor för promenaden mellan bastun
och vattnet. Även en mössa kan sitta fint.
» Om du inte har en bastu: ha varma kläder nära till hands och
gärna något varmt att dricka.
» Var försiktig om du tidigare har haft hjärtsjukdomar eller högt
blodtryck – kolla med läkare innan du hoppar i.
Bastu finns på + hogbobruk.se och + gysingewärdshus.se

Vinterfiske
Plocka med en ordentlig matsäck och varma kläder för en heldag
på sjön med pimpling. Tid för återhämtning samtidigt som du
får frisk luft och en ordentlig dos av vinterljuset när det är som
bäst. Storsjön och flera mindre sjöar samt Dalälven erbjuder bra
fiskevatten. Fiskekort finns att köpa på: + fiskekort.se

Långfärdsskridskobana PÅ STORSJÖNS IS

I Sandviken behöver man inte packa undan skridskoutrustningen bara för att snön lägger sig. Årsunda IF plogar varje år upp en bana
från Strandbaden i Årsunda till Hedåsbadet i Sandviken. Banan är drygt tolv kilometer i ena riktningen inklusive extraslingan in till Sjövik
och Ursa. Den är 5,6 kilometer, så beroende på ork och tid kan du välja olika sträckor: 12,5 kilometer enkel sträcka, 25 kilometer fram och
tillbaka, 6,9 kilometer från Årsunda till Hedåsen (eller tvärt om) utan extraslinga, 15,8 kilometer fram och tillbaka utan extraslinga.
Det finns även många mindre sjöar i området där isen lägger sig tidigt såsom Fjärden, Långsjön och Öjaren norr om Sandviken och en
annan Storsjön som ligger nordväst om Kungsberg, på gränsen till Dalarna. Även Dalälven är ett alternativ men där kan strömmande
vatten göra isarna förrädiska.
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TIPS TILL DIG SOM SKA PIMPLA
» Du behöver ett bra pimpelspö, en borr och en hålslev
för att kunna rensa hålet.
» Ta med något att sitta på.
» Kom ihåg isdubbar och fika.
» Fiska inte ensam, för säkerhets skull.
» Små, vassa krokar ger ofta napp.
» Fiska nära botten.
» Byt hål om det inte nappar.
» Kolla om du behöver köpa ett fiskekort.
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Foto: Jonas Westlund

Kultur

HANTVERK
HISTORIA
MUSEER
Sandvikens kommun ligger mitt i järnriket.
Här finns en rik historia med många m
 indre
och större järnbruk, bondesamhällen och
skogsbruk. Kulturen här är stark och det finns
mycket att se, allt från kulturhistoriska miljöer
till muséer och konstnärer med utställningar
och möjlighet att köpa hantverk.

KONSTHALLEN, S ANDVIKEN
MUSEUM
+ sandviken.se

LÄNSMUSEET GÄVLEBORG
GÄVLE
+ lansmuseetgavleborg.se

GLASHYTTA, HÖGBO
HANTVERK
+ hogbobruk.se

KERAMIKGALLERI, HÖGBO
HANTVERK
+ hogbobruk.se

JÄRNRIKET
HISTORIA

SMEDJA, HÖGBO
HANTVERK

KOVERSTA GAMMELBY
HISTORIA, KONST
+ visitsandviken.se

SOUNDWALK SANDVIKEN
LJUDKONST
+ sandviken.se

+ jarnriket.se

+ hogbobruk.se

SVERIGES FÄNGELSEMUSEUM
GÄVLE
+ sverigesfangelsemuseum.se

MER KUTURELLT ATT UPPTÄCKA:
HISTORIA
» ÅRSUNDA VIKING
+ arsundaviking.se
KONST & GALLERIER
» TALLBO MUSEUM & GALLERIER,
KUNGSFORS
+ tallbo.se

MUSEER
» ROSENLÖFS TRYCKERIMUSEUM,
KUNGSGÅRDEN + rosenlofsvanner.se
» BRUKSMUSÉET SMEDSGÅRDEN,
SANDVIKEN + visitsandviken.se
» KVARNBACKENS TEKNIK &
PRYLMUSEUM, STORVIK
+ visitsandviken.se

» GÄSTRIK KONST
+ gastrikkonst.com

» BRANDBILSMUSEUM, GYSINGE
+ brandnostalgi.com

» GÄVLE KONSTCENTRUM
+ gavlekonstcentrum.se

» JÄRNVÄGSMUSEET, GÄVLE
+ jarnvagsmuseet.se

MUSIK & KULTUR
» KULTURCENTRUM SANDVIKEN
+ sandviken.se
» GÄVLE KONSERTHUS
+ gavlekonserthus.se
» POESIVANDRING - STIG SJÖDIN,
SANDVIKEN
+ stigsjodin.wordpress.com
» GÄVLE TEATER
+ gavleteater.se
» APPEN KULTURJAKTEN GÄSTRIKLAND
+ kulturjakt-gestrikland.se

Alster från glashyttan i Högbo Bruk.
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Inspirerande
BOENDEN

Bra att veta
PARKERING
I Sandvikens kommun parkerar du
gratis på alla offentliga parkeringsplatser.
Dessutom laddar du din elbil gratis
vid Sandviken Energis publika snabb
laddare som finns utplacerade runt om i
kommunen. Välkommen!

På visitsandviken.se hittar du fler boenden

SJUKVÅRD
» Ring 112 vid behov av akut sjukvård.
» Ring 1177 för rådgivning.
»

På Gävle sjukhus finns närmsta
akutmottagning.

» Sandvikens sjukhus har även en
familjeläkarjour där man tar emot
bokade akuta besök. Ring 1177 för
rådgivning och bokning på akuta tider.
HÖGBO BRUKSHOTELL

B&B STILLEBEN

TURISTINFORMATION

ÅRSUNDA STRANDBAD
CAMPING & STÄLLPPLATS

TURISTCENTER I SANDVIKEN
Kulturcentrum, Folkets Hus
Köpmangatan 5-7, Sandviken
Tel. 026-24 13 80
+ visitsandviken.se
INFOPOINTS Sandvikens kommun:
» Parkbadet, Sandviken
» Göransson Arena, Sandviken

HÖGBO BRUKSHOTELL

HOTELL PRINCESS

GYSINGE WÄRDSHUS

» Högbo Brukshotel, Högbo Bruk
» Strandbaden, Årsunda
» Kungsbergets skidanläggning,
Kungsberget

HOTELL I SANDVIKEN
» HÖGBO BRUKSHOTELL
+ hogbobrukshotell.se

HOTELL I GÄVLE
» BEST WESTERN HOTEL CITY GÄVLE
+ hotelcity.nu

» STADSHOTELLET PRINCESS
+ hotellprincess.se

» CLARION HOTEL WINN
+ nordicchoicehotels.se

» SURE HOTEL BY BEST WESTERN
HEDÅSEN
+ hotellhedasen.se

» ELITE GRAND HOTEL
+ elite.se

» HÖGBO PENSIONAT
S KOMMARSGÅRDEN
+ skommarsgarden.se
HOTELL I GYSINGE
» GYSINGE HERRGÅRD
+ gysingeherrgard.se
» GYSINGE WÄRDSHUS & HOTELL
+ gysingewardshus.se
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» FURUVIK HAVSHOTELL
+ furuvik.se/boende
» FORSBACKA WÄRDSHUS
+ forsbackawardshus.se
» JÄRNVÄGSHOTELLET
+ jarnvagshotellet.nu
» SCANDIC CH
+ scandichotels.se/ch
» SCANDIC GÄVLE VÄST
+ scandichotels.se/gavlevast

BOENDEN I KUNGSBERGET
» HOTELL, STUGOR, LÄGENHETER
+ kungsberget.se

B&B OCH VANDRARHEM
» HAMMARBYKVARNEN,
GÄSTRIKE-HAMMARBY
+ hammarbykvarnen.se
» HÖGBO VANDRARHEM
+ hogbovandrarhem.com
» GYSINGE VANDRARHEM
+ gysingevandrarhem.se
» NORRGÅRDEN I SANDVIKEN
+ norrgardenisandviken.com
» SJÖSUNDA STRANDVILLA
VANDRARHEM, ÅRSUNDA
+ strandbaden-arsunda.com

» SLÄTTERNE GÅRD B&B, HÖGBO
+ slatternegard.se
» STILLEBEN I ÅMOT
+ stilleben.nu
CAMPING & STÄLLPLATSER
» FÄRNEBOFJÄRDENS CAMPING
+ schwedenpause.se
» STÄLLPLATSER PÅ HÖGBO BRUK
+ hogbobruk.se/stallplats
» CAMP KUNGSGÅRDEN
+ campkungsgarden.se
» STÄLLPLATSER KUNGSBERGET
+ kungsberget.se
» STÄLLPLATSER - GYSINGE BRUK
+ gysinge.se
» STÄLLPLATSER - GYSINGEHERRGÅRD
+ gysingeherrgard.se

» ÅRSUNDA STRANDBAD
– CAMPING, STÄLLPLATS
+ strandbaden-arsunda.com
» AXMARBRYGGA HAVSCAMPING
+ axmarbrygga.se

TURISTINFORMATIONEN
I GÄVLE
Södra Skeppsbron 15, Gävle
Tel: 026 - 17 71 17
+ visitgavle.se

» FURUVIKS HAVSCAMPING
+ furuvik.se/boende

TRANSPORT

» GÄVLE CAMPING ENGESBERG
+ campinggavle.se

TAXI
» Sandviken Taxi, 026-66 44 00

» HEDESUNDA CAMPING
+ hedesundacamping.se

» Taxi Stor och Liten, 026-27 40 00

» HUSBILSPLATSER VID MACKMYRA
GOLF
+ mackmyragolf.se

» Gysingedroskan, 070-176 82 82
bokning@gysingedroskan.se

» STÄLLPLATS GAVLEÅN OCH
HEMLINGBYSTUGAN, GÄVLE
+ visitgavle.se/bo

» Gävle Taxi, 026-12 90 00

BUSS
+ x-trafik.se
TÅG
+ sj.se
+ tagibergslagen.se
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Här skapas
miljöinnovation

När kloka människor från olika delar av världen slår sina huvuden ihop
händer det spännande saker; när industri, akademi och offentlig
sektor hittar en plats för samarbete och innovationskraft.
Sandviken är en sådan plats, med en stark vilja att skapa
långsiktigt hållbara lösningar. Det är därför ingen slump att vi har 
en av nordens största landbaserade vindkraftsparker här, att det finns
massor av laddstolpar för elbilar och att vi erbjuder våra medborgare
gratis laddning runt om i kommunen, eller att vi öppnade en av
landets allra första vätgasstationer för bilar och bussar redan 2016.
Det är här det händer. Just nu.
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