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Innehåll #1 2021
Nu längtar vi verkligen efter 

ett slut på pandemin och de 
restriktioner vi lever efter. Vi 
hoppas och tror att sommaren 

blir mer normal. Vi vill kunna träffa våra 
vänner, familj och våra äldre med en stor 
kram. Vi vill kunna sitta nära varandra 
och småprata, äta en god middag fler än 
4 personer och kanske lite senare än kl. 
20.30. Vi vill att biblioteket och sport-
hallarna har öppet som vanligt och 
att alla får ägna sig åt sina sport- och 
kulturaktiviteter så mycket man har tid 
och lust till.

Även om vi just nu (mitten av april) 
har en något större smittspridning i 
Ovanåker så är det väldigt få smittade 
och sjuka på våra äldreboenden och inom 
hemtjänsten. Det märks att vaccineringen 
har tagit fart och vi hoppas nu att detta 
fortsätter för alla.

Förhoppningen är att vi ska kunna  

erbjuda många möjligheter till aktiviteter 
och besök i hela vår kommun nu till 
sommaren. I tidningen kan du läsa om 
att Hitta ut fortsätter i vår kommun. 
Det blir nya spännande områden för att 
leta kontroller. Du kan också läsa om 
en fantastisk stuga mitt i skogen som är 
värt ett besök och en övernattning. Du 
kan läsa om två caféer som har dykt upp 
i Alfta och Edsbyn där du kan njuta av 
gott bröd eller en härlig fika och du kan 
lätt hitta flera av våra badplatser på kartan.

Till sist. Se till att ta vaccin när du får 
möjlighet så att vi alla kan få en härlig 
sommar utan omfattande restriktioner och 
med möjlighet att ta del av allt spännande 
som finns i vår kommun.

Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
E-post hakan.englund@ovanaker.se
Tfn 070-673 16 33
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Det  
som  
kan  
repareras  
ska  
repareras

TEXT: JOSEFIN NYGREN. FOTO: CHRISTIAN OLARS.

Återbruk, bytestorg och hållbar konsumtion 
har blivit allt viktigare ledstjärnor i samhället. 

Men på Knåda Sport är det nya tänket långt 
ifrån nytt. Här har man bytt in, lagat och 

återvunnit i åratal.

Att besöka Knåda Sport är inte 
som att gå i vilken butik som 
helst. Här är det lika viktigt att 
språka med personalen ett tag 

och ta en kopp kaffe och en pepparkaka, 
som det är att handla. I ett litet språng 
står höga staplar av udda kaffekoppar på 
en hylla intill pumptermosen. Där kan du 
både lära dig hur du flyttar bindningarna 
på en skin-skida – och ha turen att höra 
en hisnande skröna från förr, från någon 
äldre bybo som sitter där för stunden. 

Det var redan 1944 som Erik Mårtensson 
startade cykelverkstad här. Han sålde cyklar 
och mopeder men tog också emot trasiga 
cyklar och mopeder och lagade dem.

– Pappa var jätteduktig. Sen när Arne 
tog över kunde det komma in gubbar och 
säga att ”det räcker med att han lägger 
handen på gräsklipparen så går den igen”, 
berättar Anna-Lena Kring som bokstavligt 

talat växt upp i huset (familjen bodde på 
övervåningen) och vid det här laget hunnit 
jobba här 47 år.

Nu är det tredje generationen som 
driver Knåda Sport. Karin och Arne 
Kring tog över 1976, och sedan 2005 är 
det Erik Mårtenssons barnbarn Pia Kring 
som i sin tur driver familjeföretaget. När 
verksamheten så småningom utökades 
till skidor, gräsklippare och annan fritids-
utrustning så var grundtanken ändå kvar: 
det som kan repareras, det ska repareras.

– Det är många kunder som gör så. De 
kommer hit med urvuxet eller trasigt och 
så byter vi in det, reparerar och säljer, säger 
Anna-Lena.

Och inbytesaffärerna kan se väldigt 
olika ut. Hon skrattar och berättar om 
kunden som kom dit med sex-sju trasiga 
cyklar på en släpvagn och bara ville ha en 
fungerande i utbyte:

– Den gången var det några cyklar vi 
fick använda till reservdelar bara. Men 
det är klart vi tog emot det.

I dag vill allt fler köpa begagnat och 
minska på konsumtionen av nya saker. 
Men här är det ett väl inarbetat koncept 
sedan många decennier tillbaka. Och 
skälen är flera. Ska man konkurrera med 
centralt belägna butiker, eller nätbutiker, 
gäller det att ha en egen nisch och här är 
det den personliga kontakten och möjlig-
heten att byta och laga som är det unika. 
Men det sitter också i väggarna:

– Pappa lagade precis allt. Och när Arne 
kom in i bilden lärde han sig av pappa. Vi 
gör så, helt enkelt. Engagerar du dig i saker 
så fungerar det. Och ur miljösynpunkt är 
det ju smart. Det blir inget slit och släng. 
Och kunderna blir nöjda och kommer 
tillbaka, säger Anna-Lena.

Anna-Lena Kring språkar gärna med kunderna ett tag, 
något som är minst lika viktigt som affärerna.

Det ryktas om att Arne Kring bara behöver lägga 
handen på trasiga saker så fungerar de igen.
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TEXT: JOSEFIN NYGREN. FOTO: KHALED ZOUROUM

De yngsta är fem år och de äldsta är 
pensionärer. När Alfta-ÖSA OK ordnar 
Skogskul kan alla vara med.
– Kan man föra glädjen med orientering 
vidare till barnen är det fantastiskt, säger 
Andreas Davidsson som är en av många 
engagerade i föreningen.

ALLA KAN 
VARA MED PÅ
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Det råder livlig aktivitet vid 
Runemo skola. Överallt springer 
barn och unga som tittar på 
kartor, löser utmaningar och 

leker. Det är Alfta-Ösa som ordnar Skogskul. 
Traditionen har långa anor i Alfta: under 
de senaste 30 åren har många hundratals 
barn hunnit vara en del av verksamheten.

– Man kan nästan säga att Skogskul 
alltid har funnits och varit en central del i 
klubbens arbete, säger Andreas Davidsson.

I Skogskul deltog förra året ett 70-tal 
barn från femårsåldern och uppåt. För de 
yngsta handlar det om att springa och leka 
i skogen och bekanta sig med tecknen på 
orienteringskartan. De äldsta vässar på 
tekniken och övar på olika delmoment. 
Tränarna är allt från pensionerade 
orienterare till engagerade föräldrar.

– Tidigare år har vi också haft en populär 
grupp som kallas ”mossiga gruppen”, för till 
exempel föräldrar som vill prova på medan 

barnen tränar.
Förutom de 50-talet barn som gått i 

Skogskul har ytterligare hundratals varit 
ute och sprungit i skogen i klubbens 
Tarzanbana, en hinderbana som klubben 
haft i många år och som fick ett uppsving 
under 2020. Då fräschade man upp banan 
som finns intill campingen vid Forsparken. 
Start- och målskyltar sattes upp och ordet 
spred sig via sociala medier.

– Vi fick höra att det kom folk till 

campingen som hade husvagnen med sig 
och kom för att bo där och låta barnen leka 
i Tarzanbanan. Det var verkligen jättekul. 
Hela tanken var att bidra till spontanidrott 
och rörelseglädje, även för andra än barnen 
som är med i Skogskul, och så blev det ju 
också, säger Andreas.

Han är själv inte född och uppvuxen i 
Alfta men har orienterat sedan barnsben. 
Det var också genom orienteringen han 
fann sin blivande fru och för fem år sedan 

kom familjen till Alfta. Då var det självklart 
att engagera sig i Alfta-ÖSA.

– Jag är själv så tacksam för min uppväxt 
i orienteringen. Det finns en fin samman-
hållning, även över generationsgränserna. 
Kan man föra den glädjen vidare är det 
fantastiskt, det är min drivkraft.

Skogskul pågår under fem-sex veckor 
på hösten och på våren. Därefter finns en 
rad olika aktiviteter för den som vill träna 
orientering. I dagsläget är det inte aktuellt 

att utöka just Skogskul:
– Dels är det härligast att springa i 

skogen på hösten och våren. Och vi vill 
ogärna konkurrera med de andra barn- 
och ungdomsidrotter som finns här. 
Alfta som ungdomsidrottsort är helt 
fantastiskt, här finns så mycket. När 
man är barn ska man få vara med på 
mycket, och det ska kännas kul. Det är 
viktigt.

” Det finns en fin sammanhållning,  

även över generationsgränserna.

Andreas Davidsson går igenom reglerna med deltagarna. Uppdraget slutfört! Nu gäller det bara att ta 
sig tillbaka.
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När vi gräver guld  När vi gräver guld  
i Ovanåkeri Ovanåker

TEXT & FOTO: CHRISTIAN OLARS.

”Guld finns där du hittar 
det” är ett uttryck som ofta 
används bland guldgrävare. 
Skogarna i Ovanåker är fyllda 
av små vattendrag som passar 
alldeles utmärkt för den som 
vill hitta det åtråvärda guldet. 
Så varför inte prova lyckan och 
gräva guld i Ovanåker i sommar?

Att vaska efter guld kan alla göra. Ett 
par stövlar, en vaskpanna och ett gott 
tålamod är allt som behövs. Men en 
spade, ett såll och en lupp är också bra 
att ha för den som vill börja leta guld. 

Vi tog kontakt med Joakim Larsson, 
som ofta ägnar sig åt guldkantade 
äventyr i Ovanåkersskogarna och även 
erbjuder kurser inom mineraljakt och 
guldgrävning, för att be honom dela med 
sig av sina bästa tips till den som vill 
prova lyckan i sommar. 

Först och främst betonar Joakim 
att man måste ta hänsyn till och följa 
allemansrätten då man ofta är på någon 
annans mark och letar. Inte störa inte 
förstöra!

Sedan måste man lära sig 
grundtekniken att vaska guld. Joakim 
föreslår att man går en kurs eller tittar 
på instruktionsfilmer på YouTube, 
någonting som han själv gjorde mycket 
för att lära sig till en början. Kort 
sammanfattat är själva principen för 
vaskningen att med hjälp av vatten 
använda guldets densitet och sortera bort 
lättare material. Guldets densitet gör att 
det hamnar under sand och grus i vattnet 
och därför blir kvar i botten av pannan.

Att vaska guld är spännande och roligt. 
Men frågar man Joakim så är det viktigast 
av allt de fina naturupplevelserna som 
guldjakten medför. Hittar man något så 
är det bara en bonus förklarar han.

Guldvaskningens grundprinciper
1 Vaska i vattendrag som har lite liv och 

rörelse och har grus och sten på botten, inte 
i stillastående vatten med leriga och dyiga 
bottnar. De tyngre guldkornen faller till 
botten snabbare och de lättare kornen flyter 
med strömmen lite längre. Så leta därför 
efter platser där vattnet lugnar ner sig 
efter en fors, i sprickor, insidan av en kurva, 
gropar, bakom och under stenar, samt under 
vattenfall och uppbyggda sandbankar.

2  Börja med att fylla pannan med grus och 
sand. Ett tips är att först sila bort stenar 
och det stora grova gruset genom ett såll. 

3 Rotera och skaka pannan fram och 
tillbaka, runt och runt, sida till sida, 
samtidigt som du hela tiden sköljer bort 
det övre lagret av sand ur pannan. På 
så sätt kan det materialet som är tungt 
(förhoppningsvis guld) sjunka ner till 
pannans botten.

4 Till sist kommer det allra tyngsta och 
finaste materialet att finnas kvar på 
botten av pannan. Nu gäller det att vara 
försiktig så att det som är kvar inte sköljs 
bort. Kvar blir om du har tur någonting 
glimrande – guld!

Joakim Larsson kan se girig ut när han jagar sina blänkande 
skatter, men viktigast för honom är de fina naturupplevelserna.

Det som blir kvar i botten av pannan 
kan vara något värdefullt!

Det är kanske inte en skattkista full 
med glimmande förmögenheter, 
men guld är det ändå!

Följ Joakims  
guldkantade äventyr på
facebook.com/Guldgrävarn-i-Hälsingland-114294940114012
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Rödbetsbröd: 
Surdegsbröd bakat på vetemjöl från Hallens 
kvarn i Kilafors, rödbetor, vatten, salt och 
självklart vår egna surdeg.

Gör så här: 
Bred smörgåsen med en grön, basilika-
baserad pesto.

Lägg i ett krispigt salladsblad.

Skiva tomat och buffelmozzarella. Varva 
två skivor av vardera i smörgåsen.

Toppa med några blad ruccolasallad för 
extra nötig smak.

Jag använder bruna hamburgefickor att 
lägga ner smörgåsarna i, men man kan 
lika gärna använda smör- eller bakplåts-
papper.

Undvik gärna plastfolie eller plastpåsar, 
då de lätt förstör den krispiga, härliga 
ytan på vårt surdegsbröd, och istället gör 
brödet segt och tråkigt. 

Självklart ska färdiggjorda smörgåsar ätas 
samma dag, för bästa resultat! Bröd trivs 
nämligen aldrig i kylskåp.

Föredrar man att köpa smörgåsen färdig så 
finns de självklart hos oss på Linbageriet!

Stenugnsbakat surdegsbröd: 
Vårt bröd är gjort på vete- och rågmjöl 
från Tevekvarn i Järvsö. Ingen jäst eller 
andra tillsatser.  

Alla röror och dressingar tillverkar vi själva 
på bageriet.

Röd coleslaw till ca. 4 pers. 
300 gram rödkål 
1 st äpple, grönt 
3 msk majonnäs 
2 msk crème fraiche 
1 tsk vit balsamvinäger 
1 msk senap, grovkorning, sötstark 
2 krm salt 
1 krm svartpeppar

Tillagning: 
1. Strimla rödkålen fint. Lägg i en bunke 
och häll över kokande vatten. Låt stå ett par 
minuter och häll av vattnet. Kyl kålen en stund.

2. Skala och skär äpplet i små bitar och 
blanda kål, äpple med majonnäs, crème 
fraiche, vinäger, salt och peppar.

Grönkålschips: 
1. Skölj och rensa grönkålsblad. Ta loss 
från stjälkarna.

2. Tillsätt olivolja, lägg på bakplåtspapper 
på bakplåt och salta med havssalt.

3. Baka ca 10-12 minuter på 200 grader 
tills bladen är krispiga.

Gör så här: 
1. Skär lagomtjocka skivor av limpan.

2. Lägg på krispsallad på ena kanten. Dela 
sedan upp röd coleslaw på de 4 brödskivorna.

3. Lägg på 2 tunna skivor rostbiff på varje 
macka (vi valde Siljans charks gourmetrostbiff).

4. Med hjälp av en potatisskalare, skär långa 
skivor av gurka. Lägg dem på mackan med 
en tomatskiva.

5. Strö på grönkålsbladskrisp uppe på 
mackorna samt dekorera med ett fint 
grönkålschips.

Smörgåsen finns att köpa färdig på Kaveln 
& paletten om man inte vill göra den själv!

Linbageriets
pesto-, 
mozzarella- 
& tomatsmörgås
på rödbetsbröd 

Kaveln & palettens lyxiga rostbiff-
macka till picknick 
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Här kan 
man se 
himlen

TEXT: ULLA-MARIE NILSSON. FOTO: KATARINA OLARS.

Will och Charlotte flyttade till en gård i Gräsmyran utanför Edsbyn för ett år sedan 
och platsen är precis så naturskön och enslig som den låter. Vi hälsade på för att 

ta reda på hur en arborist och en zonterapeut från Folkstone i England hamnade i 
Gräsmyran och vi kände oss välkomna på studs! 

Charlotte och Will har märkt att många blir glada av 
att höra att gamla gårdar restaureras.
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Det är märkligt att 
ett hem utan möb-
ler och tapeter kan 
vara så trivsamt. Vi 

misstänker att det har att göra 
med de som är i full färd med 
att göra huset till sitt. Avstjälp-
ningsplatsen för kaffekoppen är en bräda, 
väskan blir dammig av sågspån och huset 
doftar gott av trä och inget samtalsämne 
känns tabu.  

Will har alltid gillat trä och 2019 deltog 
han i en internationell täljfestival i Leksand. 
Charlotte var med på resan och de slogs då 
av tanken att ”här skulle vi kunna bo”. 

– En arborists främsta uppgift är inte att 
såga ner träd utan att vårda träden och se 
till att de inte blir farliga för omgivningen, 
förklarar Will när vi pratar om att många 
sågar ner träd i syfte att få sol på bryggan. 
Gamla träd är nyttiga!

Will och Charlotte älskar naturen. De 
pratar entusiastiskt om ljudet av aspen 
utanför huset och de hann bara bo här 
i tre veckor så såg de tre björnar passera 
vägen. 

Vad tror ni att vi bybor har blivit 
hemmablinda inför? 

– Himlen! Att vi kan se så mycket av 
himlen när vi blickar ut. I England skyms 

den alltid delvis av nåt staket eller nån 
byggnad.  

Medan Will tar hand om träd så vill 
Charlotte få oss att må bra. I England 
arbetade hon som logoped inom sjukvården 
och nu har hon startat upp sin zonterapi-
verksamhet som hon kommer att kombinera 
med yogapass. 

– Många kan känna sig obekväma med 
att behöva klä av sig inför en massage 
och då kan det vara mindre laddat att 
bara behöva blotta sina fötter. Det är en 
avslappnande behandling.

Om jag testar zonterapi, kommer 
du att kunna avslöja mina eventuella 
synder då? 

– Ibland kan det visa sig att någon som 
sover dåligt också dricker 20 koppar kaffe 
om dagen. Då ger jag nog tipset att kanske 
dra ner lite på kaffemängden. 

Har ni haft stunder då ni har ångrat 
flytten till Sverige? 

”Det är mindre laddat  
att bara behöva 

blotta sina fötter

Charlotte och Will är i full färd med att göra huset till sitt.

Arborist? Zonterapi? 
Vad snackar du om?

En Arborist
är en trädvårdsspecialist som vårdar träd i 
städer, tätort, trädgårdar och andra bebyggda 
miljöer. Arborister arbetar för att träden 
ska vara säkra, vackra, problemfria och 
leva länge. Personer som arbetar med att 
beskära och vårda träd kan också kallas 
trädvårdare, beroende på kompetensnivå.

Zonterapi är
en behandlingsform inom alternativmedicin. 

Enligt zonterapin kan kroppen indelas i 

olika zoner. Vid obalans eller sjukdom 

reagerar zonpunkterna för respektive organ 

med att ömma. Behandling ges genom att 

trycka på dessa och stimulera energi och 

blodgenomströmning till det sjuka området.

Fakta
Will Riseley, 34 år. Driver företaget  
The Hungry Squirrel.

Charlotte Coles, 35 år. Driver företaget 
Being Yoga & Zonterapi. 

Senaste låt som fastnade i huvudet?
Ja må hon leva. Den texten är för övrigt ganska 
konstig om den översätts till engelska.

Film/serie ni sett minst tre gånger? 
The Good Life. En brittisk tv-serie från 
70-talet.

Instagram: @hungrigekorrehus

– Mest jag, svarar Charlot-
te. Dagar då ingenting känns 
enkelt brukar jag laga typisk 
engelsk mat eller ta en prome-
nad och då känns det lättare. 
Vi har fått så bra mottagande 
av grannar och av personal där 

vi handlar byggmaterial. Ibland när vi har 
kommit dit och känt oss ganska låga har vi 
liksom inte haft en chans när de kommer och 
är hjälpsamma. Folk vill varandra väl här!

Will berättar att renoveringen har varit 
mer omfattande än väntat. 

– När jag har öppnat en vägg och upp-
täckt att också den har varit rutten har jag 
nog suckat lite, men jag märker att många 
blir glada av att höra att gamla gårdar här 
restaureras och tas omhand.

Will och Charlotte har hopp om att det 
mesta ska stå klart i slutet av sommaren. 
I samband med intervjun fick jag låna 
med mig en box med deras favoritserie. 
Eftersom hela Tycker Om-redaktionen 
nu är nyfikna på det charmiga paret ruvas 
det slugt på en gemensam återlämning av 
tv-serien i slutet av augusti. I väntan till 
dess ska vi komma ihåg att kolla på hela 
himlen varje dag!  
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BORTA 
BRA 
MEN 
HEMMA 
BÄST
Nära till naturen. Trygghet. Bra jobbmöjligheter. 
Bara några av anledningarna att flytta tillbaka till Ovanåker.

jobb.svenskafonster.se

2

1

4

5

3

5 utomhusaktiviteter
2021 räknas som Friluftslivets år och intresset för utomhusaktiviteter har 
nu exploderat. I Ovanåkers kommun är det aldrig långt till skogar, vatten 
och kulturlandskap. Här följer fem tips på aktiviteter!  

Hittaut med karta
eller smartphone

Hittaut går ut på att leta checkpoints med hjälp 
av en orienteringskarta eller en app i telefonen. 
Du hittar kartan på biblioteket, i mataffären eller 
genom att ladda ner appen Hittaut. 

Besök ett  
vindskydd

Ovanåkers kommun ombesörjer många vindskydd 
som regelbundet fylls på med ved. På några ställen finns 
det även tillgänglighetsanpassade bryggor och dass. 
Kom ihåg att alltid släcka elden efter dig! På ovanaker.se 
kan du se var våra vindskydd och bryggor finns.

Voxnan — vår livsnerv
Voxnan rinner rakt genom vår kommun och har perfekta 
förutsättningar för paddling och bad. 

Fiska
Att fiska är avkopplande och det är aldrig långt till 

närmsta vattendrag. Läs mer i foldern Fiske i Ovanåkers 
kommun och köp fiskekort på ifiske.se.

Vandra eller  
cykla en led

Från Svabensverk i söder till Voxna i norr finns det 
otaliga kilometer med vandringsleder att utforska. Ladda 

ner appen Naturkartan för att hitta leder i vår närhet. 

Foto: Christian Olars.
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Nature is luxury. Naturen är lyx. Med det budskapet har Lena Hisved lockat 
allt fler till att bo, umgås och varva ner mitt i skogen hos henne på ForRest.  
- Det finns inga andra platser som ger så bra möjligheter som skogen till att 
bara vara sig själv och landa.

Skogslyx 
i Långhed

”Jag kallar det hellre för en 
”skogsupplevelse” än ett boende.

TEXT: JOSEFIN NYGREN. FOTO: JOHAN LÖF OCH INDY & FORREST.

Den timrade stugan smälter väl in i naturen där den ligger i den täta skogen. Foto: Johan Löf.

Stugan är utrustad med full bekvämlighet, bland 
annat ett utekök med pizzaugn. Foto: Johan Löf.
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Ett vanligt boende är det inte 
riktigt, ForRest. Hit kommer 
man inte för att bo utan för 
att leva. 

- Jag kallar det hellre för en ”skogs-
upplevelse” än ett boende. Här kan man 
spendera tid tillsammans med de man 
bryr sig mest om, laga mat, umgås och 
njuta av livet, säger Lena Hisved.

Den timrade stugan smälter väl in i 
naturen där den ligger i den täta skogen 

utanför Långhed. Men den är samtidigt 
utrustad med full bekvämlighet, grillplatser, 
utekök, badtunna och pizzaugn. Här ska 
det vara lätt att leva.

Stugan är ett så kallat off-gridhus, vilket 
betyder att det är självförsörjande på el och 
vatten och har eget avlopp. Det har bara 
funnits i något år men berättelsen om 
ForRest är betydligt längre än så. Den 
tog sin början för många år sedan när 
Lena bott utomlands. Hennes vänner 

och bekanta från runt om i världen kom 
hit på besök och det de reagerade på var 
– vår natur.

- Jag lade märke till deras reaktioner 
på vår natur och insåg att pappas skogs-
skiften var en oslipad diamant. Vår skog, 
allemansrätten och orördheten. Där och 
då bestämde jag mig för att det inter-
nationella temat skulle bli ett av benen 
den dag jag startade eget företag.

Så blev det också. För några år sedan 

började Lena göra verklighet av visionen: 
en konferens- och boendeanläggning 
med full bekvämlighet, mitt ute i skogen.

- Det här skulle bli motsatsen till en 
kolarkoja. Jag älskar kolarkojor, det är 
inget fel på dem alls. Men ska man åka 
någonstans i dag tror jag att många gärna 
vill ha det bekvämt när man umgås och 
skapar kvalitetstid tillsammans. 

2017 kunde hon ta emot sina första 
gäster. De internationella gästerna hon 

tänkt sig som sin främsta målgrupp började 
rulla in. Så kom covid-19 och den inter-
nationella kundkretsen försvann. Men 
i stället insåg Lena att hon kanske gått 
över ån efter vatten.

- Sen började svenskarna komma. Och 
jag fick min bästa beläggning hittills un-
der sensommaren och hösten.

Det visade sig att konceptet tilltalade 
många även i Sverige. Allt från par och 
familjer till kompisgäng kom hit – och 

många återvänder.
Nu ser Lena framåt med tillförsikt, 

med en växande kundskara och gott om 
framtidsidéer:

- Jag är diplomerad affärscoach och 
nästa steg är att jag vill jag koppla ihop 
ledarutveckling och grupputveckling med 
ForRest. Att bygga och utveckla är det 
roligaste som finns och här finns det så 
mycket möjligheter.

I motsats till en kolarkoja har ForRest full bekvämlighet 
mitt ute i skogen. Foto: Johan Löf.

Lena Hisved. Foto: Johan Löf.

Varför inte svänga ihop en pizza  i det glassiga uteköket? 
Foto: Indy & Forrest (@wayoutbros på Instragram)
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Sisten i är ett Sisten i är ett 
ruttet ägg!ruttet ägg!
Foto: Indy & Forrest (@wayoutbros på Instagram)Foto: Indy & Forrest (@wayoutbros på Instagram)

Karta på  Karta på  
nästa sidanästa sida

Frostkilen ligger enligt somliga på en stabil 2:a plats bland våra bästa stränder.

På ”Lilla Hawaii” kan man hitta sina egna syssel-
sättningar, vare sig man vill fiska, sola, promenera, 

kasta Frisbee eller bara ligga i hängmattan.

Vill man inte bada i Vinströmmen 
kan man prova fiskelyckan istället.

Malmtorgsbadet, eller ”Lilla Hawaii”, är ett 
oväntat paradis mitt i Hälsinglands skogar.

Övre Hammaren är väl ordnad med flytande hopptorn, sand, 
bra väg dit, picknickbänkar och kortklippta gräsytor. 2

1

14

14

14

5
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EDSBYN

ALFTA

VOXNABRUK

SVABENSVERK

301

MORA

ORSA

RÄTTVIK

FALUN

BOLLNÄS

LOS

FÄRILA

HARSA

ARBRÅ

296

50

50

301

Övre Hammaren. Välordnad badplats 
med bryggor och gräsmatta.

5

Vinströmmen. Vill du inte ta ett dopp i 
den lilla ”sjön” så kan du fiska i strömmen 
där Pippi Långstrump åkte i filmen På 
rymmen med Pippi Långstrump, eller leka 
i de branta sandsluttningarna.

1

Frostkilen. Vackert naturskönt bad med 
lång sandstrand vid älven Voxnan. Kanot 
och fiskevatten, övernattningsstuga. 

2

Idrottsparken. Utomhuspool, solarium, 
beachvolleyboll, gym, biljard, bowling m.m.6

Räken. Solsidan (den övre stranden) är 
perfekt då solen lyser hela dagen. Den nedre 
stranden är perfekt för eftermiddags- och 
kvällsdopp då den har mer eftermiddagssol.

3

Runemobadet. Här finns badbrygga och 
gräsmatta. Vedeldad bastu finns att hyra 
av förening (Runemo AIK på Facebook).

11

Öjebadet. Bad för mindre barn med lek-
plats intill och gräsmatta i centrala Edsbyn. 

7

Grängen. Familjevänligt bad med brygga 
och gräsytor. Populär badplats som passar 
dig som vill ha liv och rörelse omkring dig!

9

Lössnan. Familjevänligt bad med brygga 
och gräsytor.

8

Malmtorgsbadet (Lilla Hawaii).  
Finnskogens Hawaii vid sjön Amungen på 
gränsen mellan Hälsingland och Dalarna. 
För att komma till stranden börjar du med 
att åka på en smal och liten grusväg. För att 
fortsätta med en lång skogspromenad - du 
kommer sen fram till en härlig sandstrand. 

14

Galvsjön. Vackert välordnat bad med 
sandstrand och badbrygga. 

4

Mållångsbo. Långgrund strand vid sjön 
Mållången intill båthamnen, med gräs-
matta och bord.

12

Skräddrabonäset. Barnvänligt badplats 
med ombytesbås och flytbrygga.

13

Hämmen. Trevlig badplats med gräsmatta. 
Ställplats för husvagn/bil och tält.

15

Kvarnsveden i Alfta. Trevlig badplats vid 
älven Voxnan, mittemot campingen. Bad-
platsen ligger mittemot campingen. Här 
finns badbrygga, gräsmatta, lekplats och 
volleybollplan.

10
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BadplatserBadplatser
i Ovanåkers kommun

Mer om våra badplatser på ovanaker.se



Samhällsinformation
Ovanåkers kommun
828 80 EDSBYN

www.ovanaker.se

Avsändare/inlämnare/returadress

Postmästaren i Hälsingland AB
Odengatan 4
821 43 BOLLNÄS

Anders boktips
Vi frågade vår bibliotekarie Anders Ohlsson om boktips till 
sommaren. Hoppas du hittar någon bok som passar dig!

Svälten
Av Magnus Västerbro
Förlag: Albert Bonniers Förlag

Om missväxtåren 1867-1869 i Sverige som 
ledde till hungersnöden och som slutligen 
bidrog till den stora emigrationen till Nord-
amerika. Välskrivet om svältåren och med 
hemska ögonvittnesskildringar bara några 
generationer bakåt i tiden

Det stora kalaset
Av John Steinbeck
Förlag: Lindelöws bokförlag

Ett par sorglösa luffare på gatan Cannery 
Row i Montery, Kalifornien ska anordna 
en fantastisk fest för den så omtyckte 
forskaren ”Doc”, och naturligtvis går allt 
åt skogen – men vad gör det? En varm 
bok med karaktärer från samhällets baksida 
som hittat hemligheten om den sanna 
livsglädjen.

Jag klyver er itu
Av Tamara Mivelli
Förlag: Rabén & Sjögren

Mary eller Maryam som hon egentligen 
heter känner sig vilse och rotlös. Hos sin 
pojkvän är hon Mary, hos sin familj där 
föräldrarna nyligen gått i sär är hon Maryam. 
Klämd mellan sitt ursprung och den svenska 
kulturen försöker hon hitta sig själv.

Hemma hela sommaren
Av Tamara Mivelli
Förlag: Rabén & Sjögren

När vissa familjer åker iväg på sommarlovet, 
stannar andra hemma och det behöver inte 
vara sämre eller tråkigare för det – om man 
bara har tillräckligt med fantasi.

Med rätt att dö
Av Mattias Alkeberg
Förlag: 

För sommarens regniga dagar. Klaustro-
fobiska dikter om tiden, åldrandet och 
som titeln avslöjar även döden.

Vägen till brevlådan
Av Stig Claesson
Förlag: Albert Bonniers Förlag

Under en ovanligt varm sommar i 
landsbygden träffar vi Anders, som 
återvänt hem till sina barndomstrakter 
efter ett ha levt ett destruktivt liv i sus 
och dus. Här väntar han i lugn och ro 
på att få bli sig själv igen eller åtminstone 
samla mod för att ta sig in till samhället 
och hämta posten, men en bortsprungen 
bagge och en död gubbe kommer i vägen.


