
	 	 	 	 

	 	 	  
    
    
      2021-07-04 

       
          
SATSA PÅ BESÖKSNÄRINGEN MED FREDRIC WEDIN SOM INSPIRATÖR 

Jag talar mig alltid varm för att hitta förebilder i utvecklingsfrågor. Efter att ha tillbringat 
midsommarhelgen på Fredrik Wedins Havscamping vid Skuleberget och Jerry 
Häggströms Friluftsbyn kommer idén att göra något liknande i Köpmanholmen.


Bygg ett större havsbad och inkludera stranden mot Sanningssundet, ta bort skog mellan 
vägen och stranden (lämna för parkkänsla), skapa ställplatser för ett antal husbilar/
husvagnar med latrtintömning, dusch, WC mm. Allt detta i en byggnad med trivsam 
innermiljö och altan på utsidan för bistro och fika. Trubadurer, lägereldar och härligt häng.


Digital incheckning med bom som öppnas med en kod/telefonnummer. Koppling till en 
display vid Bjästa Plast som informerar om antal aktuella lediga platser.


Vid havsbadet finns olika aktiviteter som är kul för barn och äldre. Uthyrning av elcyklar 
med barnvagn, kanoter, trampbåtar, båtar i båtklubben samt andra härliga upplevelser. 
Idén syftar till att turisten stannar mer än en natt och konsumerar. 


I vår vision kan ängen innan bron, utefter Nätraån också göras till mysig ställplats för 
turister och där bygga om Bjästa Plast till samlingslokal med bistro som ovan. Investera 
mindre i havsbadet och satsa på hitsidan av bron. Hyr ut elcyklar, golfbilar som går 
skytteltrafik mellan platserna och skapa såväl kulturella mål som härliga upplevelser.


Det här är en vision där vi använder havsbadet som ett dragplåster. Det förutsätter att 
kyrkan säljer skogsmark mellan väg och havsbad och att lokala entreprenörer investerar 
och inte minst att strandrätten inte förhindrar projektet.


Nästa möte blir söndag den 18 juli kl 14.00  ”Idéer att utveckla Köpmanholmen”. Målet 
är att samla idéer. Fredrik Wedin kommer och berättar om sitt projekt Skulebergets 
havscamping och vara inspirationskälla till vår vision.


Per Nylén och andra politiker bjuds in med ÖA och entreprenörer i Nätradalen 
tillsammans med Holmenborna.


Entreprenörer villiga att investera - Vi bjuder på idéer! Dessutom visar vi politikerna att vi 
tar tag i rodret och har idéer på alternativ för CINIS, dvs en ort med innovationskraft. 
Målet är inte att göra Köpmanholmen självförsörjande med besöksnäringen. Vi arbetar 
fortfarande i Örnsköldsvik, Kramfors och Umeå.


Vi träffas vid Café Svea på söndag den 18 juli kl 14.00. Samhällsföreningen bjuder på fika.

Vi kommer att samla in idéer som du redan nedtecknat innan du kommer eller skriver på 
plats.


VÄGVALET, INDUSTRIORT ELLER INTE.

                             


