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Köpmanholmen 2030 – Så ser min dröm ut? 

Idag träffas vi på Café Svea för att samla in så många idéer som möjligt 
om hur vi vill att Köpmanholmen ska se ut om 10 år.


Det är ju ingen hemlighet att i min vision så har vi satsat på 
besöksnäringen som bas i den kommande utvecklingen.

Jag inkluderar då i Köpmanholmsområdet  den geografiska delen av 
Höga Kusten som ingår i den del av f.d.  Nätra kommun som begränsas 
i söder/sydöst av Skuleskogens Nationalpark samt en tänkt linje/gräns 
från Näske – Bredånger – Åfjärden – Hålviken – Balesudden – Älgön - 
Trysunda/Strängöarna/Ulvöarna.


I arbetet med att ta fram en översiktsplan bör därför den fördjupade 
översiktsplanen omfatta ovan angivna område exkl. öarna. 
Det område på Köpmanholmen som idag klassas som industriområde 
bör minska och endast omfatta och ingå i det område som 
Örnsköldsviks Hamn & Logistik behöver för hamnverksamheten.

Vilken hamnverksamhet jag förordar framgår längre fram i texten.

År 2030 har det skett flera satsningar/investeringar i att utveckla 
Köpmanholmsområdet.


Vi har utnyttjat vårt fantastiska geografiska läge med att ingå i 
Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård, närheten till 
naturreservaten i Hummelvik och Balesudden, Skuleskogens 
nationalpark i söder, Höga Kusten-leden samt en ”Skärgård i 
världsklass” som det satsats i.


Vi har flera ben att stå på, bl.a.:

- Natur- och Ekoturismen

- Skärgårdsturismen

- Besöksmål 


Natur- och Ekoturismen: 
Naturturism är förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, boende, 
måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i 
centrum


En utbyggnad av leder, spår och promenadstigar och ev binda samman 
lederna inom Höga Kusten med Nätra Fjällskog.
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Utveckling av leder/stigar för både vandring, skoter, längdskidåkning, 
cykel och ridning – med en lösning där naturen står i första rummet. Ett 
ledprojekt som satsar på hållbarhet och långa perspektiv. 


Ett sätt att klara förslitningar och behålla naturupplevelsen är att 
sprida på besökarna och belastningen.  

Genom att göra Köpmanholmen till en basort i norra Höga Kusten 
kan vi skapa en infrastruktur för alla sorters användare av lederna.  
Härifrån kan man utgå för både kortare och längre färder.

STF och Friluftsfrämjandet har upptäckt den fina naturen i området och 
skapat turiststationer och raststugor vid bl.a. Stortjärn, Lilltjärn, 
Hummelviks naturreservat samt Hålviken/Balesudden.

Skärgårdsturismen.


Idag utgår turbåtarna från Köpmanholmen till Strängöarna, Trysunda 
och Ulvöarna. I framtiden ser jag Köpmanholmen som en bas för 
skärgårdstrafiken inom Höga Kusten och Kvarkens skärgård.

Hamnen är anpassad för såväl kryssningsfartyg, färjelinje till Finland, 
samt mindre båtar/fartyg för att kryssa i skärgården.

Marina är anlagd i Åfjärden och gästhamnar har byggts ut.


Besöksmål 
På Köpmanholmen har skapats ett antal nya besöksmål för att få 
turisterna att stanna på väg ut i skärgården och/eller vårt utbyggda 
ledsystem och promenadstigar.


Världskulturmuseet står klart sedan några och och samarbetar med 
finska besökscentret, världsarvporten. 


Kulturgalleria med Hans Hedberg museum och Totta-pavijong. 
Arbetet med att sätta pricken i utropstecknet med High Coast Art Valley 
och Herrgårdsparken är fulländad med den nya Kulturgallerian. En 
galleria med några fasta avdelningar där Hans Hedberg-muséet är det 
stora dragplåstret. Totta-paviljongen som beskriver 
Köpmanholmssonens musikaliska utveckling och liv. Dessutom 
avdelningar där konstnärer bördiga från Nätra/Örnsköldsviks har fasta 
eller vandringsutställningar.
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En avdelning avsätts för våra sportprofiler inom olika sporter.

Havsbadet.


Vid havsbadet har det byggts en havspool samt ett kallbadhus som 
är väldigt uppskattat. Intill finns även camping och stugor. 

Aqua Botnia/Havsakvarium 
Aqua Botnia har blivit en ”dragare” för Höga Kusten/Köpmanholmen. 
Läget vid havet där man kan  uppleva närkontakt med Bottenvikens 
fiskar och djur. 


Friluftsscen 
Friluftsscenen är ett uppskattat inslag där det bjud på lite av varje, 
Allsångskvällar, Sommarteater, Artistuppträdanden, Föreningsmöten i 
utemiljö och mycket mer.


Boende turism 
Som jag tidigare nämnt så har det färdigställt en camping i anslutning 
till Havsbadet men det har kommit till mycket mer.


En vildmarkscamp har skapats där man kan utmana sig själv och 
kollegor i campens vildmarksgrenar. Det är ett styrkeprov både för 
hjärnan och musklerna.


Vandrarhem med STF-status har byggts och erbjuder övernattning till 
acceptabla priser.


Lodge som erbjuder såväl enkla men fräscha rum med eget badrum & 
dusch. Några rum ligger i annexet och har därmed tillgång till egen 
uteplats. Ett antal parstugor är fullt utrustade och har sängplatser för 
upp till sex personer. På lodgen finns även konferensmöjligheter och 
samlingslokal.


Ställplatser har skapats på ett flertal platser i området. Ställplatserna 
husbilar och husvagnar har tillgång till el, färskvatten och latrintömning.


Trädhotell har byggts mellan Näske och Hummelvik och har blivit ett 
väldigt populärt boende och tillika besöksmål. 


Höga Kusten Art Hotell är pärlan/kronan på boendet i Höga Kusten. 
Ett designhotell som exploderar i färg, form och njutning med ursprung i 
konsten. Hotellet är fyrstjärnigt och med en servicenivå som får dig att 
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känna dig riktigt bortskämd. De olika hotellmiljöerna samt hotellrummen 
är designade konstnärer och arkitekter med ursprung i bruksmiljö och 
eller Ångermanland.


Mera Köpmanholmen

Allt handlar dock inte om turismen även om det kommer att vara 
basnäringen i området, det behövs mycket mer när det gäller 
infrastrukturen.


Fast-och/eller året runt-boende är nog så viktigt och sedan några år har 
vi nu ett Trygghetsboende som är fullbelagt och omtyckt och sedan ett 
par år har omgivningen kompletterats med ett vård- och 
omsorgsboende.


Villatomter har styckats av och börjat bebyggas bl.a. genom 
förtätning och utbyggnad av vägar som planerades redan på 70-
talet. 

Marklägenheter har byggts på flera ställen i samhället. 
Marklägenheterna är byggda som radhuslägenheter i ett plan. 
Hyresrätter på 2, 3 och 4 rum o kök som är handikappanpassade med 
bredare dörrar/öppning, inga trösklar m.m. Varje lägenhet har altan och 
en liten tomt för egen odling om så önskas.


Fritidsboende. Detaljplaner har arbetats fram och beslutats för 
områden lämpliga för fritidsboende i Näske, Hummelvik och väster om 
Hålviksvägen från Nässjöbäcken till Hålviken.


Centrum har byggts och där huserar små trevliga butiker, café och 
restauranger. En mindre handelsplats har också skapats där företag kan 
hyra in sig för kortare eller längre tider med t.ex. pop-up butiker eller 
annan verksamhet.


Generations och/eller Lekparken är klar sedan många år uppskattad 
av såväl gammal som ung. Här skall finnas bland annat lekpark, 
hinderbana, rutschkanor, klätterlek, karuseller, studsmattor och mycket 
annat.


Förutom lekutrustning finns det även plats för vila och picknick, 
grillplats med väderskydd, planteringar med mera. Utegym,  
äventyrsgolf, paddelbanor, boulebanor m.m. finns att tillgå.
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G/C(M)-banan mellan Köpmanholmen är färdigbyggd och används 
dagligen av Köpmaholms-, Bredångers-, Åmynnes- och Bjästabor samt 
på sommaren av cykelturister.


Likaså har G/C/M-banan mellan Köpmanholmen och Näske tagits bruk 
till glädje för många.


Minnesplats vid Brukskyrkan är nu verklighet,en plats där vi kan få en 
stunds tystnad och kontemplation och en plats för att minnas avlidna 
gravsatta på annan plats, i ett annat land eller i havet. 


Koloniområdet med stugor står klar och många stadsbor och 
Nätrabor som bor i lägenhet uppskattar den oas det är med en liten 
kolonilott att odla kryddor, blommor eller bara att vara.


Mack för både fordonsbränsle till bilar och båtar har kommit på 
plats och kompletterats med laddstationer för elbilar. 

Outlet har etablerats i Bjästa Plast´s f.d. lokal. Outleten är inriktad på 
outdoorsortimentet för friluftskläder & utrustning för alla väder, miljöer & 
aktiviteter  som t.ex. skor, ryggsäckar, jackor, byxor, löpning, klättring, 
vandring, cykel, alpint, och tält.


Intill har det också vuxit upp en uthyrningscentral som hyr ut 
utrustning för friluftslivet.


Informations-/Rastplats. Entré Höga Kusten har skapats vid infarten till 
Köpmanholmen i Bredånger där Åmynnensvägen-Bruksvägen och 
Köpmanholmsvägen strålar samman. Här finn Ljustavla med 
information, informationstavlor, turistinformation som är bemannad från 
morgon till sen kväll under semestersäsongerna. Parkeringsplatser, 
toaletter m.m. är lätt tillgängliga.


Jag har medvetet utelämnat, förutom i några fall, att föreslå var 
respektive verksamhet skall lokaliseras då jag anser det viktigare att i 
första hamn diskutera ändamålet.


Naturligtvis har jag idér och förslag på var mina förslag skall vara men 
tycker att detaljdiskussionen får komma när vi är överens om 
inriktningen.
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Jag har en hel del ytterligare förslag men allt beror lite på tillgång och 
efterfrågan och att låta pusslet falla på plats innan man binder sig för 
mycket.


Däremot tycker jag att förslagen skall ta med i den fördjupade 
översiktsplanen som det idag arbetas med på Örnsköldsviks kommun.

Notera att det jag framfört ovan är mina personliga åsikter och förslag 
men är naturligtvis öppen för förändringar när det framkommer sådant 
jag inte tänkt på eller haft vetskap om.


Jag tycker dock att Köpmanholmens framtid är ljus och mina idéer 
skulle skapa ett ganska stort antal arbetstillfällen och mitt mål är att vi 
2030 är c:a 1 800 invånare som vi var 1950.

Köpmanholmen 2021-07-18

Yan B. Strömberg Juth

Lärovägen 4 B

893 40  Köpmanholmen-Höga Kusten

Tel.: 0736  707 363


