Välkommen till

Staden & Kusten

Besöka , äta , göra och bo!

HUDIKSVALLS
HANDELSTRÄDGÅRD
Kom och njut av
sommarens
blomsterprakt!

Fönsterbyten till

FASTA
PRISER!
Vi byter fönster, vinter som sommar.
FÖNSTERKAMPANJ
25% RABATT PÅ FÖNSTER

Botanisera bland penséer,
perenner, bärbuskar,
fruktträd, grönsaksplant,
kryddväxter & jordgubbsplant.

GÄLLER VID KÖP AV MINST 3 ENHETER

Ekologisk sättpotatis och sättlök.
I vår foderbutik har vi svenskt
fågelfoder från Lantmännen.
Öppet fre 10-18, lö-sö 10-15,
övriga tider enligt ök.
Lass Larsväg. 7, Hede, Hudiksvall
0650-402 250 • butik@hudikgarden.se

Presentbod

Cykeluthyrning

Bed & Breakfast
Destination Glada Hudik – är den lokala
branschorganisationen för besöksnäringen.
Den ideella föreningen, samverkar med det lokala näringslivet
genom projektet "Mötesplatsen".
Mötesplatsen bygger på att skapa fysiska mötesplatser i Delsbo,
Ångersjön, Medskog och Möljen, bemannade av bl.a. elever på
Bromangymnasiets Hotell- och Turismprogram.
Föreningen ger också ut ett magasin att delas ut till besökare
och invånare på dessa strategiska platser.
Sammantaget ska magasinet, värdskapet och servicen bidra till
en destination där man vill bo, leva, verka och besöka. Året om!
Stöd oss gärna i vårt arbete med ett medlemskap.
Ansvarig utgivare: Destination Glada Hudik
Layout: Stocka Publishing AB
Hjärtat: Pia F Design
Omslagsbild: Philipppe Rendu
Tryck: SIB-Tryck Holding AB

0650-550 125
www.enanger.com
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HI HUDIKSVA LL
H ÄLSINGL ANDS STARK ASTE H ANDELSSTAD

Sommaren 2021 står för dörren. Ingenting är riktigt som det brukar. I skrivande stund är möjligheten
att resa utomlands begränsade samtidigt som Folkhälsomyndigheten rekommenderar oss att
semestra i vår närhet. Många kultur- och sportevenemang är inställda, framflyttade eller genomförs
med restriktioner. Vi får träffa varandra men bara i mindre grupper, på avstånd och helst utomhus.
Nä, den här sommaren blir kanske inte heller som vi tänkt. Å andra sidan finns nya möjligheter – om vi
bara väljer att se dem. Passa på att uppleva Hudiksvall på semestern i år. Här finns allt som behövs för
några trevliga dagar. Rolig shopping, god mat, mysiga hotell, närhet till havet och trevliga människor!

HÄLSINGLANDS STARKASTE HANDELSSTAD

HAVSBAD – 5 MINUTER FRÅN STAN

I Hudiksvall finns drygt 50 butiker med stort och varierat
utbud för dig som gillar att shoppa. Allt från större kedjor
till mindre butiker. I vår trivsamma stadskärna har vi inte
mindre än tre gallerior och flera butiker. Du tar dig enkelt
hit med tåg, buss, bil eller cykel. Det finns gott om
parkeringsplatser runt om i stan.

Hudiksvall ligger precis vid havet. När du tröttnat på
shopping och sevärdheter så packa bilen, hoppa på bussen
eller ta cykeln ut till Maln – ett fantastiskt havsbad bara fem
minuter från stadskärnan. Där finns även en glassig bar och
en trevlig restaurang om du blir sugen på något gott att äta
eller dricka.

FANTASTISKT RESTAURANGUTBUD

VAR RÄDD OM DIG SJÄLV OCH ANDRA

Här finns flera bra och trevliga restauranger och pubar att
välja bland. Några med havet som närmaste granne och
andra mer centralt. Hudiks krogstråk hittar du vid de
klassiska sjöbodarna på Möljen. Här finns allt från klassisk
fine dining till smarriga burgare, thai, indiskt och sushi.
Många restauranger har en uteservering där du kan njuta
av sol och värme när vädret tillåter. Vill du gynna de
lokala krögarna men hellre äta hemma erbjuder
flera av dem take-away.

Självklart följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer och
använder vårt sunda förnuft och ber dig göra detsamma.
Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta och håll
avståndet.

FIKA PÅ STAN
För dig som gillar att fika är Hudiksvall rätt ställe. Här finns
flera mysiga caféer och konditorier som erbjuder allt från
goda luncher till tårtor, matbröd och kaffebröd. De flesta
erbjuder även take-away ifall du hellre vill njuta av ditt fika
hemma eller på en filt vid havet.

UNNA DIG EN NATT PÅ HOTELL
I Hudiksvall finns flera trevliga hotell som erbjuder prisvärda
paket över sommaren. Smit iväg hemifrån några dagar och ta
med familjen på minisemester. Checka in på något av
stadens hotell för en natt eller två. Bada i poolen, ta en
bastu och njut av god hotellfrukost i lugn och ro.

-Just nu går vi igenom något vi aldrig varit med om
tidigare, säger Robert Grundell, styrelseordförande i
Hudikcity. Många butiker, krögare och företagare har haft ett
kämpigt år och har det fortsatt jobbigt. Samtidigt sker
mycket positivt här i Glada Hudik. Fina samarbeten butiker
emellan och Hudiksvall växer så det knakar med helt nya
stadsdelar som snart börjar byggas längs med havet. Många
befintliga företag i staden växer och anställer medan nya
företag etablerar sig. Det finns stor potential i Hudiksvall,
trots ett kämpigt läge just nu. Orkar vi bara hålla i och hålla
ut, tror jag vi går en ljus framtid till mötes. Tillsammans gör vi
sommaren 2021 till något riktigt bra! Genom att semestra i
Hudiksvall är du med och stöttar våra lokala handlare,
krögare, caféägare, hotellägare och andra företagare.
De behöver oss mer än någonsin just i år!

Elina Snell
Ny centrumutvecklare
för Hudik City ser fram
emot sommaren och
allt Hudiksvall har
att erbjuda.
Foto: Sandra Vallin
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Dagens lunch vardagar 10.30-13.30
13/5 Kristihimmelfärdsdagen öppet 12.00-20.00
15, 16/5 helgöppet 12.00-20.00
29, 30/5 helgöppet (Morsdagshelgen)
Juni helgöppet 12.00-20.00
26/6 t.o.m aug. Sommaröppet 10.30-20.30
Dagens lunch vardagar 10.30-13.30
Från 27/11 Julbord
Välkommen att boka bord!
Noel & Annsofi
070-744 08 82

Stocka
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Hantverk i Sjöboden
Hantverk & presenter av ca 30 utställare. Öppet från Midsommardagen
kl. 11-19 t.o.m. 27 aug.
Tel: 076-848 81 50

18

Tryckdatum | 2021-

Ulla Winblad, vävare med vänner finns
på Pråmen bredvid Sjöboden.
www.sjobodenistocka.blogspot.se
Handla fisk, färsk och förädlad av
”Vilda Fisken” på Rönnskär
Promenenadstigar / Havsbad

ik/Café
Kajutan But
stort sortiment!

070-309 72 89

Liten butik med

Vard. 9-18, lör & sön 10-18
4

Tel: 073-820 69 96

070-744 08 82

Ställplats. Servicehus med toaletter, dusch, tvättmaskin
och latrintömning. Plats för gråvattenutsläpp. WIFI.

Sjömack för diesel/bensin
samt latrinpump.

Hornslandet –
en framtida
nationalpark?

Och hur ser Sveaskog på utredningens förslag? –
Stolt, såklart! säger Olof Johansson. – Det visar
ju att vårt arbete i våra ekoparker gynnar den
biologiska mångfalden när nu ekoparkerna blivit
intressanta ur ett nationalparksperspektiv. Samtidigt
blir nationalpark en ny typ av skydd som påverkar
hela ekoparkens framtida utveckling och det kommer att
behövas samarbete och dialog för att få det här i hamn.

Även flera lokala föreningar och organisationer har skickat in sina synpunkter
till betänkandet. De flesta är positiv till förslaget om nationalpark på Hornslandet, bara det sker i nära samarbete med lokalsamhället och den lokala
Det är ett av förslagen i den av Miljödepartementet och Näringsbesöksnäringen. Bl.a. lyfts fortsatta möjligheter till jakt, fiske, camping, LISdepartementet beställda skogsutredning som presenterades 2020.
områden och fortsatt tillgänglighet i området. Något som man inte vill ska
Idag ägs och förvaltas Hornslandet av statligt ägda skogsbolaget Sveaskog som begränsas om förslaget går igenom. - Det är lika viktigt att man tar hänsyn
en av 37 ekoparker runt om i landet. Ett initiativ som Sveaskog tog 2002 och till de kulturhistoriska värdena som naturvärdena när man planerar för en
nationalpark, säger Peter Weider, boende och entreprenör i Arnöviken.
där Hornslandet var en av de första. Syftet med ekoparker är att inom stora
utvalda landskapsavsnitt arbeta med en särskilt hög ambition för naturskydd
Om och när Hornslandet eventuellt blir en nationalpark är som skrivet en
och naturvård. Tack vare satsning på ekoparker har nu utredningen lagt
sak för framtiden. Men om den blir det, så blir det den andra nationalparken
förslag att delar av fyra av dessa ekoparker ses som möjliga att omvandlas
som inryms i Hälsingland, där Hamra Nationalpark är den första. Faktiskt en
till nationalparker. Förutom Ekopark Hornslandets, utanför Hudiksvall,
av de första i Sverige, bildad redan 1909, utökad 2011 och nyinvigdes samma år.
föreslås även Ekopark Hornsö i Småland, Ekopark Böda, på norra Öland,
samt Ekopark Halle-Hunneberg i Västra Götaland.
Enligt Olof Johansson, skogspolitisk chef på Sveaskog, så beror det på att
dessa fyra ekoparker enligt utredningen kan fylla funktionen för en breddad
bioekonomi, med råvara från skogen och goda förutsättningar för rekreation
och ökad naturturism.
Och Naturvårdsverket, som har ansvar för Sveriges nationalparker, har höga
kvalitétskrav för att utse nya områden för nationalparker. Förutom höga
naturvärden så ska även området klara av många besökare och därmed också
ha potential för ökad naturturism. För nationalpark som varumärke har en
stor dragningskraft på besökare, både nationellt och internationellt.

TEXT OCH FOTO
CATHERINE VENNBERG, LIN & LO TURISMUTVECKLING

FAKTARUTA: Skogsutredningen SOU 2020:73 har genomförts på uppdrag av Miljödepartementet och Näringsdepartementet för utredning för
hållbart skogsbruk, stärkt äganderätt i skogen och biologisk mångfald.
Utredningen avser förslag för att stärka äganderätten till skogen och
lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer. Utredningen
ska också ge förslag på hur Sveriges internationella åtagande om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi.
Källa: www.regeringen.se

Allt inom markentreprenad · Dränering
Avlopp · Husgrund · Tomtplanering
Bra rabatter på material vid bokning av
dräneringar och enskilda avlopp!

Alla dagar 0650-59 50 50 · Norra Industriv. 13, 824 34 Hudiksvall
www.stamnas.se · info@stamnas.se

Stamnäs Entreprenad

Westsunds Gård
Arnöviken

Välj ett par som slipade
solglasögon

Njut av våra omtyckta smörgåsar,
sallader, belgiska våfflor och glass
på vår Caféveranda.
Handla ostar och knäckebröd från
Hälsingland, vilt och lokal fisk m.m.
i vår gårdsbutik.

Välkommen!

Av Socialstyrelsen Leg. Optiker

Arnöviken 20, 824 93 Hudiksvall
070-980 16 14 · www.westsundsgård.se
westsundsgård

Guidade turer
Upplev Norrbo
Samling Norrbo hembygdsgård.
Med cykel och till fots. Mån och ons.

Upplev Dellenbygden
Samling Norra Dellen familjecamping.
Till fots och med cykel. Tis och tors.

Vandringsupplevelser

direktoptik.se

T.ex. Stenören, Hornslandet eller Norrbo.
Ca 2-4 timmar.



VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING

Privat guide
Boka en egen guide för vandring,
cykling eller utflykt.

Gäller vid köp av kompletta glasögon
i erbjudandet 3 för 1.
Kan ej kombineras med andra
kuponger eller erbjudanden.

Se hemsidan för mer information om
datum, tid, plats, pris, innehåll m.m.

Gäller t o m 31/7 2021
Din lokala researrangör
och guide i Hälsingland

www.linolo.se

400:-

Hudiksvall, Västra Tullgatan 11, 0650-41 65 65, vard 10-18, hudiksvall@direktoptik.com
Sundsvall, Esplanaden 10, 060-17 62 60, vard 10-18, sundsvall@direktoptil.com
Gävle, N. Kungsgatan 1, 026- 12 82 20, vard 9:30-18, gavle@direktoptik.com

Kustguiden
BOENDE

Hölick Havsresort
holick.se
Kungsgården Långvind
langvind.com
Kustleden
kustleden.com
Malnbadens camping
malnbadenscamping.se
Borka Bryggas camping
borkabrygga.com
Ångersjön Mat och
Vildmarkscamping
angersjon.se
Camp Igge
campigge.se
Ankarmon Camping
campigge.se
Enångers B&B
enanger.com
Lingarögården
lingarogarden.se

MAT & FIKA

Café & Restaurang Måsen
cafemasen.com
Restaurang Lagunen
holick.se
Restaurang Sand & Kök
holick.se
Restaurang Borka Brygga
borkabrygga.com
Fridas Munkar
@Fridas-munkar

SHOPPING &
GÅRDSBUTIKER
Westsunds gård
westsundsgård.se

Vilda Fisken Rederi
vildafisken.com
Sjögodis
@Sjögodis
Liljornaz Design
liljornaz.se
BaWa Keramik och textil
sites.google.com/site/
bawakonst
Brukskeramik Ulla Florén
brukskeramik.se
Jennys
jennys.nu

AKTIVITETER

Vid kusten går det att fiska,
bada, vandra, löpa, cykla, grilla,
åka båt, äta, se vilda djur, plocka
bär/svamp och utforska.
Ekopark Hornslandet
Vandra, cykla, fiska, bada,
grottklättring. Många historiska
lämningar och sevärdheter.
13 olika vandringsleder.
Från 500 meter till 7 km långa,
totalt omkring 20-30 km.
sveaskog.se/upplev-naturen/
besoksomraden/ekoparkhornslandet
Hölick Havsresort
Kajakpaddling, grottklättring,
spela äventyrsgolf, spa, camping.
holick.se

Explore 61°N
Forskajak, klippklättring,
grottkrypning och riverboard.
explore61n.se

Naturreservat

Lingarögården
Bagarstuga. Cykeluthyrning.
lingarogarden.se

Norra Hornslandet

Bodarnegrottorna
lansstyrelsen.se/gavleborg
Bruksvandring i Långvind
langvind.com

Agön-Kråkön
Hölick
Lövsalen
Bodagrottorna
Fler naturreservat finns på
Länsstyrelsens hemsida
lansstyrelsen.se/gavleborg

UTSIKTSPLATSER
Visning Enångers gamla kyrka Rikstensberget
langvind.com
Hornslands udde
Visning Njutångers kyrka
langvind.com

Slaggberget

Iggesunds bruksmuseum
hudiksvallsbruksminnen.com

Borka Brygga

Lin & Lo Turismutveckling
Guidade vandringar
linolo.se
Hittaut
hittaut.nu/hudiksvall
Lyskväll: 28 augusti

BESÖKSMÅL
Bergön
Stocka
Bålsön
Kuggören
Långvinds bruk
Enångers gamla kyrka
Iggesunds bruksmuseum
Rogsta hembygdsgård
M.fl

ÖVRIGA
AKTIVITETER
Fiskekapell
Agö kapell
Bålsö kapell
Bergöns kapell
Hölickskapell
Kråkö kapell
Kuggörarnas kapell
Olmens kapell

Restaurang Ankarmon
campigge.se

Malnbadens camping
Golf, kajak.
malnbadenscamping.se

Gästhamnar
Hölick

Westsunds gård
westsundsgård.se

Näsvikens kajak & fritid
nasvikenskajak.se

Hudiksvall

Ångersjön Mat och
Vildmarkscamping
angersjon.se

Camp Igge
Bad, minigolf, läger, idrott,
tennis, beachvolley, elljusspår.
campigge.se

Tunaholmen - Klubbviken
Käringön
Njutånger - Snäckmor
Borka Brygga - Njutånger
Kråkön
Agö - Storhamn
Stocka
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Kuggörarna

Besöksnäringen växer och
kompetensen behövs!
Ansök till Hotell- och
turism-programmet - det
självklara valet för dig som vill
vara kreativ, resa och arbeta
med service i framtiden.
Magasinets guider har
producerats av oss elever åt
Destination Glada Hudik - vår
lokala branschorganisation.

Stadsguiden
BOENDE

Quality Hotell Statt
nordicchoicehotels.se
Best Western
hotellhudik.se
Strandpiren
strandpiren.se

· Casablanca · O Sole Mio ·
Robertos · Pronto · Blå Haren
· Pizzahuset · Burgeriet · Max ·
Burger King · Möljen Café & Grill
· McDonalds · Pizzeria Amanda

FIKA

UNIK KONST

Hälsinglands museum
halsinglandsmuseum.se
Bosse statyn
gladahudikteatern.se

24 Karat
cafe24carat.se

Pia F Design
piafdesign.se

Värdshuset Glada Hudik
vardshusetgladahudik.se

Gröna bönan
@gronabonanhudiksvall

Per Sonerud
personerudart.se

Malnbadens Camping
malnbadenscamping.se

Jambo Smörgåscafé
@jambo-smörgåscafé

SECOND HAND

Hudiksvalls Golfklubb
hudiksvallsgk.se

Dackås
dackas.se

Hotell Temperance
hotelltemperance.se

Espresso House
espressohouse.com

MAT

Waynes Coffee
waynescoffee.se

Restaurang Torget
@torgethudik
Ester Restaurang
esterrestaurang.se
Medelhavskällaren
@Medelhavskallaren
Värdshuset Glada Hudik
vardshusetgladahudik.se
Taste of india
tasteofindia.se
Miss Sara
misssarabar.com
Napul'e
napule.se
Strandpiren
strandpiren.se

Möljens Café & Grill
moljen.se
Café Perrongen
@cafeperrongen
DesignBoden
@designboden_hudiksvall
HTLI Butikscafé Granebo
htli.org
Hälsinglands Museum
halsinglandsmuseum.se
Tewes Konditori
teweskonditori.se

SHOPPING

Gallerian Guldsmeden
gallerianguldsmeden.se

Manis
manis.se

Fyrengallerian
fyrengallerian.se

Maln Hav & Krog
aktivitetsfabriken.se

Bryggeriet
Systembolaget, Hemköp,
Jakobssons Ur & Guld,
Synsam och Lindex

Golfkrogen
hudiksvallsgk.se

MERA MAT

Hot Chili · Texas Saloon ·
Pinchos · Mamma Mia Pizzeria
Subway · Pizzeria Roma ·
Frasses-Hudik · Pizza Bakeren

Härvan
hudiksvall.se
Slöjd i Sjöboden Möljen
slojdisjoboden.se

Röda korset
rodakorset.se

Erikshjälpen
erikshjalpen.se
Hjälp till Liv
htli.org
Bättre Begagnat
@Bättre Begagnat Hudiksvalls
antik & second hand
Retro butik 66
butik66.se

AKTIVITETER

Hälsinglands Museum
halsinglandsmuseum.se

Strandpiren
strandpiren.se
Friluftsfrämjandet/Hedestugan
friluftsframjandet.se/regioner/
mitt/lokalavdelningar/hudiksvall
Näsvikens Kajak & Fritid
nasvikenkajak.se
Hittaut
hittaut.nu/hudiksvall

VANDRING

Hudiksvalls skidstadion/
Motionsspår Öster
2 - 15 km
Köpmanbergets strövområde
Lekområde, grillplatser etc.
Lillfjärden
Ca 2 km promenad-, motionsspår
Högliden
Ca 2 km promenad-, motionsspår. Grillplats.
Hede
Strövområde och anslutning till
motionsspår Väster. Grillplatser.

UTSIKTSPLATSER

Mulle Meck
mullemeckigladahudik.se

Köpmanberget

Fagerströms karamellfabrik
fagerstroms.se

Sisselboberget

Högliden/Galgberget
Hede

Hudiksvalls bowlinghall
hudiksvallsbowlinghall.se
Malnbadens havsbad
och Gräsmaln
Hudiksvall Hyrcart
hudikhyrcart.se
Hudiksvalls Golfklubb
hudiksvallsgk.se
Aktivitetsfabriken
aktivitetsfabriken.se
PDL Center Hudiksvall
pdlcenter.se/center/hudiksvall

Besöksnäringen växer och
kompetensen behövs!
Ansök till Hotell- och
turism-programmet - det
självklara valet för dig som vill
vara kreativ, resa och arbeta
med service i framtiden.
Magasinets guider har
producerats av oss elever åt
Destination Glada Hudik - vår
lokala branschorganisation.

PerCykel
percykel.se
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Fyra företag finns på Ers-Mårs i Silja
HENRIK
073-713 89 74
H U D I KO S M O S . S E
Rot-/rutavdrag på fakturan

FÖNSTERPUTS &
FASADRENGÖRING

Har ni fönster som är svåra att nå? Vi når högt!

Mjukare hud med lite hjälp av naturen!
Superbra bivaxsalvor för människor och djur.
jennys.nu

Studio för:
inspelning,
mixning,
mastring.
Event för privatpersoner
eller företag

Vill du ge ut din
musik, göra en
demo, eller
överraska
med karaoke?

Mat/fika, underhållning med trubadur/band.
Måndagar (sommartid)

mmm.nu

jennymangseth1

Silja 304, Ers-Mårs, 824 94 Hudiksvall

Välkommen in till oss!

Båtar, motorer, vagnar samt alla
tillbehör du behöver!

Kravellgatan 6, Hudiksvall

Framtidens stadskärna
skapar vi TILLSAMMANS
Målsättningen för Hudiksvalls stadskärna är att den ska vara attraktiv,
kommersiell, tillgänglig och trygg. För att nå dit behövse SAMVERKAN
mellan privat och offentlig sektor. Hudiksvall ska ha en levande och
attraktiv stadskärna för boende, besökare och företag. Tillsammans är
man starkare och därför har nätverket Team Staden initierat BID
stadskärneutvecklingsprojekt, med projektstart den 28 maj.

Och redan i samband med projektstarten lanseras den nya hemsidan
www.gladarehudik.se som kommer att innehålla intervjuer, reportage, filmer
m.m. och där medborgarna själva kan vara med och påverka genom att skicka
in önskemål eller förslag för att få ett ännu attraktivare Hudiksvall.
Som därefter kommer att publiceras på hemsidans nyheter och tas med i
diskussionerna i projektarbetet.

Men förarbete inför projektet har redan pågått i ca 2,5 år. Under den tiden
har Team Staden gjort studieresor, digitala möten med andra städer, kvalitativ
undersökning genom intervjuer på hemmaplan samt en avslutande workshop
där ca ett 30-tal privata aktörer och kommunala tjänstemän deltog. Och man
var överens; här finns förutsättningar och många vagnar, men det behövs ett
lok som drar.

Men Team Staden ser detta BID-projekt som en utveckling i en längre
process där detta projekt är en del av den processen. - Allt ändras, samhället,
miljön, trender med mera så det gäller att hänga med i den utvecklingen,
säger Stefan Barenfeld och fortsätter. - Efter ett år i projektet kan vi nog
skönja nästa steg och då tar vi höjd för det då. Så att nästa steg hakar i direkt
efter BID-projektets avslut.

- Idag är vi över 60-talet aktörer inom industrin, handel, restauranger, hotell,
fastighetsägare, media, kommunala polisen, lokala föreningar samt kommunala förvaltningar som deltar och allt bygger på frivillighetsprincipen, säger
Stefan Barenfeld, stads- och landsbygdsstrateg på Hudiksvalls kommun.
Han ingår i projektets styrgrupp – Team Staden, tillsammans med
Hudiksvalls Näringsliv AB, Hudik City, Visit Glada Hudik, Hälsinglands
Fastighetsbyrå, Fastighetsbolaget Glysis AB, kommunledningsförvaltningen,
tekniska förvaltningen och plan- och bygglovskontoret.

Vill du som läser detta veta mer om projektet och kanske även
vara delaktig är det bara att kontakta Stefan Barenfeld på e-post:
stefan.barenfeld@hudiksvall.se.

Modellen BID stadskärneutvecklingsprojekt utgår från fem vedertagna fokusområden där man som medverkande aktör själv väljer i vilket område man
vill engagera sig i. De fem fokusområdena är varumärken (identitet, profil,
image och positionering), utbud (aktiviteter, upplevelser och service), platsen
(funktion, utseende och utformning), tillgänglighet (förflyttning & framkomlighet, kommunikation) och trygghet (rent & snyggt, tryggt & säkert).
Och det är här processen kommer att ske under de 18 månader som projektet
kommer att genomföras.
Förutom de långsiktiga projektmålen, såsom levande och attraktiv stadskärna, kommer Team Staden även att se över möjligheterna att få till en
samverkansorganisation för staden mellan kommunen, fastighetsägare och
övrig privat sektor och förhoppningsvis driftsätta den. Och om det rors iland
så satsar man på att bli årets stadskärna år 2024. - År 2024 är realistiskt att
tänka sig att kunna bli det, säger Robert Grundell, ordförande i den ideella
organisationen Hudik City.

TEXT Stefan Barenfeld
FOTO Philippe Rendu

FAKTARUTA:
BID-modellen - en affärsutvecklingsmodell inom ett avgränsat område
BID står för Business Improvement District, vilket vill säga en affärsutvecklingsmodell inom ett avgränsat område. En professionell och strukturerad
samverkansmodell som är framtagen av Sveriges branschorganisation
Svenska Stadskärnor (för mer information www.svenskastadskarnor.se).
Denna modell är anpassad för Sverige och den är både väl beprövad och
den fungerar. Idag är det ett 30-tal städer som gjort denna process med
framgång och som är uppdelad i sju steg med fem stycken vedertagna
fokusområden. Processen leds av Svenska stadskärnor som pågår under ca
18 månader och samtidigt har man BID-manager (projektledare) lokalt på
plats. En process som ger möjligheter till ny kunskap, nya kontakter och nya
erfarenheter där det omöjliga blir möjligt. Med andra ord - ett kunskapslyft!
BID modellen fungerar utmärkt oavsett storlek på stad/ort/plats och valet
av BID-område och arbetet gör att man får perspektiv på olika utmaningar
och framtidstankar. Där det hela handlar om att man SAMVERKAR mellan
offentliga och den privata sektorn.

Ett smultronställe
på gården!
SOMMARBLOMSTER

Välkommen till vår helrenoverade Designbod där vi
som vanligt har ett stort sortiment presentartiklar.
Efter en tur i boden kan du välja något gott att äta,
t ex favoriten Räklandgång eller kanske något sötare
som en mjukglass eller ett gott fikabröd!

Här finns krukväxter,
buskar, träd, perenner,
fröer, jord, gödsel, kalk,
tillbehör m.m.

Trädgårdstider

EJ KORT - Endast kontant eller Swish.
Välkommen!

Öppettider

Här finns
Gödsel,
Jord,
Mån-Fre
9.00-18.00
k, Fröer,
Buskar,
Perenner,
Lör-Sön
10.00-14.00
Träd,www.nasvikensplantskola.se
Sommarplant,
• 070 523 06 12
skblommor, tillbehör m.m.

Se Facebook och
Instagram för öppettider
Designboden på Vij Änglagård
designboden_hudiksvall

070-676 53 22

Välkommen! Åk mot Hornslandet (Fiskeby), skyltat.

Säsongens modeplagg
till oslagbara priser!

.nasvikensplantskola.se
523 06 12

Lördagen den 1 maj invigde vi en
helt ny och fräsch butik i Harmånger.
Hos oss hittar du säsongens trendiga
outfits till fantastiska priser.
Med ett engagerat team och härlig
atmosfär, välkomnar vi dig!

VÄLKOMNA!

Öppett Alla dagar 10-18.00
Skräddarvägen 8, Harmånger

Vi följer självklart alla rekommendationer kring Corona!

hej@kronanoutlet.se • Instagram kronan_outlet

Holding AB | 2021-04-29

Välkommen

Gruppförsändelse till hushåll och företag i Nordanstigs kommun

till Hälsinglands största tygbutik!
Nu även med garner i sortimentet!
Öppettider Mån-Fre 11.00-17.00 Lördag 10.00-14.00

• Lapptäckstyger • Linnetyger • Möbeltyger • Siden • Modetyger
• Gardintyger • Fibervadd • Innerkuddar • Markisväv • Vaxduk
• Mattrasor • Varp & varpflätor • Mönster & Sybehör • Garner

0652-240 30 info@wahlmantextil.com
www.wahlmantextil.com
Besöksadress: Stationsvägen 46, 829 60 Gnarp
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-Ett levande fiskeläge
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Välkommen till

SOMMARENS MUSIK PÅ MELLANFJÄRDENS TEATER:
3 juli 20.00

ISAK DANIELSSON

17 juli 20.00

CHRIS KLÄFFORD

7 Aug. 20.00

WIKTORIA

20 Aug. 20.00

LOREEN

Boka biljetter: Tel 070-225 42 29 eller 070-202 18 93, e-post: teater@mellanfjarden.com
RESTAURANG SJÖMÄRKET Öppet från mitten av Maj. Alla dagar 12.00 - 21.00. Bordsbokning: 0652-161 15 e-post: sjomarket@mellanfjarden.com
HOTELL MELLANFJÄRDEN Öppet året runt! Läs om alla våra erbjudanden på mellanfjarden.se. Bokning: 0652-161 85, e-post: hotell@mellanfjarden.com

MELLANFJARDEN.SE

