
Årummet Norrsundet



Förstudien ska  
ge svar på….

• 1. Vilka fastighetsägare eller andra 
rättighetsinnehavare finns i Å-rummet och 
inom 100 meter från åns mitt mellan Ådala 
och småbåtshamnen? 

• 2. Vilka idéer och förslag finns hos 
fastighetsägare vars fastigheter gränsar till 
eller ligger nära Å-rummet?

• 3. Vilka idéer och förslag finns hos 
Hamrångeborna och då kanske framförallt 
de som idag bor i Norrsundet?

• 4. Hur kan pågående 
markanvändning underlättas genom olika 
åtgärder som röjning av vas, återställning, 
muddring, anläggning av gångvägar etc.?

• 5. Vilka juridiska hinder finns och 
vilka beslut behövs från kommunen, 
länsstyrelsen eller annan myndighet för att 
inom ramen för pågående markanvändning 
utveckla Å-rummet?

• 6. Kan fisket och båtliv utvecklas 
och vad behöver göras för det?

• 7. Hur kan Å-rummets 
historia lyftas fram?

• 8. Hur kan kulturlivet 
utvecklas längs ån utifrån Fyrens 
centrala läge och Kulturföreningen 
Norrsundets Arbetarmuseum 
verksamhet?

• 9. Hur kan kommunen 
bidra till utveckling av Å-rummet 
utifrån kommunens ansvar för 
samhällsplanering och ortens 
utveckling?

• 10. Vilka mål kan sättas för 
Å-rummet 2022 och mål för 2030?

• 11. Vilka konkreta 
investeringar bör göras och vilka 
olika finansieringsmöjligheter 
finns?



Förstudie  Årummet maj-september

Pågående  markanvändning

Fastighetsägarnas  intressen

Företagens intressen

Föreningslivets intressen

Kommunens intressen

Allmänhetens intressen

Framtiden- Förändrad 
markanvändning?

• Fritid

• Kultur

• Fiske

• Båtliv

• Turism

• Näringsliv

• Boende



Projektledare Lennart Sjögren

Norrsundets  Hamn Christer  Sundin

Hamrångebygden  Byggemenskap Berth  Vestergård

Norrsundets  Motorbåtklubb Lars Ove  Molin

Stora  Enso Mattias Arvids

KNUFF Lars Mattzzon

Ådala/Arbetarmuseet Seppo Akkila

ABF Ulrica  Källström

Hamrånge  FVOF Benny Lundin

Totra  Byamän Lars Olof Hedström



Arbetsmodell

• Dialogmöten

• Årumsvandring

• Lyssna in

• Sortera

• Analysera

• Lägga förslag



Aktiviteter 
juni-
september

• Kontakter med   
fastighetsägare, 
allmänhet, föreningar i  
Hamrångebygden

• Kontakter med 
politiker

• Kontakter Gävle 
kommun, länsstyrelsen, 
Region Gävleborg

• Möten i 
arbetsgruppen

• Årumsvandring 
för allmänhet och 
fastighetsägare

• Offentligt 
informationsmöte på  
Fyren

• Kortfattat 
statusrapport på 
Hamrångegruppens 
offentliga månadsmöten. 



Norrsundet  - strukturomvandling



Norrsundets Hamn och Industripark



Utveckling  Näringsliv



Näringsliv  Besöksnäring



Havsbandet- Kusten



Vart är vi på  väg?
Sthlm Skärgård-Roslagen-
Jungfrukusten-Höga Kusten

Varumärkesbyggande

Tredubblad turism/besöksindustri

Nya  Ostkustbanan

Ny Station  Hagsta

Vindkraftsetableringar

Energibruk / Bioraffinaderi

Hamrånge-från 3300  till  4500 ?  invånare

Norrsundet-från 1000  till  1500 ? invånare

Utveckling Nya  bostäder i Årummet/havsnära



Årummet



Stora  Ensos 
markinnehav



Framtidsbild

• Årummet utvecklats till en 
levande och attraktiv del av 
Norrsundets centrala kärna.

• Årummert är en mötesplats och 
en målpunkt för såväl 
Hamrångebor som i regionen i 
stort

• Nya verksamheter har etablerat 
sig i området

• Bebyggelse och offentliga rum är 
inbjudande, karaktäristiska och 
bidrar till att stärka Norrsundets
identitet



5  nyckelområden

• Ortssamband - Utveckla kopplingar 
mellan Årummet och andra 
områden
• Gröna och blå värden - Utveckla 

rekreativa värden samt blå-och 
grönstruktur.
• Bostäder –Bygg nya ånära bostäder 
• Lokalisering av nya verksamheter –

industri/hamn/turism
• Långsiktigt perspektiv – planera för 

en utveckling över en längre 
tidsperiod /etappindela

• Ny  Lokal  UtvecklingsPlan (LUP)

• Fördjupad  översiktsplan ?

• Planprogram ?

• Ny  detaljplan Norrsundets
centrum?





Mål  Årummet

Kortsiktigt-Mål  2022-2023

• Årummet  röjs i  vinter,  hinder i 
vatten tas  bort våren 2023

• Hamrångegruppen  gör

- Reviderad  Lokal Utvecklingsplan

- Inrätta Arbetsgrupp Årummet

- Marknadsföra Årummet-Folder 
Årummet

- Söka  medel  från bl a  Leader

Mål  2030  Årummet

• Marknadsförs som del i 
Destination Jungfrukusten

• Tydligt och attraktivt  besöksmål  
för  boende och turister

• Många  aktiviteter året  runt

• Företag  som  ger  service  till 
båtägare och besökare

• 60 000 besökare- året  runt



Åtgärder-förslag

Övergripande
• Utveckla  tydlig  vision och mål

• Etablera  Arbetsgrupp  Årummet-
Hamrångegruppen

• Klara ut  markägandet och  fastighetsägarnas  
roll och ansvar

• Utveckla samverkan –föreningar och kommunen

• Utveckla  samverkan  kulturområdet

• Tydliggöra  kommunens ansvar och rolll -kultur 
/  fritid

• Påverka besöksnäringsstrategierna

• Årummet  synligt i  lokala utvecklings-planen

• Samhällsplaneringen och  finansiering

Röja och rensa
• Bort  med sly och vass

• Bort med  andra  hinder



Åtgärder -Förslag

Använd  befintliga  byggnader, mark 
och vatten  smart och mer

• Fd Folkets Hus parkeringen-
ställplatser

• Fd områdeskontor Gavlegårdarna-
servicebyggnad

• Fler  platser i gästhamnen

• Utveckla  Fyren

• Utveckla  Ådala

• Utveckla  fisket

Bygga  nytt/skapa

• Mack

• Bostäder  Rödboharen

• Laddställen

• Informationstavlor

• Offentlig  WC



Åtgärder-Förslag

Utveckla  befintliga  aktiviteter

• Årace och  Lysnatta

• Kulturaktiviteter   Ådala och  
Fyren

• Ungdomsverksamheter-Kul på 
Sjön

Nya  verksamheter

• Uthyrning  kanot, cykel

• B&B, café

• Fyren  på  sommaren

• Marin butik/service



Årummet Norrsundet
-Att göra
- Ta  fram folder

- Söka projektmedel för  
genomförande

- Från snack  till  verkstad








