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Vad är en Lokalekonomisk analys

En lokalekonomisk analys (LEA) är en metod för att se handelsbalansen i ett område 
och kan liknas vid en ekonomisk marknadsundersökning. Hur stor del av de lokala 
ekonomiska tillgångarna spenderas i bygden och hur stor del utanför? 

Resultatet av den lokalekonomiska analysen kan och bör ligga till grund för 
upprättandet av lokala och kommunala handlingsplaner. I denna version av LEA har 
hållbarhetsaspekten betonats och skiljer sig därmed från tidigare analyser genom att 
tillföra kartläggning och analys av naturresurser samt integrera generella energi- och 
klimatfrågor. Som underlag för analysen har vi utgått från statistikområden för Bergvik 
och Marmaverken med omnejd, se bild nästa sida markerat som LEA område. 

Bakgrund och arbetsmetod 
Genom projektet Förädlingsmackapären, som drivs av Hela Sverige X-ing Gävleborg 
startades i oktober 2018 ett arbete med att ta fram en Lokal utvecklingsplan (LUP) 
för Bergvik Marmaverken. Arbetet har sedan fortsatt med en Lokalekonomisk analys 
(LEA).  En arbetsgrupp har träffats tre gånger under sommaren 2021    för att bear-
beta materialet från statistiska centralbyrån (SCB), samt arbeta med framtidsfrågor, 
resurser, utveckling. De som träffats har varit Stig Nordgren, Per-Erik Olsson, Christer 
Örn och Margareta Örn-Liljedahl. Under arbetets gång har Nils Westling ordförande 
för Bergviks Allting fått information, som förts vidare för respons inom den fören-
ingen. Nils har även kompletterat med textmaterial. På grund av coronaepidemin har 
ingen från Bergvik deltagit fysiskt. Där har arbetsgruppen haft hjälp av det tidigare 
samarbetet med den lokala utvecklingsplanen (LUPen). Under oktober har LEA 
rapporten varit på samråd och även presenterats på ett möte med bergviksbor och 
marmabor.

Syfte med LEA  
• Ge invånarna fakta om bygden som kan påverka framtiden 

• Inventera färdigheter och resurser 

• Föreslå tänkbara vägar för fortsatt utveckling 

• Föreslå alternativ för att på lokal nivå bidra till ett hållbart samhälle

 

Arbetsgruppen för Bergvik Marmaverkens Lokalekonomiska analys överlämnar härmed sin 
delrapport och hoppas att den kan vara en utgångspunkt för utvecklingen i denna del av 

kommunen. Vi tänker nu och i framtiden. Synpunkter tas tacksamt emot, samt respons från  
alla ni som vill gå från ord till handling. 

Kontakta gruppens samordnare Margareta Örn-Liljedahl 

070-229 93 90

Mejla till Föreningarnas Hus  foreningarnashus@hotmail.com 

Kontakt Bergvik Allting via hemsidan  www.hembygd.se/bergvik

Arbetsgruppen för LEA Bergvik Marmaverken

December 2021 

Omslagsfoton: Margareta Örn-Liljedahl och Anita Östlund
Trycksak 

3041 1011

SVANENMÄRKT
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LEA området

Den lokalekonomiska analysen för Bergvik Marmaverken omfattar ett avgränsat 
område. Här har valts de statistikområden kommunen använder så kallade NYKO 
områden. De är numrerade och syns på kartan nedan. Yttre gränsen för dom är 
LEA-området.

Statistiska centralbyrån (SCB) har sedan tagit fram särskilda uppgifter inom detta 
område. Så de siffror som redovisas i detta dokument är helheten Bergvik Marma-
verken alltså hela LEA- området.

På bilden ovan redovisas hela området som SCB data kommer ifrån Sunnanå, 
Lynäs, Bergvik, Vannsätter, Ellvik, Klovhed, Myskje, Vreten, Valhalla, Marmaverken, 
Lötgärdet, Marmaskogen. Bilden beskriver även hur orterna Bergvik och Marma-
verken är belägna i landskapet vid de stora sjöarna Bergviken och Marmen. Delen 
skogsmark (grönt) och åkermark (gult) syns även i kartbilden.

Statistikområde Bergvik-Marma-
verken kallat LEA-området.

Fakta om området
Bergvik och Marmaverken är två samhällen med mycket gemensamt. Ursprungliga 
småbyar som snabbt växte då industrierna kom till bygden. Förändringens vindar 
blåste då stora industrier lades ned. Idag gemytliga samhällen vid de stora sjöarna 
Bergviken och Marmen en del av älven Ljusnan.

Bergvik och Marmaverken, med omgivande bygder har goda förutsättningar beträf-
fande näringslivets tjänstesektor, småföretagande och naturturism med rekreations-
aktiviteter och natur- och kulturförutsättningar. 

Bergvik är ett naturligt centrum för byar och samhällen i västra kommundelen 16 km 
ifrån Söderhamns stad. Marmaverken 10 km från Söderhamns centrum och bara 6 km 
mellan Bergvik och Marmaverken. Det är viktigt att ta tillvara och utveckla kommun-
delens möjligheter. 

I Bergvik och Marmaverken finns ett omfattande föreningsliv med många ideellt 
arbetande. Det finns även några större företag och många småföretag. I det fortsatta 
utvecklingsarbetet är det viktigt att samverka mellan det offentliga och privata samt 
civilsamhället.

Vy över Marmen från Lötgärdet mot Bergvik. Foto: Margareta Örn-Liljedahl.
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 Befolkningsutveckling 2010–2019 

 

Antal invånare (2019) är 1 922 personer fördelat på 922 hushåll.  

Varav 139 barn upp till 6 år, 192 i skolåldern upp till 15 år och ca 540 pensionärer. 
Medelålder är 45,4 jämfört med hela kommunen 45,1 år.  

Av 1922 personer i Bergvik Marmaverken så förvärvsarbetar 843 personer (2018). 

Medelinkomsten är 376 000 kr/år jämfört hela kommunen 382 000. 

Historiskt om befolkningsutvecklingen 

I kommande upplagor av vår LEA hoppas vi kunna presentera fakta om invånarantal före 
2010 : 1970-1980, 1980-1990, 1990-2000, 2000-2010. Totalt samt åldersgrupper 0-6 år, 7-15 
år, 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65- 

Områden hela Nyko 52, 53 (Marma) 611,612,613, 614 (Bergvik) 

Samt respektive Bergvik och Marmaverken. 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Män

Kvinnor

Totalt

Det är människorna som ger bygden innehåll

Befolkningsstruktur i området Bergvik Marmaverken
Befolkningsutvecklingen 2010–2019 ligger stadigt på straxt under 2000 personer. 
Med andra ord oförändrat sedan 2010.

Antal invånare (2019) är 1 922 personer fördelat på 922 hushåll. 

Varav 139 barn upp till 6 år, 192 i skolåldern upp till 15 år och ca 540 pensionärer. 
Medelålder är 45,4 jämfört med hela kommunen 45,1 år. 

Av 1922 personer i Bergvik Marmaverken så förvärvsarbetar 843 personer (2018).

Medelinkomsten är 376 000 kr/år jämfört hela kommunen 382 000.

Utbildning, arbetsställen och sysselsättning
Av 1922 personer i området har 132 förgymnasial utbildning, 557 har gymnasial 
utbildning och 202 högskoleutbildning eller liknande.

Befolkningsutveckling 2010–2019.

Rundvirkes såg i Marmaverken. Foto: Margareta Örn-Liljedahl.

Hur försörjer vi oss?

Största privata näringsgrenarna vad gäller antalet arbetsställen inom Bergvik Marma-
verken-området är inom branscherna jordbruk, skogsbruk, fiske, följt av byggverk-
samhet och annan serviceverksamhet. Övriga arbetsställen som finns inom Bergvik 
Marmaområdet är tillverkning, handel, reparation av motorfordon, transporter, 
hotell- och restaurang, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster, vård och omsorg, 
samt kultur. Sammantaget konstateras att det är många branscher som finns inom 
det geografiska området. Det finns en bra grund och potential vad gäller mångfald av 
näringsgrenar. Dock är hela 113 arbetsställen utan anställda, 20 stycken har mellan 1 
och 4 anställda och 11 företag har fler än 5 anställda.

När det gäller vad personer i området arbetar med, inom vilka branscher, ser det 
annorlunda ut. Här dominerar tillverkning och utvinning och vård och omsorg. De 
flesta arbetar inom privat sektor eller inom kommunen.  Av de 843 som förvärvsar-
betar arbetar 110 inom tillverkning och utvinning och inom vård och omsorg hela 
165, följt av byggverksamhet 112 och handel 78, samt transport 50. När det gäller 
jordbruk, skog och fiske är det bara 14 personer som arbetar med detta. Uppgifterna 
är från 2018.
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Det här lägger vi pengarna på

314 miljoner är bygdens totala inkomst
Baseras på 843 förvärvsarbetande 2018 och 372 000 kr i medelinkomst ger detta att 
bygdens totala inkomst är ca 314 miljoner kronor per år.

Köpkraft i bygden är beräknad från SCB:s urvalsundersökning (Hushållens utgifter) 2009.

Det finns 922 hushåll i Bergvik Marmaverken området. De beräknade utgifterna för 
ett normalhushåll på landsbygden är ca 320 000 kr per år. Räknar man på detta så 
skulle det innebära att hushållen i vårt område tillsammans omsätter ungefär 295 
miljoner kronor per år.

295 miljoner är den totala omsättningen
Hushållen i Bergvik Marmaverken området lägger störst del på bostaden 77 548 kr/
år. Följt av transporter 45 336 kr/år. På fritid/kultur läggen hushållen ut 60 629 kr/år, 
samt på livsmedel lägger hushållen i snitt 36 876 kr/år.

Företag/Verksamheter
Följande företag/verksamheter vill vi särskilt lyfta fram. De har stor betydelse för 
samhällsutvecklingen nu och i framtiden för orterna Bergvik och Marmaverken, med 
omgivande bygder.

• Glaskomponent

• Norscand

• Rundvirke

• Larssons Lastmaskiner

• Bergvik Sweden AB (fd Bergvik Flooring)

• Nordahls i Bergvik AB

• Grafs Åkeri AB

• Coop Bergvik

• Förskolan Skogsfröna

• Kommunens verksamheter på Linden i Bergvik och Solsidan i Marmaverken

• Regionens verksamheter HC Linden

Även om det finns flera företag så har få möjlighet att arbeta i det geografiska 
området. Pendling till jobbet är det dominerande. Vilken är en av flera utmaningar för 
utvecklingen i vår bygd.

 

542 personer pendlar till Söderhamn från Bergvik Marmaverken, 80 till Bollnäs och 36 
till Gävle. Enligt uppgifter från år 2018.
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Arbetspendlare från Bergvik Marmaverken området 

542 personer pendlar till Söderhamn från Bergvik Marmaverken, 80 till Bollnäs och 36 till 
Gävle. Enligt uppgifter från år 2018. 

 

 

 

Pendling inom kommunen och 
andra kommuner

Söderhamn 552 Bollnäs 80 Gävle 36
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Det här lägger vi pengarna på 

 

314 miljoner är bygdens totala inkomst 

Baseras på 843 förvärvsarbetande 2018 och 372 000 kr i medelinkomst ger detta att bygdens 
totala inkomst är ca 314 miljoner kronor per år. 

Köpkraft i bygden är beräknad från SCB:s urvalsundersökning (Hushållens utgifter) 2009. 

 

Inom detta område är statistik och beräkningar gjorda inom 

Det finns 922 hushåll i Bergvik Marmaverken området. De beräknade utgifterna för ett 
normalhushåll på landsbygden är ca 320 000 kr per år. Räknar man på detta så skulle det 
innebära att hushållen i vårt område tillsammans omsätter ungefär 295 miljoner kronor per 
år. 

295 miljoner är den totala omsättningen 

Hushållen i Bergvik Marmaverken området lägger störst del på bostaden 77 548 kr/år. Följt 
av transporter 45 336 kr/år. På fritid/kultur läggen hushållen ut 60 629 kr/år, samt på 
livsmedel lägger hushållen i snitt 36 876 kr/år. 

 

Arbetspendlare från Bergvik Marmaverken området.

Inom detta område är statistik och beräkningar gjorda inom.
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Köpkraften i Bergvik-Marmaverken jämfört med kommunen, räknat på 922 hushåll respektive 12 549 
i hela kommunen 

Bostäder och fastigheter 

I området bor man framför allt i villa, en del i lägenhet, samt ett fåtal gårdar. 

Fakta 2019-01-01: 

Småhus 623 st  92 %   1549 personer 

Hyreshus   26 st   3 %     298 personer 

Lantbruk   22 st   3 %       56 personer 

De hyreshusområdet som finns är Berget och Vinkelboda i Marmaverken, Faxeholmens 
boenden CD Ekmans väg i Bergvik och Femkampsvägen i Marmaverken, Marmaskolan, 
Lappstan och Björneborg i Bergvik, Gärdet och Ängskasernerna i Vannsätter. 

I en kommande upplaga av LEA kommer fakta om varje hyreshusområde att presenteras. 

 

Hyreshusen ”Vinkelboda” vid Lötgärdesvägen i Marmaverken 

Foto Margareta Örn-Liljedahl 
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kommunen.
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Bostäder och fastigheter
I området bor man framför allt i villa, en del i lägenhet, samt ett fåtal gårdar.

Fakta 2019-01-01:

Småhus  623 st  92 %   1549 personer

Hyreshus   26 st   3 %     298 personer

Lantbruk   22 st   3 %       56 personer

De hyreshusområden som finns är Berget och Vinkelboda i Marmaverken, Faxe-
holmens boenden CD Ekmans väg i Bergvik och Femkampsvägen i Marmaverken, 
Marmaskolan, Lappstan och Björneborg i Bergvik, Gärdet och Ängskasernerna i 
Vannsätter.

I en kommande upplaga av LEA kommer fakta om varje hyreshusområde att 
presenteras.

 

Behov av fler lägenheten
Fler lägenheter är en nyckel för att Bergvik och Marmaverken ska vidareutvecklas. 
Det finns äldre som har behov av att lämna villaboendet och önskar troligen helst bo 
på orten. Kommunen uppmärksammades från flera håll på det i yttranden gällande 
kommunens översiktsplan (ÖP). Faxeholmens satsning med trygghetsboende i Linden 
är ett steg i rätt riktning, men mer behövs. För Marmaverkens del blev det aktuellt 
med enkäten då kommunen var på gång med en olycklig försäljning av byggnad med 
tomt mitt emot Marmavallen. Enkäten gjordes i två omgångar. Första gav inget statis-
tiskt underlag, men den sista var en riktad enkät till 42 personer på möte med PRO 
Söderala/Marma. Resultatet visade att 21 var intresserade av nya hyreslägenheter i 
markplan i Marmaverken

Hyreshusen ”Vinkelboda” vid Lötgärdesvägen i 
Marmaverken. Foto: Margareta Örn-Liljedahl.

Hyreshusen vid CD Ekmansväg i Bergvik.  
Foto: Anita Östlund.

SWOT-analys Bergvik Marmaverken 2019
Visar på de styrkor, svagheter, möjligheter och hot/hinder som alla kan utgöra en 
möjlighet i det framtida arbetet för att skapa en långsiktig och hållbar bygd sett med 
boende i bygdens perspektiv.

Framtagen på ett processmöte med den Lokala utvecklingsplanen (LUP) 

STYRKOR – Hur kan vi behålla, underhålla och förbättra våra styrkor?
SVAGHETER – Hur kan vi minimera våra svagheter? Vilken förbättringspotential finns?
MÖJLIGHETER – Hur kan vi ta tillvara våra möjligheter?
HOT – Hur kan vi förebygga och neutralisera hoten? 

Med utgångspunkt från SWOTen har vi mer konkret beskrivit de styrkor, möjligheter, 
svagheter, samt hot vi ser finns för bygden. Därefter har vi formulerat en vision och 
en projektidé för hållbar framtid i Bergvik Marmaverken med omnejd.

STYRKOR
• BRA SERVICE
• LANDSKAPET
• FÖRENINGSVERKSAMHET
• BOENDEMILJÖN
• STARK FÖRETAGSAMHET
• LUGNT SKÖNT TRYGGT
• TREVLIG BEFOLKNING

SVAGHETER
• ATS – allt till söderhamn
• GÅNG- OCH CYKELVÄGAR SAKNAS
• VÄGUNDERHÅLL
• FAXEHOLMEN
• ÄLDREBOENDE
• SLY – BYGDEN VÄXER IGEN
• BOSTADSBYGGANDE
• SVÅRT FÅ MED UNGDOMAR PÅ AKTIVITETER
• GATUBELYSNING
• KOMMUNALA SERVICEN MATTAS AV
• TIDSBRIST hos invånarna
• INGEN VARDAGLIG TRÄFFPUNKT I MARMA
• ÄLDREOMSORGEN
• SAMARBETE
• BEFINTLIGA RESURSER ANVÄNDS INTE PÅ 

RÄTT SÄTT
• INFORMATION

MÖJLIGHETER
• FÅ IGÅNG BYGGANDET AV BOSTÄDER
• HÅLLBARHETSCENTRA PÅ VARIANT
• UTVECKLAD SERVICE privat/kommunal
• TRÄFFPUNKT SAMVERKAN MIF - FH
• HEMSIDA BERGVIK MARMA
• SATSA PÅ TURISM olika aktiviteter
• GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
• SAMLINGSLOKALER
• ENTREPRENÖRER bostäder arbeten
• VAD VILL BEFOLKNINGEN cirklar tex. 

samåkning
• SLYRÖJNING skapar sjövy
• HJÄLPA ÄLDRE TILL VARIANT, dator m.m
• UTLOKALISERA KOMMUNALA 

ARBETSTILLFÄLLEN
• SLINGAN
• LOKALER FÖR DISTANSARBETE

HOT
• NEDLÄGGNINGAR – FÖRSÄMRINGAR!!! Skola, 

service, bostäder, Linden
• UTFLYTTNING, INGEN INFLYTTNING 

BARNFAMILJER
• DÅLIG ”TROHET”
• BRIST PÅ NYA FÖRENINGSAKTIVA
• NEDLÄGGNING AV INDUSTRI
• CENTRALISERING
• FÖRFALL VARIANTOMRÅDET
• FÅR INGA KOMMUNALA BIDRAG
• ÅLDRANDE BEFOLKNING
• DYRARE LEVNADSKOSTNADER
• VILLOR SÄLJS SOM FRITIDSHUS
• FÖRETAGSFLYTT
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Med det här funkar vårt samhälle

Service och resurser
Här beskrivs de viktigaste servicefunktionerna som finns inom området Bergvik 
Marmaverken med omnejd. Vi ser det som finns som en viktig resurs för att trygga 
framtiden och kunna utveckla bygden. 

Bland det viktigare är butiken Coop Bergvik. Omsättningen är ca 25 miljoner och 
ca 60-70 % av de som handlar i butiken bor i närområdet. För att butiken ska kunna 
utvecklas finns behov av ett bättre underhåll av lokalerna. Förutom livsmedelsaffär 
återfinns även post- och pakettjänster, spelbutik och ombud för Systembolaget samt 
cafeteria, Mega Antikt och Loppis och Auktionstjänst i Variantområdet.

Faxeholmens trygghetsboende Linden i Bergvik som håller på att byggas. Det blir 
totalt 24 lägenheter, med 6 st 1 rum och kök, x 18 st 2 rum och kök.

Hälsocentralen Linden med Apoteket Hjärtat i kommundelscentrat Bergvik.

Bergviks skola med 6 års förskola, årskurs 1-3, 4-5 och 6-9, samt bibliotek. Rosenvalls 
skolan i Söderala årskurs 1-5.

De tre förskolorna; kommunala på Bergviksskolan, Skogsfröna i Marmaverken, 
Rosenvall i Söderala.

Vojenbron är en viktig länk mellan Bergvik och Marmaverken för att nå Bergviks-
skolan och service, samt en viktig länk för rörligt friluftsliv. Gå, cykla och åka skoter 
görs via bron. Från Marmaverken är vägstandarden mer i form av en stig, men på 
Bergvikssidan plogas vägen och är lättare framkomlig. Broförbindelsen har en stor 
utvecklingspotential och en viktig del i utveckling mot fossil friare transportsystem. 
En utveckling vid Vojenbron innebär att en gång- och cykelled skulle finns mellan 

Vannsätter och Söderhamn. Det är bara delen Vojenbro och höjd standard på 
Marmaverkessidan som saknas för trygg och säker cykling eller liknande.

Busslinje 64 är transportnavet för boende i Bergvik- Marmaverken området. Behovet 
är därför stort gällande vägstandarden. Väg 640 genom Marmaverken är hårt 
nedsliten och det finns problem med framkomlighet särskilt vintertid. 

Vägnätet Både statliga och kommunala vägnätet är hårt nedslitet. Särskilt Väg 640 
genom Marmaverken från Bergviksvägen ut till väg 50 vid Kinsta. Även de kommunala 
vägarna har bristande underhåll, särskilt i Lötgärdesområdet i Marmaverken. I Bergvik 
bör förbättringsåtgärder vidtas för övre och nedre Bölegatan samt vägsträckan 
Sunnanå till E4/Sörljusne.

Gång- och cykelvägar finns från Marmaverken och in till Söderhamns stad. Det är 
sämre mot Bergvik som är bygdens servicecentra.  Behov av att säkra förbindelsen 
gång och cykel stråket Vojenbron länken mellan Bergvik och Marma. Med en ny bro 
och fungerande gång- och cykelväg på Marmasidan. Sedan flera år pågående ärende 
hos Söderhamns kommun

Nuvarande Vojenbron byggdes av Söderala kommun. Förbindelsen ägs av Söder-
hamns kommun. 

Det finns även behov av gång- och cykelväg för säkrare förbindelse Bergvik/Variant, 
samt hela vägen genom Bergviks samhälle från Klovheden/Lynäs till Mokorset, 
länsväg 588.

Föreningarnas Hus i Marmaverken med större samlingslokal och studierum i fd 
Folkan. Verksamheten drivs av ideell förening med samma namn. Föreningen 
fungerar även som bygdeförening med samordning av olika aktiviteter som stärker 
samhället. Idag har PRO och Fritidsgården Fenix verksamhet i lokalerna. Föreningen 
driver i samverkan med Söderhamns kommun ett natur- och kulturprojekt för 
mer friluftsliv. Övriga verksamheter föreningen har ansvar för är skötsel av Marma 
centrum, samt området vid Idrottsvägen. Föreningen driver hela tiden på en utveck-
ling av lokalen och verksamheten. Senaste som är på gång är utrustning för att kunna 
sända live från scenen i stora salen på Föreningarnas Hus, fd Folkan.

Linden med Hälsocentral, Apotek och Trygghetsboende 
vid Bergvikens strand. Foto: Anita Östlund.

Föreningarnas Hus i Marmaverken. 
Foto: Margareta Örn-Liljedahl.
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Bergviks kyrka med samlingsgården Samstugan. Kyrkan är vackert belägen i sluttning 
mot Bergviken.

SMU:s sommarhem i Lynäs byn med kyrka, servering, lägerverksamhet, bad och 
friluftsverksamhet.

Kristen Gemenskap i Vannsätter som under ett antal år drev förskolan Hjärtat.

Marmavallen med Marma IFs fotbollsplan för träning och hemmamatcher, i servi-
cebyggnaden omklädningsrum, fikarum och bordtennisrum. MIF är även aktiva med 
”Slingan”, skidspår på vintern och populär promenad eller löprunda på barmarkstid.

Marma centrum Kommunen har visat intresse för utveckling. Idag finns i Marma 
centrum Föreningarnas Hus fd Folkan (Samlingslokal), två industrier fd Kebab fabriken 
och Glaskomponent, samt busshållplats och återvinningsstation. Kommunen har 
flaggat för möjlighet ”Utvecklad lekpark” typ allaktivitets park här i centrum eller i 
närheten. 

Även i Bergvik finns planer på lekplatser/ aktivitetsplatser vid Idrottsparken och i 
Vannsätter. 

Småbåtshamnar vid Bergviken och Marmen, Vannsätter, Bergvik och Sunnanå, samt 
i Marmaverken (Mellangärdet). Där finns även en iläggningsramp för allmänhetens 
båtar. Lämpligt för de som kommer för att fiska.

Kultur, fritid, föreningsliv i övrigt Föreningarnas Hus i Marmaverken, Bergviks Allting, 
Marma IF, IFK Bergvik, PRO Bergvik/Mo, PRO Söderala/Marma, IOGT- NTO Lynäs, 
Marma Båtklubb, Bergviks Motorbåtssällskap, Söderala FVOF, Söderala församling, 
Bergviks församling, Ekumeniakyrkan och SMU, samt Kristen Gemenskap

LONA Marma en natur- och kultursamverkan mellan föreningar i Marmaverken och 
Söderhamns kommun. Kommunen är huvudman för projektet och det går ut på att 
säkra och utveckla natur- och kulturvärden. En park, kulturstig och vandringsstig 
längs med Marmen ingår i planerade åtgärder, som kommer öka tillgängligheten i 
naturmark.

Kärleksstigen /Joengsvägen fint vandringsstråk utmed Bergviken mellan Bergvik och 
Vannsätter upprustad genom ideella insatser samt av Trafikverket i samband med 
upprustning av järnvägen och Stora Enso vid sanering av industritipp/kisaska Även 
ideell upprustning av trappan från Kärleksstigen till Vannsätter.

I Lynäs finns naturreservatet Långnäsudden i Lynäs och i Vannsätter Hammarn med 
gammal lövskog. 

Bergviks industrimuseum är inrymt i en byggnad som användes under den period då 
Bergvik hade världens första sulfitfabrik. Anorna går tillbaka till 1870-talet. Sulfitme-
toden användes i Bergvik under senare delen av 1800-talet för att därefter flyttas till 
en modern fabrik i Vannsätter. Det var kemisten Carl Daniel Ekman som satte Bergvik 
på världskartan efter att han lyckats omsätta teorier, uppfinningar och experiment 
till industriell produktion. Museet förvaltas och drivs av den ideella föreningen 
Bergviks Allting. Museet tillkom 1974, till hundraårsminnet av att det i november 
1874 tillverkades den första sulfitcellulosan i världens första sulfitfabrik. Det fanns en 
avsikt till med industrimuseet. Det var att det skulle spegla både Bergvik & Ala AB:s 
utveckling från tillblivelsen 1852 och all den verksamhet Bergvik & Ala haft inom hela 
Söderhamns kommun. Bergviks Allting är även aktiva som arrangör av olika föredrag, 
filmvisningar och underhållning, på sommaren ansvarar föreningen för att det finns 
ett café vid Bergviks industrimuseum.   

Bergviks idrottsplats som drivs av IFK Bergvik med fotbollsplaner, idrottsplats och 
fin spåranläggning bra sommar som vinter IFK Bergviks driver även Danspaviljong-
användbar till mycket bl a välbesökta danser fredagar och tisdagar. Vidare finns vid 
idrottsplatsen tennisbana, servering samt sol-elanläggning. Från Idrottsparken i 
Bergvik utgår även några nyanlagda MTB-banor (mountainbike).

IOGT-NTO, Lynäs Bergvik, allaktivitetshus med bland annat stora och små mötes- och 
studierum, bowling, innebandy, gym och servering. 

Bergviks kyrka. Foto: Anita Östlund.
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Badplatsen Skäret i Marmaverken. Foto: Margareta Örn-Liljedahl.

Skäret välbesökt badplats och rekreationsplats i Marmaverken.

Badkullen är motsvarande plats i Bergvik. Bad finns även vid Lynäs sommarhem och i 
Fallena, Norrhällsvägen i Vannsätter.

Marmen och Bergviken med värdefullt friluftsliv så som båtliv, fiske, fritidsboende 
och ett trivsamt permanent boende vid älvstranden. Båda sjöarna har potential att 
utvecklas med turism och rörligt friluftsliv för närboende och besökare. Exempel finns 
i Bollnäs kommun – Kungsholmen.

 Vy över Bergviken. Foto: Anita Östlund.

Bro grillen bra matställe i Bergvik vid brofästet södra stranden. Snabbt och enkelt får 
man exempelvis en god pizza, hamburgare eller dagens lunch.

Rosa Pantern är Marmaverkens motsvarighet med trevlig personlig service och god 
mat. En utveckling av verksamheten pågår.

Möjlighet till övernattning Moheds Camping, Myskje Gård, Gramersgården- Natan-
ders B&B i Myskje, Muses BnB i Sunnanå (Bed and Breakfast), stuguthyrning samt 
ställplatser vid Idrottsparken Bergvik.
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VISION

För en långsiktigt hållbar, trygg och välmående bygd vill 
vi skapa ett samhälle där vi alla samverkar för att på så 
sätt stärka vår gemenskap.

Projektidé för en hållbar framtid
 + Vojenbron byggs med anslutande gång- och cykelväg för gående, cykel, moped och 

skoter.

 + Natur och friluftsliv utvecklas á la LONA Marma projektet.

 + Förlängning Sågverkstrampet från Sandarne via gamla banvallen till Askesta och 
därifrån till världsarvsgården Erik-Anders samt Söderala, Marmaverken, Bergvik, 
Vannsätter, Hälsingmo, Kyrkbyn/Tyby och Söderala åns dalgång. 

 + Projekt öppet landskap Bergviken och Marmen.

 + Solceller Marmacentrum/Föreningarnas Hus.

 + Odlingar nedanför Herrgården och Berget i Marmaverken.

 + Variant köpcentrum utvecklas utifrån de verksamheter som finns idag och 
kompletteras med återbrukscentrum.

 + Coop Bergvik med trygghet för butikens genom underhåll av lokalerna.

 + Vägar som är statens ansvar uppgraderas gällande underhåll och drift gäller 
genomfart Bergvik och Marmaverken.

Foto: Margareta Örn-Liljedahl.

 + Gång- och cykelvägen från Bergviks centrum framför allt till Variant och genomfart 
Bergvik.

 + Lokala vägnätet med kommunens som driftsansvarig behöver bättre underhåll.

 + Busstrafiken säkras så att nuvarande linje 64 behålls och utvecklas.

 + Industriområdena i Marmaverken och Vannsätter utvecklas med hållbara trans-
portlösningar framför allt tåg, samt cirkulärt tänk när det gäller energi, avfall och 
råvaror. Dessutom att förorenade markområden saneras.

 + Marma centrum och lokalerna görs tryggare, säkrare, trevligare, allt från asfalt till 
lokaler, belysning, träd och buskar. 

 + Arbetsplatser för distansarbete med arbetsplatslokaler inom befintliga lokaler och i 
samverkan med föreningslivet.

 + Föreningarnas Hus i Marma centrum utvecklas tillsammans med kommunen och 
fler föreningar så verksamheten kan hållas öppen i större utsträckning. 

 + Marmen och Bergviken utvecklas via samverkan för ökat fiske och naturturism.

 + Skäret blir kommunalt bad via lokal samverkan.

Förväntningar på kommunal samverkan inom följande i Bergvik 
Marmaverken området

1. Ny Vojenbro med anslutande väg Marmahållet/Gång- och cykelväg året runt

2. Området Variant säkras och utvecklas. Bland annat säkrare in och utfarter till 
Variant/Bäckforsområdet, väderskydd busshållplats, öppnare landskap, fler 
verksamheter till platsen

3. Skäret blir kommunalt bad via lokal samverkan

4. Statliga vägnätet uppgraderas genom orterna Marmaverken och Bergvik

5. Busslinjen 64 säkras och utvecklas

6. Marma centrum görs tryggare, säkrare, trevligare, allt från asfalt till lokaler, 
belysning, träd och buskar. Görs i samverkan med lokala föreningar

7. Fler hyreslägenheter i Bergvik och Marmaverken

8. Inventera områden för bostadsbyggande, inklusive fritidshus

9. Åtgärdsprogram för att öppna upp landskapet så samhällen och de stora sjöarna 
blir synliga

10. Utveckla med lokaler för distansarbete i samverkan med föreningar på orterna 
Bergvik och Marmaverken



Har ni frågor eller funderingar? Kontakta  

Föreningarnas Hus i Marmaverken/ Margareta Örn-Liljedahl 070-229 93 90  

Mejla till Föreningarnas Hus i Marmaverken foreningarnashus@hotmail.com

Bergviks Allting via hemsidan www.hembygd.se/bergvik

Hela Sverige X-ing Gävleborg via e-post till gavleborg@helasverige.se

  

   

Tack!
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Bok & Tryck AB, Bollnäs


