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Skogeken anses planterad av länsmannen Jonas Grönlund i Skog.  

Eken beräknas vara mer än 300 år gammal. 
Foto Jinger Bremberg.  

Skogh Socken – ”ett bra ställe att växa upp på” 
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Lokal utveckling - En av de viktigaste grunderna för en välmående bygd. 

I arbetet med lokal utveckling är det viktigt att utgå från ett perspektiv där basen är 
människorna som bor i bygden. Det är ”Kalle och Stina”, som lever och verkar lokalt som skall 
känna att de frågor som behandlas kommer från dem själva och att det är sådana frågor som de 
som individer anser vara viktiga. 

Lokal Utvecklingsplan (LUP) - En dokumenterad beskrivning av en bygds 

historia, nuläge, framtida möjligheter och utmaningar. Från dokument till verkstad 
genom en gemensamt tagen framtidsvision med utvecklingsområden för bygden. 

Resultatet av en lokal utvecklingsplan kan och bör användas som ett nav i fortsatt utveckling av 
den bygd den berör. Den utgör en analys och objektiv bild av hur bygden mår och vilken 
inriktning man ska ta, samt vilka insatser som behövs för att gynna fortsatt utveckling. 

Målgruppen för denna LUP är fast boende, potentiella inflyttare, turister, kommunens politiker 
och tjänstemän, företagare på bygden och eventuellt nya entreprenörer, samt alla andra som är 
intresserade av Skog/Stråtjära. 

Arbetet med denna utvecklingsplan startade med ett öppet möte den 21 mars 2018 i Skogs 
Bygdegård. Till den första processkvällen anslöt 21 deltagare. 

Vid detta möte startades ett processarbete som utgick från frågan: 

Med Vad och Hur kan vi tillsammans utveckla bygden i Skog Stråtjära? 

Diskussionen ledde fram till fem prioriterade utvecklingsområden: 

Bostadsförsörjning       Besöksnäring     Utbildning      Kommunikation  
             Tempo, affären i Stråtjära (i folkmun kallad Akkeboa)       

       Intressegrupper bildades i fyra av fem utvecklingsområden.  

 Intressegruppen ”Utbildning” har under 2018 bytt namn till ”Aktiv Ungdom”. 

Materialet har kompletterats med en gemensamt framtagen SWOT-analys, som beskriver 
bygdens styrkor och svagheter, samt möjligheter och hot. 

Utifrån framtagna utvecklingsområden har det arbetats fram en gemensam Framtidsvision för 
Skog/Stråtjära, med beskrivande underområden. 

Materialet har sammanställts för att slutligen fastställas till LOKAL UTVECKLINGSPLAN SKOG 
STRÅTJÄRA 2020. 

Vi ser på det här dokumentet som ett ”levande material” och kommer att uppdatera vår LUP i 
takt med att det framtida arbetet med förverkligandet av bygdens viljeinriktning fortskrider.  
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Bygdeprofil Skog 

Skogs socken har en kraftfull religiös historia. Från kyrkoruinen, efter Sankt Olofs kapell på 

Kyrkudden i sjön Bergviken, går Helgonaleden, som är en vandringsled mellan Uppsala och 

Trondheim. I Skogs kyrka från 1805 hittades vid en inventering 1912 den berömda Skogbonaden 

från omkring 1200. I kyrkan finns idag en kopia, vävd av skogbon Ingrid Bodén Östergård under 

en sjuårsperiod, och originalet förvaras på Historiska Museet i Stockholm. Utanför kyrkan, vid 

den nyrestaurerade Sockenstugan, har Sundsvallskonstnären Björn Gimstedt skapat ett 

konstverk i metall, fritt tolkat från Skogbonaden, som han kallat ”Besök från medeltiden”. 

Hälsinglands apostel Sankt Staffan kom till bygden på 1000 - 1100 - talet. Enligt sägnen jagades 

han genom skogarna, stenades och led martyrdöden i trakten kring nuvarande byn Själstuga, 

där en minnessten rests. På Kyrkudden har man idag välbesökta friluftsgudstjänster. 

Den gamla jordbruksbygden ligger, som namnet antyder, mitt i naturskön skog. Skogsand är 

badplatsen och här finns idag en husbils- och husvagnscamping alldeles vid vattnet. 

Den pampiga Skogeken är över 300 år gammal och är ett flitigt använt fotomotiv. 

På Torparbacken, Strand ligger Hembygdsgården där det också finns två torparstugor med flera 

byggnader. 

Trakten kring Skogs kyrka och Kyrkudden (platsen för socknens allra första kyrka, Sankt Olofs 

kapell) utgör själva centrum för socknen och kallas Kyrkstan. Den angränsande byn Stråtjära har 

med sin tidiga betydelse, med posthemman och postkontor, fått ge namn till postorten Stråtjära 

som innefattar en del av Skogs centralt belägna byar till exempel Bodarne, Böle, Hunsbo, Löten 

med flera.   

 

 

 
 
 
 

 

 

”Skogbonaden” här som en målad bild, som pryder väggen på scenen, i Skog Bygdegård. Foto X-ing arkiv. 
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Byar kring Skog.  

Det senast använda medeltida sockennamnet Bergvik är i ett brev daterat 19 februari 1437. 
 
Det äldsta brevet rörande Skogs socken är Nicolaus Allonis brev 1302 om Själstuga på 
Ödmården till förmån för fattiga vägfarare, då i första hand pilgrimer på väg till Olof den heliges 
grav i Nidaros. 
 
De äldsta ortnamnsbeläggen i Skogs socken hittar man i de så kallade Lingbobreven. 
I ett brev daterat den 8 februari 1427 nämns i skrift för första gången byarna Norrbo 
(Norrabothum), Böle (Böle), Stråtjära (Stratierna), Hunsbo (Hundzbothum), Löten (Löt) och 
Kallbäck (Kallaback). 
 
Men byarna fanns säkert långt tidigare. 1325 nämns platsen Straterne, Stråtjära, i anteckningar i 
ärkebiskop Olofs brev. 
 

Byar i sockna. 
Prästbordet, Kallbäck, Bodarne, Hamnäs, Strand, Norrbo, Lövtjära, Böle, Stråtjära, Bakroten, 
Löten, Hunsbo, Bastnäs, Själstuga, Tönnebro, Henningen, Mörtbo, Härnebo, Holmsveden, från 
början fäbodvall till Härnebo, Långbo, Småströmmarna, Älgnäs, Västby, Tönnånger. 
 
Hamnäs var från mitten av 1300-talet fram till mitten av 1550-talet fäbodvall tillhörande 
bönderna i Hanebo och Segersta. Den första skrivelsen som rörde Hamnäs daterades 1558.  
Hamnäs kom att tillhöra Skogs socken från 1577. 
 
Bakroten, uppfattar nog dom flesta i dag som en by men i kyrkans husförhörslängder tillhörde 
Bakroten Stråtjära och Böle. Det finns två förklaringar till namnet Bakroten, det ena är att 
Stråtjäras andra rote låg där, alltså den bakersta roten.  
Den andra förklaringen är att det var en gubbe som hade sin stuga vid Persbacka, Sundgrens, 
och när folk pratade om var han bodde sa man att det är gubben som bor bakom rota. 
 

Eken  
Man vet inte säkert vem som planterat eken men det påstås att det var länsman Jonas Grönlund 
som planterade den i början av 1700-talet. Troligen kan det var han som planterat eken för just 
där eken står låg Länsmansgården där han bodde. 
 
Jonas hette egentlige Mickelsson i efternamn men i samband med utnämningen till länsman 
1715 ändrade han sitt efternamn till Grönlund. Eken är fridlyst. Se bild på framsidan.  
 

                                                                                                                Källor: Socknen på Ödmorden N. Humble, Sven Gunnar Englund 
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Skog Stråtjära idag 
 
Tempo i Stråtjära - bygdens lokala livsmedelsaffär  

Akkeboa - som bygdens återuppståndna, lokala affär kallas i folkmun - har funnits i bygden i två 

år den 15 maj 2020.  Med tanke på hur komplicerat det är att hitta rätt nivå på en så 

omfattande verksamhet, hur kostsamt det är och det begränsade finansiella stödet, är det 

förvånande hur långt Akke kommit redan i utvecklingen av en fungerande livsmedelsaffär. 

Redan i skrivande stund har butiken godkänts som Servicepunkt för hela bygden och 

ansökningar för de olika tjänsterna pågår för fullt. 

Parkeringen vid affären är i stort behov av att planeras om – både i estetiskt och 

säkerhetsmässigt syfte. Skyltningen vid infartsvägarna bör förbättras – framförallt vid 83:an – 

för att affären ska upptäckas lättare av förbipasserande, bland andra fjälltrafikanterna. 

Vår ambition är att hjälpa Akke i ansträngningarna att optimera livsmedelsaffären och macken 

till ett lockande inköps- och rastställe för bygdens folk och för de förbipasserande. En avgörande 

fråga är att bibehålla och om möjligt öka köptroheten. Därför kommer vi att göra reklam för 

honom på alla tänkbara sätt och att hjälpa till med att anordna trevliga, publika aktiviteter i 

området runt affären.  

Det finns en förslagslåda uppsatt i butiken där allmänheten kan ge tips om förbättringar och 

önskemål om sortimentet. Bokhyllor för utlåning, med vidhängande återlämningslåda har satts 

upp på affären, i samarbete med biblioteket. Där kommer det även att finnas skänkta böcker för 

dem som vill behålla dem.  

Stöd Akkeboa i alla väder trots fel och brister. Alternativet är värre!  

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Stråtjära skola/Förskola – en bra start i livet 

Förskolan och skolan ligger tätt samman och bildar tillsammans en F-6 skola med ca. 50 elever. 

Stråtjära skola är en lugn skola där alla känner alla och barn i olika åldrar leker tillsammans. 

Skolan har gymnastiksal och bibliotek. På gården finns fotbollsplan, gräsmatta, en mysig hörna 

med odlingar och en spännande skog att leka i. Varma dagar går barnen tillsammans med lärare 

och pedagoger till Skogsand och badar.  

Förskolan i Stråtjära består av två avdelningar, Lille Skutt och Bamse. I framtiden blir det 

förmodligen allt mer aktuellt att stödja de politiska krafter som vill hitta kreativa lösningar för 

att rädda både skolan och förskolan. 

 

           (källa www.skogssocken.se) 

 

Eklunda vård- och omsorgsboende 

Här arbetas med ett individanpassat förhållningssätt med syftet att behålla den boendes 

identitet (vanor, intressen med mera) och behålla eller utveckla funktioner. Anpassade och 

varierande aktiviteter av olika slag anordnas för att främja gemenskapen i vardagen. Högtider 

firas tillsammans. 

Medarbetare inom omvårdnad finns på boendet dygnet runt. Lunchen äter boende och 

medarbetare tillsammans. Här finns gemensam matsal och ett antal rum för samvaro. Frisör och 

fotvårdare kommer regelbundet till boendet. 

Dagtid vardagar finns sjuksköterskor i boendet. Kvällar och helger vänder man sig vid behov till 
kommunens sjuksköterskerådgivning. Arbetsterapeut och fysioterapeut kommer vid behov. 
Primärvården ansvarar för läkarinsatser och har utsett en läkare med ansvar för boende vid 
Eklunda.  
 
Här finns 26 hyreslägenheter med ett rum, kök och hygienrum. Lägenheterna är fördelade på 
tre avdelningar. Två avdelningar är gruppboende för personer med demenssjukdom 

(källa www.soderhamn.se) 

 

 
 
 
 

http://www.skogssocken.se/
http://www.soderhamn.se/
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Bibliotek Stråtjära  

Söderhamns bibliotek består av huvudbiblioteket i Söderhamn och tre filialer i Bergvik, Ljusne 

och Stråtjära. Här, i Stråtjära, finns biblioteksfilialen på skolan. 

Filialbiblioteken är integrerade folk- och skolbibliotek. Här strävar man efter att erbjuda samma 

service som på huvudbiblioteket. Det kan dock ta något längre tid att erhålla det efterfrågade, 

då vissa böcker eller annan service, ex. fjärrlån, måste hämtas från huvudbiblioteket.  

Det sker regelbundna boktransporter till och från filialerna, minst en gång per vecka. 

Öppettider är tisdagar mellan klockan 9 och 17.       (källa www.soderhamn.se) 

 

Stråtjära Allehanda – bygdens lokala tidning 

I början av 1990-talet startade ett gäng entusiaster i Skog/Stråtjära en åttasidig bygdetidning, 

Stråtjära Allehanda. Den har överlevt stridigheter, byten av redaktioner, tryckerier, skribenter 

samt fotografer och har alltså nu, 2020 funnits i 25 år! Upplagan har varierat, liksom sidantalet 

och utförandet har utvecklats och blivit mer påkostat.  

Från början var layouten svartvit och påver men tidningen var skojfrisk och lätt att ta till sig. 

Sedan några år kommer den stadigt ut med fem nummer per år, med 40 sidor och i påkostat 

flerfärgstryck. Vi har numera en ansvarig utgivare och har därmed ett utgivningsbevis från PRV, 

Patent och registreringsverket.  

Tidningens ambition är att spegla den del av världen som vi delar med varandra, här i 

Skog/Stråtjära. Hur vi har det, vad vi gör och vad vi kan erbjuda bygdens invånare, men också de 

som kommer hit på längre eller kortare besök. Materialet speglar det historiska intresset för 

hembygden, liksom det som är aktuellt och inte minst hur vår framtid ter sig.  

Allehandan ägs nu formellt av Skogs Hembygdsförening. Vår bygdetidning tar ställning för vår 

hembygd och vill slå ett slag för våra gemensamma intressen. Mestadels förstås med glimten i 

ögat. 

Framtiden för tidningen styrs av intresset från bygdens invånare, både finansiellt och 

innehållsmässigt. Hittills är den en omtyckt och till och med efterlängtad företeelse. 

 

 

http://www.soderhamn.se/
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Sockenstugan 

Hembygdsföreningen övertog Sockenstugan 2016 från Söderala Pastorat för 1 krona. Detta för 

att rädda kulturarvet från 1826 från att ruttna ner. Det hade redan börjat läcka in från taket. 

Bland det första vi gjorde var att kontakta Gävleborgs Museum som skickade hit sin antikvarie, 

Ulrika Olsson. Hon upprättade ett protokoll med förslag på åtgärder som vi har försökt följa. 

Mycket tid och pengar har det kostat. Bistånd har kommit från Kungafonden, Länsstyrelsen (EU), 

Söderhamns kommun, Naturskyddsföreningen och Riksantikvarieämbetet. Företag och många 

privata har donerat pengar. Närmare 700 timmar i ideellt arbete har lagts ner. 

Sockenstugan har tagits i bruk och används till:  

● Kontor för Hembygdsföreningen och Stråtjära Allehanda 

● Emigrant- o Släktforskning 

● Studiecirklar av olika slag 

● Hantverk 

● Konstutställningar och liknande 

● Vad i övrigt Skog/Stråtjäraborna önskar och som är lämpligt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockenstugan, med anor från 1826, bredvid kyrkan i Skog. Foto Marie Nymark. 
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Scenkonstkollektivet PHIDR 
 
Den ideella föreningen PHIDR ska bygga och etablera Gävleborgs första scen - DansPlats Skog- 
för professionell dans i Skog, Söderhamns Kommun. 
Scenrummet är utformat utefter dansens behov både som 
arbetsplats och scen. Dansplatsen gör det möjligt för 
danskonstnärer att arbeta i regionen, öppnar upp för 
residens verksamhet, tillgängliggör dansen som konstform 
och utvecklar landsbygden. 
Vi tycker inte platsen du bor på ska vara avgörande i vilka 
former du kan uppleva kultur och i det här fallet dans. En 
svag kulturell infrastruktur i regionen gör det svårt att vara 
verksam inom dansområdet. PHIDR fattade beslutet att göra 
vad vi kan för att förändra situationen, skapa arbetstillfällen 
och öppna upp för dialog och mötesplatser. För att skapa 
detta behöver vi lägga till något, dvs vi behöver göra det 
attraktivt att vara i vår region, skapa möjligheter för 
människor att mötas i den fysiska världen för att dela 
upplevelser med varandra i sin närmiljö. Detta handlar om 
möjligheter till residens i Skog, spridning av danskonst och 
samverkan mellan regionens kommuner. 

 

    
 
 
 
 
 
 

DansPlats Skog. Foto Malin af Kleen   Ödmårdens Folkdanslag under Dansstafetten,  
       DansPlats Skog, april 2018. 
       Foto Destiny Johanna af Kleen. 

 
 

 

     

 
 

Invigning av DansPlats Skogs dansbana februari 2017. Foto Karl Gunnar Ström. 
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Stall Stråtjära – en annorlunda utflykt 

Ett Bed&Breakfast i direkt lantgårdsmiljö med närhet till badsjöar och fiskevatten. Tar emot 

bokningar hela året och erbjuder turridning, läger, lektioner och prova på ridning, svensexor, 

kickoff med mera. Här finns 12 bäddar och ett godkänt restaurangkök med 40 sittplatser 

inomhus. 

Här serveras hembakat, våfflor, smörgåsar och enklare maträtter. Man kan klappa smådjur och 

bekanta sig med fåren. Det finns ridslingor där liten 

som stor, hela familjen, kan prova på att rida. 

Närmaste golfbana, Hårgabanan i Kilafors, finns 1,5 

mil bort och till Söderhamns skärgård är det 2 mil. 

Tycker man om att åka utför det 8,5 mil till Järvsö 

och till Bollebacken, i Bollnäs, är det 4 mil eller 35 

minuter med bil.   Se mer på www.stallstratjara.se 

 

Naturupplevelser i vår närhet. 
(text Kent Westlund) 
 
Inom bara 20 minuter från Skogs centrum finns fem naturreservat samt många skyddade 
områden som ger rika naturupplevelser. Lämpligast att hitta områdena, om man inte har 
lokalkännedom, är att man söker på Skogens Pärlor, en sida som Skogsstyrelsen upprättat över 
skyddad natur med höga besöks- och naturvärden.  
 
Hästhagsberget i Håkanbo, ett skogsreservat med tallar 
som är mellan 200 – 300 år gamla. Här finns sällsynta 
vedsvampar, mossor och lavar och ett rikt fågelliv. Utmed 
vägen in mot reservatet växer rikligt med skogsklockor. Ett 
lämpligt ställe att fika på är toppen av berget där man har 
en fin utsikt över Håkanbo. 
   
Kölberget, den riktiga porten till Norrland, ligger mellan Lilltjära och Henninge. Man tar 
Hammarsbovägen till dess man kommer till avtagsvägen till stenbrottet. Där finns en 
orienteringskarta över reservatet som är 42 ha stort. Den 
nedre delen består av lövrik barrblandskog och övre delen 
av hällmarksskog.  
På berget finns en stuga som står öppen året runt för 
besökare och som sköts av Naturskyddsföreningen Hanebo. 
Kölberget är ett populärt utflyktsmål. Från klipporna cirka 
100 m norr om stugan finns en utsiktsplats med storslagen 
utsikt över Myckelängarna och Bergviken. 
Hälsingeleden går rakt igenom reservatet och passerar förbi stugan. 
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Skidtjärnsberget mellan Älgnäs och Småströmmarna, ett 40 ha stort skogsreservat på 
storblockig mark med äldre lövrik barrblandskog. Här finns inga stigar så här kan du ströva fritt. 
Området är rikt på döende träd i olika nedbrytningsstadier vilket medför rikligt med sällsynta 
arter av till exempel sötgräs, aspgelélav, svart taggsvamp, raggtaggsvamp, rynkskinn, gräddticka 
med flera.  
 
Långnäsudden är ett 40 ha stort lövrikt barrbland-skogsområde på mullrik 
mark efter Bergvikens östra strand. Lämpligast är att ta vägen genom 
Norrbo till dess vägen tar slut i Bollot där man kan parkera. Man fortsätter 
förbi bommen och där börjar reservatet efter ca 200 m.  
Om man är intresserad av spännande natur är Långnäsudden ett måste. 
Här finns också ett rikt fågelliv, spännande växter och lavar.   
Några exempel på arter som finns här är tandrot, enda växtplatsen i 
Hälsingland, myskmadra, hässleklocka, sårläka, orkidéer. Vad gäller fåglar 
så ser man här de flesta av våra hackspettar, skogsduva, mindre 
flugsnappare med flera. 
 
 
Norrbränningen och Storröjningsmoran, tillsammans 380 ha. E4:an skär rakt igenom 
Norrbränningens reservat. På höger sida E4:an ligger Uvberg med 200 till 300 årig tallskog. På 
vänster sida sträcker sig reservatet till Ålkarsbäcken som rinner mellan Sör- och Norrbränningen. 
Strax söder om Uvberg ligger Storröjningsmoran, ett av det mest värdefulla botaniska området i 
vårt län. Några av de mest värdefulla växterna är sötgräs, glesgröe, storgröe, slokstarr, ask med 
mera. 
 
 

Några andra områden med intressanta naturupplevelser: 
 
Sagberg med klapperstensfältet, Tjuv-Jons grotta och Kaffekokaren. 
  
Draggaskogen vid Tönnfors Fiskodling. Om man följer ån på norra sidan kommer man in i en 
lövrik barrblandskog som sträcker sig till Draggarn. Spännande natur med ett rikt fågelliv.  
 
Hamnäs, från södra infarten med Skärnäsudden, Almbacken. Skogen 
vid norra infarten med inslag av ädellövträd ask, lind, hassel, nordlig 
lundarv, hässleklocka, myskmadra. 
En 7,5 km lång vandringsled som börjar vid norra infarten och som går 
upp på Hamnäsberget.  Innan man kommer upp på berget kan man 
göra en liten fin avstickare till ett vindskydd under en klippa med en 
vacker utsikt över Bergviken. 
 
Bergvikens östra strand med botaniskt intressanta områden. 
Fagersand med hassel, nordlig lundarv skavfräken, trolldruva, springkorn, med mera. 
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Föreningar Skog Stråtjära (Mer information och föreningsregister www.skogssocken.se ) 

Bergviks sportfiskeklubb – förvaltar fiskevatten inom Skogs – fiskevårdsområdesförening. 

Klubben har inom detta område inte bara ansvar för fisket i Bergviken utan också sjöarna 

Långkässlingen, Öratjärn och Skidtjärn som man intensivvårdar med isättning av regnbåge, öring 

och röding. Fiskekort finns att lösa till de intensivvårdade sjöarna i en kortautomat vid infarten 

till Långkässlingen. 

Skogs hembygdsförening – 1987 fick hembygdsföreningen köpa en tomt på 23 819 

kvadratmeter, vilket var en stor fråga för föreningen. Under slutet av 1980-talet och början av 

1990-talet byggde Hembygdsföreningen upp Torparbacken, Strand som idag består av två torp, 

fotostuga, ladugård, bodar samt en smedja.  

Efter nedläggningen av Intresseföreningen Stråtjära Framtid (våren 2019) ger 

Hembygdsföreningen nu ut Stråtjära Allehanda – bygdens lokala tidning och ansvarar för 

Skogsand – bygdens badplats, där särskilt föreningens ungdomssektion Aktiv Ungdom är en 

viktig faktor.  

Skogs Bygdegårdsförening– Skogs bygdegård är lite av hela bygdens större samlingslokaler för 

föreningar, privatpersoner och andra organisationer. Filmvisning är vanligt förekommande 

liksom teater, dans, släktträffar, blomster- och andra marknader med mera. Byggnaden 

innehåller två lägenheter till permanent uthyrning, frisersalong, källarvåning med två mindre 

tillfälliga lokaler. Till den stora och lilla samlingslokalen finns ett fullt utrustat kök. 

Hem och skola Stråtjära Holmsveden – En förening som hjälper och stöttar Stråtjära skolas 

elever. Föreningen hjälper till så eleverna får åka på friluftsdagar, har en fin skolgård samt köper 

in saker till skolan. Har också hand om hemsidan www.skogssocken.se. 

Idrottsklubben Hälsingbocken – Firade 90 år 2018. Aktivitet: Lokal för styrketräning, Boulebana. 

PRO Stråtjära Holmsveden – PRO driver pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna 

en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.skogssocken.se/
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Lokalekonomisk analys (LEA) Skogh sockn 

Under hösten 2018 har Stråtjära och Holmsveden samverkat kring utmejslandet av en 

Lokalekonomisk analys (LEA) för Skogh Sockn. En LEA kan liknas vid en ekonomisk 

marknadsundersökning där man tar fram fakta på hur stor del av de lokala ekonomiska 

tillgångarna som spenderas i bygden och hur stor del som ”läcker ut”. Analysen är ett verktyg 

som visar vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och 

lokal tillväxt.  

LEA ger en faktabaserad analys som beskriver en objektiv bild av läget och ger en god grund för 

riktningen och framtida insatser i utvecklingen av bygden. Som underlag har statistiska uppgifter 

för ett geografiskt område använts, omfattande stora delar av Skog socken. 

Målgrupp för den lokalekonomiska analysen är Skoghbor, du som besöker oss, familjer som vill 

flytta hit, företagare, verksamhet i kommunal regi, politiker, ideella föreningar och hela 

lokalsamhället. 

Namnet och stavningen Skogh sockn är ett ålderdomligt namn som används för att det bäst 

täcker området och för att rubriken är kort. Ett alternativ hade exempelvis varit Stråtjära- och 

Holmsvedenbygden.      (källa Lokal ekonomisk analys Skogh sockn) 

 

Översiktsplan Söderhamns kommun  

I plan- och bygglagen står det att alla kommuner ska ha en övergripande översiktsplan. En 
översiktsplan är kommunens samlade strategi för att använda, utveckla och bevara mark, 
vatten och bebyggelse. Översiktsplanen är också kommunens verksamhetsövergripande 
visionsdokument. 

Översiktsplanen ger en riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt och vägleder beslut 
här och nu. Det betyder att den måste vara strategisk, långsiktig och samtidigt så pass konkret 
att den fungerar som styrdokument för handläggning av till exempel detaljplaner och bygglov. 

Översiktsplanen handlar bland annat om frågor som var vi ska bygga, var nya vägar ska dras 
fram, var och hur vi ska skydda och utveckla intressanta områden och hur stads- och 
landsbygden på lång sikt ska utvecklas. 

Översiktsplanen är vägledande för att styra och leda områdesbaserad planering och ge en 
gemensam riktning för fördjupade översiktsplaner, planprogram, detaljplaner eller bygglov. 
Översiktsplanen påverkar och påverkas av andra styrdokument, som sektorsvisa program, 
riktlinjer och handlingsplaner. 

Arbetet med en ny Övversiktsplan för Söderhamns kommun, med målbild 2040, pågår. 
www.soderhamn.se  Diarienummer KS/2014/0308   (källa www.soderhamn.se) 

http://www.soderhamn.se/
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SWOT-analys Skog Stråtjära  
Visar på de styrkor och svagheter som finns i vår bygd, samt möjligheter och hot/hinder som vi 

har att ta hänsyn till i det framtida arbetet för att skapa en långsiktig och hållbar bygd. Analysen 

är framtagen av boende i Skog Stråtjära 24 april 2018.

STYRKOR  
Affär  

Skola/Förskola 

Natur  

Kommunikationer  

RV 83  

Föreningar  

Sockenstugan 

Funktioner för kommundelscentrum 

Intressant Historia  

Bad &Camping  

Entreprenadanda/Företagsamma  

Bergviken  

Stall Stråtjära  

Nära till Söderhamn, Bollnäs, E4 

Billiga hus 

Friidrottsmöjligheter  

Välkomnande bykänsla  

Fjälltrafiken 

Ekoturism  

Eklunda  

Kyrka  

 

SVAGHETER  
Buss 64 

Brist på Bostäder  

Ej fullt utbyggd Fiber  

Inget för ungdomar 

Ingen samlad Vision  

Ingen Pizzeria  

Lågt politikerintresse  

Inget ställe att ses anspråkslöst på ex. världshus  

Få arbetsplatser  

Arbetsbrist  

Billiga Hus  

Digitaliseringen har avstannat  

Trygghetsboende 

Brist på uteaktiviteter för unga  

Dåliga lokala kommunikationer  

Ingen ungdomsgård  

Ingen samlad informationskanal 

Dåligt underhåll Faxeholmens bostäder/lokaler 

Kommunen ej intresserad  

Utflyttning  

Dålig Byinfo  

Samma personer som jobbar ideellt 

 

MÖJLIGHETER  
Turism/Besöksnäring  

Yngre i Föreningar  

Utveckla Skogsand till riktig Camping 

Göra skolan attraktiv genom närheten till naturen  

Företagsetablering 

Rondell  

Pizzeria  

Fånga upp en del av turisterna på 83-an  

Aktiviteter för ungdomar  

Möjlighet att vara kommundelscentrum  

Utveckla Affären  

Bygga  

Servicepunkt  

Jordbruksmark  

Teater, kurser, föredrag etc. i sockenstugan och 

bygdegården  

Skidspår / Skoterled  

Lokalproducerat  

Medeltidsdagen 

Fjälltrafiken 

 

HOT  
Söderhamns kommun,  Nedläggning av skolan  

Utflyttning / - av yngre ,  Svag köptrohet  

Hög medelålder, Sommarstugor av hus och gårdar  

Oengagemang från byborna  

Exploatering som går fel, lådhus och annat fult 

Att turister inte upptäcker oss  

Inga bostäder byggs        

Minskad genomfart  
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Framtidsvision Skog/Stråtjära –  

Skog socken – ”ett bra ställe att växa upp på” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiv Ungdom Skogsand sommaren 2018. Från vänster Moa Åberg och Felicia Kapraali.  

Foto Linda Hjort 

 

I Skog/Stråtjära arbetar vi tillsammans för framtiden. 

 

Vi som bor i Skog/Stråtjära vill: 

▪ utveckla boendet i bygden för alla åldrar vilket skapar en attraktiv bygd att leva och bo i, 

▪ marknadsföra småskalig turistnäring med variation, 

▪ bevara och vara delaktiga med att hjälpa till och utveckla vår affär, Tempo, och området 
utanför, 

▪ få fler aktiva barn och ungdomar inom förenings- och fritidslivet - Aktiv Ungdom  

▪ ha tillgång till bra allmänna kommunikationer – då Skog/Stråtjära har naturliga 
pendelavstånd till Bollnäs, Söderhamn och Gävle, 

▪ Skapa nätverk – föreningar samverkar i gemensamma frågor som rör bygden. 
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Utvecklingsområden med underområden 

Bostadsförsörjning 

Hyresbostäder bör tas fram för alla åldrar och kategorier (unga, vuxna och äldre). Avstyckade 
bostadstomter finns på Trekantenområdet som är anslutna till kommunens vatten- och 
avloppsnät. Vid en utbyggnad av dessa tomter skulle de bidra med avgifter till drift och 
underhåll av nätet. 

Servicebostäder/Trygghetsboende för äldre. Ekebo kan utan större kostnad byggas om till ett 
flertal trygghetsboenden. Det finns ett kommunalt beslut om att avstycka och sälja och det finns 
redan en seriös spekulant.  

På Skogs Prästbord norr om kyrkan på västra sidan om kyrkvägen finns redan planerade tomter 
för småhusbebyggelse i nära anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät. Här är tomterna 
placerade i vacker miljö.  

Även sommarstugetomter för strandnära bebyggelse finns att tillgå. Ett flertal platser runt 
Bergviken kan komma ifråga. Många insjöar finns också att tillgå där tomter kan utvecklas. 

Viktigt är att prisbildningen på tomter i Skog inte jämförs med den som råder i centrala 
Söderhamn.   

Besöksnäring  
Skogsand bad och camping med kiosk, servicehus för dusch och disk, el och vatten. Uthyrning 
även av cyklar. 

Övernattningsmöjligheter som småstugor och tältplatser. 

”Bergviken Runt” – cykel och vandringssatsning 

• Se över möjligheten att hyra ut cyklar och koppla till existerande verksamhet som redan 
finns, bl.a. motionsloppet som går från Söderhamn. Undersöka alternativ färdväg då det 
numera är förbjudet att cykla längs 90-väg.  

Utveckla bygdens naturpotential/naturreservat 

Utveckling av kanotled och samarbete med Stall Stråtjära när det gäller annan verksamhet. 

Gräva ut i Själstuga 

Naturprofil i Stråtjära Skola - En profil som kan göra skolan mer attraktiv för fler än de som bor 
här och för att locka nya lärare. 

Utveckla Cykelvägar - Rusta/röja väg Gamla byvägen till en cykelväg.  
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Tempo, affären i Stråtjära 

Köptrohet – handlar man till större del lokalt, ökar chansen att behålla och utöka utbudet. 

Skyltning vid infartsvägar – framförallt 83:an – för att affären ska upptäckas enklare av förbi- 
passerande på RV 83, bland annat fjälltrafikanter. 

Parkeringen vid affären är i stort behov av att planeras om – både i estetiskt och 
säkerhetsmässigt syfte. De delar som redan är klara i skrivande stund bör 
vidareutvecklas till tankstationer för elbilar. 

Invigningsfesten för hela bygden var en lyckad avspark vid öppnandet av vår affär under maj 
månad 2018. Fler gemensamma fester och samlingar i och runt Akkeboa för att utveckla 
servicepunkten till en gemensam lägereld mitt i bygden. 

Hembygdsföreningens ungdomssektion, Aktiv ungdom 

Aktivitetsplats vid stranden (utegym) för barnens hälsa. 

Upprustning av lekplatser, för mer attraktiva lekplatser och fler aktiva barn 

Kioskverksamhet (sommarjobb för ungdomar), få in ungdomar i verksamheten, ”lära sig jobba” 

Sommarevent nere vid stranden, få barn/ungdomar att samlas/träffas. 

Åretruntaktiviteter så som LAN, loppis, julgransplundringar – för att fånga barnens intressen. 

Kommunikationer 

Skog/Stråtjära har ett naturnära geografiskt läge med bra pendelavstånd till Bollnäs, Söderhamn 
och Gävle. Tillgång till bra kommunikationer med buss och tåg stärker intresset för unga att 
fortsätta leva och bo i bygden och ökar intresset för inflyttning utifrån. Vi värnar vår miljö när 
fler som redan pendlar kan lämna bilen hemma och välja kommunala, fossilfria alternativ 
istället.   

Nätverk 

Skogs Hembygdsförening tog sommaren 2019 över Stråtjära Allehanda och Skogsand som 
tidigare drivits av Intresseföreningen Stråtjära framtid. I samband med årsmötet för 
Hembygdsföreningen stärktes styrelsen med flera föräldrar och andra vuxna som är engagerade 
i ungdomssektionen ”Aktiv Ungdom”. 

Information/Marknadsföring - arbeta fram en ”Lokal, lokal telefonkatalog”- Samhällskatalog – 
broschyr. Innehåll: alla telefonnummer till företag, föreningar, småskalig turism med lokala 
produkter, fiske, kultur o. dyl. Att tryckas upp samt för digital spridning. 
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Kontakt Lokal Utvecklingsplan Skog Stråtjära 2019: 

https://www.hembygd.se/skogs-hembygdsforening 

 

Information från bygden kan fås via vår sida för hembygden 

www.skogssocken.se – ”ett bra ställe att växa upp på”  

följ oss på facebook via gruppen ”stråtjära/holmsveden (skogh socken)”  

 

Välkommen till oss       

61°10’3”N 16°50’43”Ö 

 

 

 

 

Sockensigill Skogs Socken. 

 

http://www.skogssocken.se/
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En arbetsgrupp bestående av boende i Skog Stråtjära har tillsammans med 

 processledare Helena Näslund, X-ing Gävleborg, arbetat fram 

Lokala Utvecklingsplan Skog Stråtjära  

inom projektet Förädlingsmackapären 

 

 

 

 

 

Kansli: 

Bryggargatan 7 

811 39 Sandviken 

073-970 17 52 

bm@helasverige.se 

 

Kontor: 

Heden 124 

821 31 Bollnäs 

070-281 42 92 

helena.naslund@helasverige.se 

 

                 

 

mailto:bm@helasverige.se
mailto:helena.naslund@helasverige.se

