
...det stora industriområdet
(SCA´s pappersbruk) finns
Sundsvalls hamn- och varvs-
förenings småbåtshamn med väl
utbyggd service såsom trailer-
ramp, 4 tons lyftkran, mastkran,
vatten, dusch och toaletter.

Dieseltankning via kortautomat
torsdagkvällar.

Hjertmans: 060-64 17 00
www.shvf.se
www.hjertmans.se

OOrrttvviikkeenn
62°23,7N   17°21E

... på Alnöns västsida ligger vid
Alvik och har 8 gästplatser (boj
eller långsides).

Den har positionen 62o23,6N/-
17o24,4E och ligger nordost om
Tjuvholmen.

Vid denna produktion fanns
frågetecken för denna hamn vilket
innebar att den i Vi (bilden) får
agera stand-in tills vidare.

Under 1800-talets storhets-
period för sågade trävaror fanns
det 18 ångsågar enbart på Alnön.
“...och såg vid såg jag såg varhelst
jag såg” (citerat av härnösands-
skalden Elias Sehlstedt när han
såg det han såg vid Alnön.)

AAllnnöönn
62°25,41N    17°24,14 E
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Ordinarie gästhamn...Strax innanför...



...klubbhamn för Sundsvalls
Segelsällskap med tillfälliga gäst-
platser.

Sommarrestaurang och service-
byggnader med toaletter, duschar,
tvättstuga, kök, bastu och 5 st
övernattningsrum med samman-
lagt 12 bäddar. 

VViinnddhheemm
62°21N   17°26E

...populäraste sandstrand på
södra Alnön.

Här finns fyra bryggor,
grillplats, bastu, temperera-
de bassänger, camping,
restaurang, butik, mini-
golf, beachvolleyplan, bou-
leplan.

Intilliggande Bänkås-
viken är också mycket
populär bland solbadare.

TTrraannvviikkeenn
62°21,5N   17°31E
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Sundsvalls kommuns...Lugn & skyddad...

Alnöit



I närheten ligger Restaurang Hamn-
stugan med fisk som specialitet och om du
promenerar ca 5 minuter kommer du till
Tranvikens havsbad, som också har pool
och restaurang.

Inseglingen underlättas av sektorfyr
och kummel. Djupet vid bryggan är 2,5
meter och i fiskehamnen lite mindre.

Kryssarklubben har boj i viken.
Bussförbindelse med Sundsvalls stad.

...ett aktivt fiskeläge och bebyggelsen
från den tiden finns kvar, men numera är
byggnaderna mer av fritidshus-karaktär.

Spikarö kapell ligger på ön Skorven och
under sommaren brukar man ha guds-
tjänst under söndagarna.

På utsidan av Skorven finns härliga
badklippor.

I hamnen finns numera på "fastlands-
sidan" – en flytbrygga utlagd.

Du kan handla färsk och rökt fisk i kyl-
skåp med "help yourself"-principen och
man betalar i en myntbox det pris som
står på varje förpackning – praktiskt
och enkelt.

SSppiikkaarrnnaa
62°21,73N   17°31,30E
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En gång i tiden...



...militärö som numera är i pri-
vat ägo.

Gratis gästhamn vid stor
betongbrygga med plats för 10
båtar.

Bilden th visar intilliggande
Gubbens fyr.

Kontaktperson:
060-58 60 60
070-313 12 35

SSttoorrhhoollmmeenn
62°20,6N   17°33,2E

...ligger den ö som verkligen
gör skäl för namnet.

Det är rapakivigraniten som
ger den dominerande färgen.

Inlandsisens verksamhet
och havets bränningar har
givit Rödön dess märkliga
klippformationer. Stränderna
är bitvis steniga och lång-
grunda.

På sidan mot Stor- och Lill-
kalven finns lugna vikar med
skydd för syd- och västvindar.

På ön syns fortfarande spåren
av skogsbranden 1888 i form av
brända stubbar – samma år som
centrala Sundsvall brann.

RRööddöönn
62°22,5N   17°35E
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Öster om Alnö...Gammal...



...på 108 hektar varav 35 hektar
land med lummig lövskog och
långgrunda stränder, belägen all-
deles nordöst om Alnön.

Svårt att angöra med båt då
stränderna är långgrunda.

Till reservatet tillhör även
Sälstenarna (med fyr) i nordöst.

Ett Natura 2000-område med
intressant geologi med bl a vulka-
nisk kalksten (sövit) i berggrun-
den.

I lövskog på ängsmarkerna och
strandängarna växer över hundra-
talet kärlväxter.

Det förekommer betande djur i
reservatet vilket gör att man
exempelvis ska hålla hundar i kop-
pel. Rikt fågelliv.

LLåånngghhaarrsshhoollmmeenn
62°28N   17°28E

...udde är ett Naturreservat och
Natura 2000-område och ett av
länets förnämsta rastplatser för
flyttfåglar.

Reservatet omfattar 20 hek-
tar betade havsstrandängar,
sandstränder och lövskog.

Det förekommer betande
djur i reservatet vilket gör att
man exempelvis ska hålla hun-
dar i koppel.

Svårt att angöra med båt då
stränderna är långgrunda.

SSttoorrnnäässeett    
62°27N   17°29E
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Alnöns nordöstra...Naturreservat...

Myrsnäppa



...via markerad farled med djup 2,5 m.
Fem gästplatser där man ligger med

ankare eller boj.
Wifstavarfs båtklubbs hemmahamn in-

till den fina herrgården.
Grillplats, dusch och wc.
Hamnvärd:
060-57 31 11

VViivvssttaavvaarrvv
62°29,5N   17°21,7E

81

Insegling...



Storforsen dog och blev “Döda
fallet”.

Den enorma flodvågen om-
skapade hela deltat över ett dygn.

Sundsvall/Härnösands flygplats
Midlanda är beläget på deltat som
numera även genomskärs av E4.

...vid Indalsälvens mynning är
ett av Sveriges största deltaområ-
den med unik växtlighet.

Härligt område för paddling
och trevligt med spångade stigar,
hängbroar och rastplatser men
svårtillgängligt från havet för fri-
tidsbåtar eftersom det är lång-
grunt och de många laxfällorna är
svårpasserade hinder.

Området har en speciell kopp-
ling till Döda Fallet i Ragunda,
Jämtland som skapades av ett
misstag av köpmannen Magnus
Huss, “Vildhussen”, från Sunds-
vall.

Natten mellan 6 och 7 juni
1796 tömdes hela Ragundasjön
på 4 timmar.

IInnddaallssäällvveenn--ddeellttaatt
62°31N   17°28,5E

...klubbhamn vackert belägen
vid Indalsälvens delta.

Klubbhus med toalett, dusch
och bastu.

SSöörrååkkeerr
62°29,5N   17°30E
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Båtsällskapets...Naturreservatet...
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...sommarhalvåret besöks Granön av
många båtburna människor.

Det finns ingen gästbrygga så man får
angöra efter bästa förmåga.

Vattenområdet mellan Söråkerslandet
och Granön bör undvikas då det är grunt
och rikligt med stenar.

Granön har härliga sandstränder som
bjuder på bra bad- och solmöjligheter.
Fina skogar att vandra i!

På öns södra ände finns också lämpli-
ga strandklippor att lägga till vid – då
vinden tillåter.

Ön erbjuder också bra tältplatser och
härlig kvällssol.

GGrraannöönn

Under...

62°26N   17°32E

Mnemosynefjärilen är fridlyst och före-
kommer vid några lokaler på Alnön samt på
Granön och Söråkerslandet. Fjärilens larver
lever och är bundna till smånunneört.
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...för Kryssarklubbens Bottenhavskrets.
Kattskär ligger i Tynderösundet och är

åtkomligt för motorbåtar både via det östra
och södra sundet.

Östra inloppet begränsas höjdmässigt av
en bro till Åkerön, där brohöjden är 4 m.

Segelbåtar kan endast komma in till
Kattskär via södra sundet och detta är väl
utprickat och mäter ett minsta djup på 2,4
m vid normalvatten. Plats för 20-tal båtar.

Förutom en stor grillstuga finns vedel-
dad bastu och torrtoa.

Vi kan rekommendera det café och den
restaurang som finns vid Holmö brygga
(bilden th) på fastlandssidan.

KKaattttsskkäärr
62°26,35N   17°38,40E

Norra uthamnen...
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...har länge dominerat på Åstön.
Sedan år 2000 finns ett kommu-
nalt naturreservat på 395 hektar,
på den östra delen av ön.

Åstön har en kuststräcka på 15
km och är ett mycket populärt
fågelskådningsområde.

Servering och möjlighet till
boende finns inom området.

Bilderna från Tynderösundet.

ÅÅssttöönn

...en djup skyddad naturhamn
som sedan 2001 har fina flytbryg-
gor (ej sjösatta på bilden) vilket
gjort det fint för båtlivet att
komma till.

Nu behöver man inte längre
ligga i bergöglorna mot klippor-
na, även om det givetvis har sin
tjusning.

Söråkersviken ligger inom
Åstöns naturreservat och kanske
tar du en skön promenad (1 km)
ner till Skeppshamn där det finns
servering och toaletter. 

SSöörrååkkeerrssvviikkeenn
62°24,35N   17°42,65E

I viken finns...Militären...


