
Vill skapa Sveriges bästa rastplats efter E4 i Myre 

 
Närhet. Ingeli Gagner vill gärna att rastplatsen i Myre blir en port till Sundsvall.      Foto: Kenneth Fahlberg 

 
Vill skapa Sveriges bästa rastplats efter E4 i Myre 
Totalt i landet finns 350 rastplatser som drivs i Trafikverkets regi, sex av dem finns i Västernorrland. 
Men i Sundsvalls kommun har Trafikverket inte en enda efter E4 som också erbjuder mat. 
Det vill Njurundaföretagarna ändra på genom att skapa Sundsvall Eco Stop i Myre. 

En helt ny restaurang, ett kolonistugeområde och en plats som markerar var Norrland börjar – allt med en 
ekologisk tanke bakom. Det är de idéer som Njurundaföretagarna tagit fram om Myre i sin förstudie som går 
under det kaxiga namnet ”Sundsvall Eco Stop – Sveriges bästa rastplats”. Tanken är att det i Myre, där nya E4 
Sundsvall kommer att börja, i framtiden också ska finnas en stor och modern rastplats. 

– Det finns ingen plats i Trafikverkets regi efter E4 i hela Sundsvalls kommun där man kan stanna och också 
äta. Det vi har i dag är Armsjön, men där kan man bara gå på toaletten och tömma latrin, säger Ingeli Gagner, 
som i samarbete med arkitekten Anders Nyqvist gjort förstudien på uppdrag av Njurundaföretagarna. 

Ligger nära stan 

Med den nya E4-dragningen kommer Myre att ligga cirka 8–10 minuter från stan, vilket Ingeli Gagner menar 
också ligger till grunden för att arbetsnamnet inte är Myre Eco Stop utan Sundsvall Eco Stop. Därutöver är 
tanken att området ska präglas av klimatsmarta lösningar. 

– Det här är porten till Sundsvall, Västernorrland, ja hela Norrland egentligen. Det känns viktigt att bli utpekad på 
kartan att det här är en plats man kan stanna på, att det finns en sådan här plats efter E4. Vi har också fått 
signaler från företagarna att de tycker att det vore bra om vi redan här visade vad Sundsvallsregionen står för, vi 
hoppas att den här platsen ska myllra av tjänster och produkter som har med hållbarhet att göra, säger Ingeli 
Gagner. 

 

Går i tre steg 

Enligt Ingeli Gagner är tanken att arbetet mot den färdiga rastplatsen ska gå i tre steg. I ett första steg ska den 
befintliga byggnaden rustas upp och byta inriktning till att erbjuda en meny som utgår från ekologiskt och 
närodlat. I det andra steget ska en helt ny restaurangdel byggas och i det tredje steget byggs ett 
kolonistugeområde direkt bredvid rastplatsen. 

– Små, små tomter i en trivsam miljö 8–10 minuter från stan, en rastplats samt ett företags- och turistcentrum för 
ekologisk verksamhet. Vi vill att det här ska vara en plats som bjuder in mig som besökare, säger hon. 

Kenneth Fahlberg 
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