
 
 

 
 
Presenterar nytt. Ingeli Gagner, projektledare Kustvägen, Eva-Marie Omberg, Skatans 
kafé och krog, Ulf Broman, projektledare Kustvägen, Bo Mellerstedt, formgivare, Torbjörn 
Bergkvist, fotograf och Erika Moll, textförfattare och projektsamordnare, lanserade i går 
boken ”En kulinarisk resa längs Kustvägen”.  
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Kustvägens kockar bjuder på sina recept  
 

Restaurangerna att äta på längs Kustvägen är många – och dess 

läckerheter har man tagit fasta på. 

I går lanserades en bok om sträckan. 

Både texter om platsernas historia och nutid liksom recept från kockarna 

längs vägen finns med. 

 

– Det är bland det roligaste vi gjort och den absolut största satsningen, säger Ulf Broman, 
projektledare för Kustvägen. 
 

I ungefär ett år har arbetet med boken pågått – och gänget bakom den framhåller att allt 
skett lokalt. 
Formgivaren Bo Mellerstedt, fotografen Torbjörn Bergkvist och Erika Moll som skrivit 
texterna och samordnat projektet, alla från Sundsvall, har samarbetat med Kustvägens 
ekonomiska förening och företagarna längs sträckan i projektet. Boken har också tryckts 
lokalt. 
 

– Det har lagts ner ett enormt arbete. Men det har också sammansvetsat företagarna 
längs vägen, säger Ulf Broman. 
 

Från Mellanfjärden i söder till Svartvik i norr bjuds läsarna på platsernas historia, hur det 
är där i dag och recept från kockarna på de olika restaurangerna. Det är många recept på 
fisk, men också på till exempel kängurufilé, hamburgare och plankstek. Flera av recepten 
finns också på menyerna längs sträckan. 
 

– Det är en resehandbok. Det är ett suveränt sätt att lyfta fram platserna, säger Ulf 
Broman som menar att boken samtidigt vänder sig till de allt fler som intresserar sig för 
kokböcker. 
 

Från i går finns den nya boken att köpa på platserna längs vägen, på turistbyrån i 
Sundsvall och i lokala bokhandlar. 
 

– Det känns helbra, det blir spännande att få se responsen, säger Ulf Broman. 
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