
 
ETT LYFT. Alf Sundström, Caroline Sundström och Kjell Sundström skulle flyga 

helikopter för första gången. Piloten Mats Ling längst till vänster. 

Kustvägendagarna firades med invigningar och helikopter 

I helgen arrangerades Kustvägendagarna för andra året i rad – och från Mellanfjärden i 

söder till Fläsian i norr erbjöds besökarna olika aktiviteter. 

Dessutom invigdes en ny rastplats längs sträckan. 

Vädret var inte det bästa när Kustvägendagarna firades – trots det var de olika platserna längs vägen 

välbesökta. 

Kaféer och restauranger var öppna och musik bjöds på flera håll. Men det anordnades också en hel del 

aktiviteter. Bland annat kunde besökarna åka en tur med ångloket Loke i Galtström, gå på loppis i 

Juniskär och flyga helikopter i Skatan. 

Men på programmet fanns också två invigningar. Dels av jordbruksmuséet i Galtström, dels av en ny 

rastplats mellan Galtström och Norrfjärden. 

Rastplatsen vid Skarhålssjön blev till då föreningen bakom Kustvägen tyckte att det behövdes fler tillfällen 

att stanna. 

– Det är en lång sträcka där det inte händer något, säger Ulf Broman, som i går förklarade rastplatsen 

invigd efter att band klippts. Träbildhuggaren Lotta Boholm Wall hade gjort en skylt till platsen och ett troll. 

Syftet med Kustvägendagarna som arrangerades för första gången i fjol är att lyfta området, säger Ulf 

Broman. 

I år är också Fläsian med som ett besöksmål längs sträckan. 

– Vi vill binda ihop den med Sundsvall, säger Ulf Broman. 

           

T.v. Träbildhuggaren Lotta Boholm Wall i arbete med sitt troll. 

T.h. Nytt mål. Michaela Jonsson, 6 år, Axel Broman, 7 år, och Gabriel Dahlström, 7 år, klippte ett band när den nya 

rastplatsen längs Kustvägen invigdes i går. Ulf Broman och Ingeli Gagner i projektledningen för Kustvägens 

ekonomiska förening fanns också på plats liksom träbildhuggaren Lotta Boholm Wall (näst längst till höger).  

Text och Foto: Sofia Roström Andersson 

Dagbladet 060-66 35 71 


