STOR-STENSJÖBODARNA
- ett unikt utflyktsmål i Holm
Om man viker av från riksväg 320 (HolmLjungå) i Loviken vid Holm-sjöns norra del och
åker skogsbilvägen ca 5 km in i vildmarken så
väntar - mycket överraskande - en mindre färja
vid Stor-Stensjöns strand. Efter en
stämningsfylld färd kommer man till – StorStensjöbodarna - en vackert belägen fäbodvall
på gränsen till Jämtland.
Holms Hembygdsförening avslutar nästa år ett
10 årigt projekt att sätta i stånd den gamla
vallen. SCA upplåter marken till föreningen för
att bevara Holms sista oförstörda fäbodvalls-

Den gamla fäbodvallen, som är från slutet av
1700-talet, tillhörde Lovikens och Sandnäsets
byar. Vallen var i ett mycket dåligt skick, varför
flertalet byggnader har nytillverkas enligt gamla
arbetsmetoder. Tre fäbodstugor är nytimrade
och en befintlig har renoverats. Samtliga kan
hyras och är utrustade för övernattning.
Uthyrning sker from våren 2007. De tidigare

ladugårdarna har nyuppförts som sk. eldhus
med möjlighet till matlagning över öppen eld.

miljö. Arbetet bedrivs som ett EU-projekt med
stöd från Länsmuseet Västernorrland,
Skogsvårdsstyrelsen, Arbetsförmedlingen,
Länsstyrelsen och Sundsvalls kommun.
Projektet kostar totalt 2 miljoner kronor.
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Stor-Stensjöbodarna är en lunga för den
stressade nutidsmänniskan. Här finns inte
elektricitet. Mobiltäck-ningen är obefintlig.
Istället finns häckande tranor och gäss att
beskåda. Hjortron att plocka på Tranaflon. Fiske
i sjön. Vågskvalp mot de vackra stenhällarna
att lyssna till. Stunder att filosofera över tidens
förgänglighet.
Lidens tidning

Besök Stor-Stensjöbodarna och förnim tider
som flytt. Lyssna efter ett ljud som tystnat för
inte så länge sedan - det klassiska ljudet av en
koskälla långt där borta i fjärran.

Du som är intresserad av ett besök på StorStensjöbodarna kan kontakta projektledaren
Göran Loviken, tfn. 0692 – 510 42 eller 070
– 242 31 75 eller skicka E-post:
fam.loviken@swipnet.se.

Text: Arne Johansson. Foto: Tore Löfvenius.

Presstopp: invigning av Stor Stensjöbodarna sker onsdagen den
30 augusti 2006 klockan 11.00 i
närvaro av landshövdingen Gerhard
Larsson. Alla är välkomna!
Se mer om Stor-Stensjöbodarna på
Holms Hembygdsförenings hemsida:
www.holmshembygdsforening.se.
Arbetslaget vid Stor-Stensjöbodarna.
Fr.vä: Stig Lindgren, Sandnäset, Göran
Loviken, Loviken, Leif Norling, Loviken,
Torsten Källman, Åsen och Torbjörn
Nilsson, Västansjö.

Lidens tidning
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