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Lövångers kyrkstad – en levande kyrkstad. Vad händer?  

Här i Lövånger har vi en unik miljö i och omkring kyrkstaden. Det kan vi i Lövångerbygden vara 

överens om. Glädjande är att nu även omvärlden d.v.s. myndigheter och företag är angelägna om 

att vi tillsammans ska arbeta för att bevara vårt kulturarv. Genom att använda och utveckla 

verksamheten kring och i Lövångers kyrkstad sätter vi Lövånger på kartan igen! 

Vid stormötet den 4 november 2013 på Folkets hus presenterade vi, arbetsgruppen för en ”Levande 

kyrkstad” våra visioner och planer.  Strax före jul fick Lövångers hembygdsförening ett positivt beslut 

från länsstyrelsen i Västerbotten. De avsätter 250 000 kronor för att vi ska få en underhålls-/vårdplan 

för kyrkstaden. Arbetet görs under våren och sommaren 2014 av byggnadsantikvarisk expertis vid 

Skellefteå museum i samarbete med hembygdsföreningen. Förutom länsstyrelsen visar nu även 

representanter för Skellefteå kommun och Luleå stift stort intresse för våra planer. 

Vi har jobbat intensivt med att klargöra frågor om ansvar och ägandeförhållanden och att tolka och 

värdera gamla handlingar och avtal vilket inneburit ett grannlaga arbete. Vi har också hanterat prakti-

ska frågor som kyrkstugornas kondition efter det att de kallställts och om köket i storstugan uppfyller 

gällande krav. 

Aktuellt -  aktiebolag och vandrarhem 

Den positiva respons vi hittills fått innebär att ett aktiebolag bildats, Lövånger Kyrkstad AB. Bolaget 

har registrerats och ägs till 100% av Lövångerbygdens Utveckling. Vi ser potentialen i hela 

anläggningen d.v.s. Lövångers kyrkstad, Storstugan samt Sockenmuséet med omgivningar. 

Tillsammans skapar vi ett attraktivt besöksmål och en mötesplats, som även utgör en startpunkt för 

besök i omgivande bygd. Vi startar redan i vår med ett vandrarhemsboende och vi blir medlemmar i 

Svenska turisföreningen, STF. 

Kyrkstaden – många möjligheter 

Idag erbjuds få möjligheter till övernattning i området mellan Umeå och Skellefteå. Vill man besöka 

satsningarna i de båda städerna med anledning av kulturhuvudstadsåret så är Lövångers kyrkstad en 

värdig kulturmiljö.  Goda tillfällen att studera skog, kultur och natur på plats i närområdet och med 

en kyrkstuga som fast punkt kan vi attrahera några av alla de studenter som finns här i norr. För 

barnfamiljer, som vill lämna det inrutade livet är en helg i kyrkstaden också nära. Aktiviteter som ska 

locka är besök på lantgård, bygga en koja i skogen, hästskjuts och övernattning i en kyrkstuga. För 

dem som letar efter det ”lilla extra” att uppleva, erbjuder vi ett upplevelseboende. Bo som det såg ut 

på 1800-talet! Några stugor inreds i den tidsandan.  För charterturister erbjuds ett unikt boende 

under ljusa nätter här i Lövånger. I samarbete med Destination Skellefteå blir vi delaktiga i olika 

utflyktserbjudanden. För cykelturisten erbjuder vi ett mål att längta till för övernattning, mat och 

proviantering. För alla som semestrar i bil/husbil/husvagn ligger vi strategiskt nära E4. 
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En mötesplats och aktiviteter inom området  

Hantverks- och konstnärsgata: För att öka besöksvärdet för gäster och besökare vill vi erbjuda 

hantverkare, slöjdare och andra konstnärer tillgång till en kyrkstuga under sommarmånaderna. Här 

ska man såväl kunna arbeta som sälja sina alster. Marknader: Vi stödjer dagens skördemarknader, 

som vi tror kan utvecklas än mer. Kanske finns möjlighet till fler marknader som exempelvis en 

julmarknad. Friluftsliv: Rodd och vandringar i skog och mark samt en promenad längs leden vid 

Gärdefjärden gör själen gott. Guidade vandringar i kyrkstaden: Med tidsenligt klädda guider berättar 

man om kyrkstadens historia och visar de stugor som inretts i olika genrer samt i Sockenmuséet.  

Tidsplan och investeringar  

Vår ambition är att med start nu våren 2014 driva ett vandrarhem i regi av aktiebolaget, Lövångers 

Kyrkstad AB. I vår ska vattenledningarna i kyrkstaden kompletteras med avstängningsventiler. De 

stugor som ska hyras ut kompletteras utrustningsmässigt. Området kring Strömmen, 

vattenförbindelsen mellan Gärde- och Avafjärden, röjs och en flytbrygga anläggs. Roddbåtar och 

kanoter förvärvas. Köket i den äldre delen av Storstugan kompletteras för att nyttjas som 

frukostmatsal. Campingplatsen och servicebyggnaden ses över. 

 

Vi siktar på att förvärva Storstugan av kommunen och arbetar med planeringen av detta. 

Restaurangrörelsen erbjuds till en entreprenör och uppvärmningen av Storstugan konverteras. Under 

denna period kommer även en allmän restaurering av kyrkstugorna att ske. Vi söker en 

kock/entreprenör för att kunna skapa möjlighet att ha Storstugan öppen för matgäster och 

mötesaktiviteter. Mer om detta senare. 

Arbetsgruppen består av representanter för Lövångers hembygdsförening, som äger och förvaltar 

Lövångers kyrkstad, Sockenmuséet och Soldattorpet. Lövångers församling, som äger kyrkstadens 

mark och som har ett starkt engagemang för såväl människor som kyrkan, kyrkstaden och hela 

Lövångerbygden samt Lövångerbygdens utveckling, som arbetar för att bygden ska utvecklas och för 

att servicen ska behållas och utvecklas. Gruppen leds av ordförande i Lövångerbygdens utveckling.  

Aktiebolagets styrelse  

Styrelsen utses av Lövångerbygdens Utveckling under mars 2014. 

 

Vi har fått stor respons när det gäller intresse att teckna aktier i Lövånger Kyrkstad AB! Vi 

kommer att bredda ägandet genom att erbjuda alla, som visat intresse, att köpa aktier i 

bolaget, troligen hösten 2014 i samband med att vi även övertar ägandet av Storstugan. 

Nu börjar vi med vandrarhemsverksamheten. Vi samarbetar med näringslivs- och 

turistorganisationer i och utanför länet. 

Kontakt  

Förslag, frågor och synpunkter kan föras fram till arbetsgruppen. Adressen är info@lovanger.se. 

 

Tyck till och stöd oss gärna!  

mailto:info@lovanger.se

