
Besök Svanö

De två gamla oljecisternerna har sanerats sedan tidigare.I en av dem 

finns en klättervägg den andra sköts av Föreningen Cistern.

Läs mer på:WWW.cistern.se

Under några år i slutet av 90-talet hade 
Svanö Kulturförening ett skrot-
skulpturprojekt  kallat ”SVANMÄRKT ”  
Ett projekt där både etablerade 
konstnärer och amatörer var inblandade.

Förgängligheten har nu tagit hand om de flesta skulpturerna som 
då skapades av överblivet skrot i naturen. Några står dock kvar och 
överraskar oss under en promenad. Denna trestegsraket skapad av 
konstnären Johan Mauritzson står på gamla fabriksområdet.  

Bagarstugan och garaget intill fick en ordentlig upprustning i 
mitten av 90-talet. Det blev möjligt med pengar från Länstyrelsen  
och stora arbetsinsatser av Svanö Sportklubb som nu också 
ombesörjer byggnaderna.
Hyr gärna bagarstugan! Förutom traditionellt tunnbrödsbak kan 
vedeldade pizzor varmt rekommenderas!

Garaget har en vind där Svanö Kulturförening samlat 

minnen från en svunnen tid.  ”Minnen i Vinden” kallat. 
Tanken är att visa lite av vår historia. Både själva öns, men också 
vad dåtiden i allmänhet ger oss för minnen. Alla människor som 
en gång byggde upp vår välfärd är väl värda att aldrig glömmas.

Ring Anita Hedman: 0612-30616 för bokning

Ring I-B för ett besök: 0612-30131/ 0768152879

 

                   Folkets Hus  öns hjärta.
               Här möts vi på Konserter, Filmstudion,
              Teatrar, Fester, Studiecirklar, Möten mm.
            Gå in på /www.svano.se / för bokning

I ÅNGERMANÄLVEN KRAMFORS KOMMUN

På Kolbacksberget har Svanöfesten byggt en 80 kvm. dansbana

Läs mer på: www.cistern.se

”Oppe vid Asparna, sa man. De stod vid en vägkorsning. Var planterade 
som en mycket kort allé kring en av vägarna. Man gick in under deras 
lätta, fladdrande sus på väg till skola, Folkets Hus eller Posten. 
Vid Asparna, där tre vägar möttes, stod också anslagstavlan. På dess 
bräder varvades frälsningen och synden med nykterhet, socialism 
och välgörenhet. Vardagen smög sig in med små lappar om 
skolagning, färjtider. smågrisförsäljning och mjölkutmätning.” 
Ur Birger Normans ÖN 1963...Född på Svanö 1914
Också idag lever anslagstavlan där tre vägar möts. Meddelandena 
har väl lite annat innehåll, men nyttan och glädjen är densamma.

På den nu sanerade marken har vi förutom den praktfulla laby-
rinten fått ca.1.500 trädplant att ta hand om. Av dessa har Rune 
Nordin skänkt oss 500 st. ekar och de resterande...bl.a. lönnar, 
almar, douglasgranar och björkar har vi fått av Kramfors kommun.


