
Nr 5 Lövvik 
Det här är 5:e destinationen av 6 som vi vill tipsa om.  
Ett lugnt och trevligt ställe för dig som lever för hav och natur. 
 

 

 

In till hamnen tar sig både segelbåtar och motorbåtar. Den är djupare än man tror och längst in mot 
servicehuset är det ca 2,5 meter djupt. Lövvik är en mysig och lugn gästhamn med servicehus alldeles 
i anslutning till bryggan. Servicehuset är ganska litet men har det mesta i köksväg. Servicehuset har 
också en dusch och en tvättmaskin. Ta med mynt för betalningen! På baksidan av huset finns en bra 
uppmurad grill, dock i skugga om man grillar på kvällen. Servicehuset har också en altan med 



utemöbler. Omgivningarna i Lövvik är mycket vackra och stillsamma.  
För den som vill ta en joggingtur eller en promenad kan man med fördel gå till höger och sedan ta 
vänster in på en väg som också leder till Höga Kustenleden.  
Lövviksbron med fri höjd 17.9 meter kan utgöra ett hinder för några.  
 

Vandra  
Den som vill ha en riktig utmaning ska ta sig en promenad upp på Valkallen, en tur som tar en timma 
enkel väg. Brant lutning på slutet! På toppen finns en stuga med grillplats och härifrån har man en 
vidunderlig utsikt över Höga Kusten och Ångermanälven. 
 

 
Vid södra delen av Höga Kustenleden, ovanför Lövvik, ligger  
berget Valkallen med en bedårande utsikt över  
Ångermanälvens utlopp och havet. 

Om man tar sig en promenad måste man besöka Lövviks föreningshus där det finns både restaurang, 
café och en liten matlivs med superbra utbud för båtfolk! Både kött och färska grönsaker samt bröd 
och hygienartiklar finns det. Caféet/restaurangen har utskänkningstillstånd och goda persiska 
maträtter bland annat. 

Hamnvärd: Lövviks by- och idrotts-, förening Roger Svanholm, mob.070-600 14 49, . Hamnavgift: 130 

kr. El 20 kr Kontant el. swich 

 

Har du själv något favoritställe som du vill dela med dig av,  
maila gärna en bild och en kort beskrivning till: nils.persson@vikingmedia.se 
 
_____________________________________________________________________________________ 

Intresset för Båtsemester antas slå rekord i år 

Osäkerheten kring Coronaviruset och smittorisker har gjort att allt fler avstår från utlandssemester.  
Även husbilen verkar bli mindre populär då man ogärna besöker campingplatser.  
 
Semestra med den egna båten har därför blivit högaktuellt.  
Våra norrländska farvatten lockar med sina generösa naturhamnar och gästbryggor utan trängsel. 
 
Närmaste dagarna kommer vi att berätta om 6 st. SMÅ ”smultronställen” som ofta glöms bort. 
Många av destinationerna har vandringsleder och fantastiska utsiktsberg att kämpa sig upp på. 
 

mailto:nils.persson@vikingmedia.se


Senare under våren kommer du att få mera tips på smultronställen i vår närhet, både söderut och norrut. 

 
 

 

 

 


