
Järvsö Camping
Ansluten till SCR - Sveriges Campingvärdars Riksorganisation

Hej och varmt välkommen 
till Järvsö Camping! 
Att bo på camping kan liknas vid att bo 
i ett traditionellt japanskt hus. Ett så-
dant har pappersväggar. För gemensam 
trevnad ber vi därför våra gäster att ta 
till sig traditionell japansk hänsynsfullhet 
mellan kl 23 och 07, då tystnad ska råda 
på Järvsö Camping. Visad hänsyn skadar 
förstås heller inte under övriga tider på 
dygnet.

DIN SÄKERHET
- Husvagnsgäster är av brandsäkerhetslag-
stiftningen ålagda att parkera med minst 4 
m avstånd till närmaste husvagn/husbil.
- Har du husbil? Två råd: Fördela mark-
trycket! Ta som vana att alltid ställa alla 
däcken på brädor. Parkera så du startar i 
medlut! I motlut mister du lätt greppet vid 
fuktig väderlek.
- Det råder totalt rökförbud i alla bygg-
nader. 

- Alla byggnader är utrustade med brand-
varnare.
- Vid  era byggnader är brandsläckare 
placerade. Notera den som är närmast! 
- För din säkerhet vill vi veta vilken tomt 
du valt.

DINA BEKVÄMLIGHETER
- I receptionen  nner du kiosk, café, turist-
information och ofta anledning till ett gott 
skratt! Beställ din frukost, ditt frukostbröd, 
wienerbröd mm här, gärna kvällen före. 
Det bakas  era gånger varje dag. Gott till 
kaffet, lätta rätter eller någon �”onyttig-
het�” kan du också köpa här. Minigolf och 
lekplats  nner du nära receptionen (se 
karta). Varmvatten i duscharna köper du 
genom att ge automaten 5-kronorsmynt. 
Vid utfarten  nns miljösortering för dina 
hushållssopor. 

Vi jobbar för att du ska trivas hos oss. 
Fråga gärna, säg till ifall du tycker något 
kunde vara bättre - och gärna också när 
något ÄR bra!                       Ylva & Sten

2-3 Juli Humla Vis & Popcirkus

10 Juli ELDKVARN+ DECAMERON
                    

24 Juli Mestizo Festival
ORGANISERAT KAOS / RICK TORPEDO 

FUFFENS / THE SPOKES / DÔRGVA

  31 Juli SommarKyssar
ENGMANSKAPELL / MASSY / DUBANGO

ISOBEL AND NOVEMBER / ISMAEL
 

14 Aug La Familia
STEFAN SUNDSTRÖM / VÄSTERBROKÖREN

CHARLIE ENGSTRANS / DAN FÄGERQUIST 
KARIN RENBERG / AMANDA ROMAN

Humla Kulturförening

21 Aug Sommarens sista suck
HELLSINGLAND UNDERGROUND

CHRIS`N PO-BOYS / SOFIE BJÖRK 

TRÄDGÅRDSCAFÉ HULLER OM BULLER 
ROSEHILLS, LJUSDAL. INFO 0651 711101
FÖRKÖP: ROSEHILLS  WWW.HUMLAKULTUR.SE

UNDER 18 FRI ENTRÉ PÅ ALLA HUMLAS ARR

WWW.HUMLAKULTUR.SE

Info om 
fi skevatten 

och fi skekort:
http://fi ske.jarvso.se/

JÄRVSÖ

FVO

har följande öppettider i sommar
Mån-fre 10–17.30, lör 10–13
Stationsgatan 37 Järvsö (fd. Kronan)
Telefon 0771-405 405
apotekhjartat.se

Apotek Hjärtat

Märkeskläder
30 till 70 % rabatt 

Märkesskor 50 �– 70 % rabatt
Öppet alla dagar 
vardagar   12-19
lör - sön   12-16  

Välkommen till Nybohallen
5 km söder om Järvsö

www.outletx.se

ALLT för en lyckad 

SOMMARDAG!
Sommarmöbler

Strandgrejer
Grillar, grillkol & tillbehör

Hushålls- & köksprylar
Gasoltuber & utrustning

Fritidsprylar av alla slag - 
även fritidskläder!

Redskap och verktyg - 
för hem & trädgård!

MatJÄRVSÖ              CENTER
ÖPPET ALLA DAGAR TILL KL 20

Turistv. 45 Tel 402 40

Nära Dig - Mitt i byn!
Chark & fisk – Frukt & grönt – Delikatesser

Grillat & färdigmat för campare & husvagnsgäster!

Ortens Spelbutik!

Det  nns jättemycket roligt att hitta på i Järvsötrakten. Här har vi samlat ihop 
några förslag till dig. Ha så kul i Järvsö!!       Ylva & Sten, Järvsö Camping

ATT GÖRA, FÖR SMÅ OCH FÖR STORA
Bad
Kyrkbybadet ligger närmast campingen. Det 
har en rejäl sandstrand och badbryggor som 
inhägnar en yta med grunt vatten för de  minsta. 
Det idylliska Sannabadet hittar du på ö. sidan 
älven, 3 km nedströms älvbron. Lika långt 
uppströms älvbron, i Säljesta,  nns en härlig, 
långgrund naturstrand. Stränderna på ö. sidan 
älven har vid tjänlig väderlek eftermiddags- och 
kvällssol.
På Torön  nns en liten badstrand, restaurang, 
frisbeegolf och kanotuthyrning. Mittemot Torön 
hittar man Mines, ännu en populär badplats. 
Vill du bada i sjö, hittar du Sorttjärn ca 1 km 
mot Rödmyra, med badbrygga/trampolin.
Fiske
Du  skar gratis om du är under 16 år. Prova 
 skelyckan t.ex. från stränderna utmed Ljusnan 
eller i Kramsta tjärn, där det  nns en lång 
brygga, vindskydd och grillplats. På hemsidan 
http:// ske.jarvso.se  nner du info om det goda 
 sket i trakten.
Djur
På Järvzoo kan du se många vilda djur - och 
klappa de tama! Börja på Rovdjurscentret, här 
 nns hur mycket som helst att uppleva för alla 
sinnen. Svedbovallen är en levande fäbod med 
kossor, getter, får m. . djur. Järvsö Ryttargård 
intill Stenegård har uppvisning varje fredag kl 
15: ryttare till häst med musik! 
Äventyr
Torön: hyr kanot,  ska från  ottbron. Kyrkön: 
gå naturstigen runt ön, se de femhundraåriga 
tallarna och varggropen, upplev, tryggt på 
land, de farliga strömmarna vid södra udden... 
Öjeberget: gå den 130 år gamla trappstigen upp 
till toppen, där ungdomar driver ett sommarcafé 
med vidunderlig utsikt. Järvsö Klack: bestig 
berget - väl uppe kan du njuta av utsikten och 
ev. medhavd matsäck. Mörkberget: ett drama-
tiskt klätterberg med kittlande stup - håll hårt i 
handen!  
Stenegård
Stenegård har något som passar alla. Stora 
arrangemang är Balalajkafestival 13/7, Benny 
Anderssons Orkester 22/7 och Körkalaset med 
Gabriel Forss 5-6/7. Barnen är viktiga, så här 
 nns bl a ett �”Trädgårdslabb�” och lekstugor in-
spirerade av Hälsingegårdarna. �”Kulturkossan�” 
leder skapande verksamhet för barn och 4-7 juli 
barnkulturvecka. Se även www.stenegard.com.
Förr i tiden
Vid Vålsjö Kvarn  nns Hälsinglands högsta 
vattenfall. Här kan du se hur man använde vat-
tenkraften förr i tiden �– kvarnen byggdes 1857 
och är nästan intakt. 
Hälsingegården Karls i Bondarv är öppen 
27/6 - 20/8.  2/7 fokuseras på �”Barn från dop 
till kon rmation�” (berättelser, barnkör mm). 
4/7, 18/7, 1/8 specialvisning av Karlsgården 
för barn. 11/7, 18/7, 25/7, 1/8 får barn  6-12 år 
prova på hantverk. Sommarkvällarna 8-13/8 
kl 22-23 kan �”Karlsgårdsspelet�” upplevas. Se 
även www.karlsibondarv.se.
Svedbovallen 18 km s. om Järvsö är en levande 
fäbodvall med kor, getter och försäljning av 
fäbodprodukter (öppet 15/6-15/8). Inte långt 

från Svedbovallen  nns Harsens fäbodmuseum. 
Öppet hus med servering 30/6 & 1/7 kl 12-18; 
guidade visningar varje lör-sön i juli. 
Mitt emot Järvsö Camping  nns lekladugård, 
handelsbod och bondkök i den folkkära artisten 
Lill-Bab�’s �”Caffär�”. Den 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 
26/7 får barnen under ledning lära sig sjunga 
och dansa själva i �”Småbarnssång�”.

DAGSTURER I JÄRVSÖ
Dag 1
Börja dagen på Rovdjurscentret De 5 Stora. 
Lyssna på berättelser framför varghägnet och 
titta på bildspel. Är du liten, kryp in i björnidet. 
Ni hittar något för alla åldrar och sinnen! Ta en 
tur runt den 3 km långa trätrottoaren i Järvzoo 
och du får se och uppleva mycket. 
Dag 2
Besök Stenegård. Låna en audioguide och låt 
dig guidas av skådespelaren Rolf Lassgård! 
Se det fantastiska byggnadsbeståndet, vandra i 
trädgården. Bege dig sedan till Järvsö Klack, 
vägen upp är inte särdeles brant men utsikten 
magni k. Har du inte redan njutit av lunchen 
hos Sveas-Brita på Stenegård passar en mat-
säckskorg  nt här! Väl nere igen fortsätter du 
till Vålsjö och dess gamla kvarn (se spalten tv). 
Dag 3
Idag börjar du med ett besök i Järvsö Kyrka 
och glömmer världen för en stund. Betrakta 
runstenen vid prästgården, vandra naturstigen 
runt ön. Ta dig sedan över älvbron och gå runt 
bland de gamla kyrkstallarna, ta en  ka på idyl-
liska Brostugans Café. På eftermiddagen följer 
du med en guidad visning på Karlsgården 
(se spalten tv).  
Dag 4
Kör förbi Stenegård, söderut till Nor. Titta på 
den gamla renoverade ångsågen, vänd sedan 
kosan och åk tillbaka samma väg som du 
kom men sväng strax  vänster, förbi Åslidens 
populära utedansloge. Efter en vacker tur längs 
älven kommer du till sommarparadiset Toröns 
parkering. Mörkberget ligger strax intill och det 
kan med fördel bestigas och utsikten beundras. 
Är du bekväm av dig? Flottbron tar dig enkelt 
ut till Torön!
Dag 5
Idag kör du 4 km söderut längs Riks 83 till 
Nybokorset, där du kan titta på �”nästan äkta�” 
(!) konst, shoppa märkesvaror i Outlet X och 
 ka i caféet. Lämna sedan samtiden genom att 
fortsätta 14 km västerut till Harsens fäbodmu-
sem (se spalten tv). Nästa stopp är Svedboval-
len, en levande fäbod, vars genuina smakrika 
produkter är till salu. 

Några givande hemsidor med informa-
tion om Järvsö, dess omgivningar och 
om landskapet Hälsingland:
www.jarvsocamping.se
www.stenegard.com, 
klicka på evenemangskalender
www.jarvso.se
www.halsingland.com

�”SMAKA PÅ JÄRVSÖ�”
Handla av bygdens

lokala matproducenter

Järvsö Getost
Prisbelönta ostar från gårds-
mejeriet i Skästra 4 km norr 
om Järvsö (intill Rv 83). 
Ring före besök. 
073-182 11 70

Jarseost
Finfi na dessertostar av 
komjölk. 9 km fr Järvsö - åk 
mot Hybo på östra sidan 
om älven. Ring före besök. 
0730-48 79 65

Tura Gård
Ekologiskt odlade jordgub-
bar och broccoli. Försäljn. 
under säsong. Våga by 
(promenadavst. fr. Järvsö 
Camping). 070-534 09 90

Stenegårds 
Tunnbrödsbageri
Nybakat tunnbröd och 
matbröd från vedeldad ugn. 
Öppet dagligen. 
070-395 52 57

Olsgård stenugns-
bageri & café
Stenugnsbakat surdegsbröd. 
Café med lekstall för barnen. 
Karsjö 1 mil s. om Järvsö. 
Öppet tors-lör, 22/6-13/8
kl 11-16. 070-557 24 64

Daniels Gårds-
butik
Lammkött, lammfärs, lamm-
korvar från ekol. uppfödning. 
Skinn & garner. Även boende.
Ring före besök. 
0730-77 27 03

Järvsöbutiken  
Turistvägen 48
Susanne Viken 
070-30 60 160       
susanne.viken@
svenskfast.se                            

Funderar du på att köpa eller sälja eller 

behöver du en värdering? Vi hjälper dig gärna!

Ring, maila eller kom in till någon av våra butiker i 

Järvsö eller Ljusdal! Varmt välkomna!

    

 

        

Ljusdalsbutiken
Södra Järnvägsgatan 42 
Lina Trogen 
070-306 18 22     
lina.trogen@
svenskfast.se

Hudiksvallsbutiken
Liv Hedberg 
073-505 03 43 
liv.hedberg@
svenskfast.se 


