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Välkommen	till	Hudiksvall	Hålsjö	3:12 

Adress: Hålsjö 53 samt 55, 820 64 Näsviken 
 
Fastigheten, som består av två hus och ett enkelt garage, är centralt belägen i Hålsjö (Norrbo) jämte 
landsvägen med utsikt över sjön södra Dellen. Den är ansluten till gemensamt vatten och avlopp. 
Jordfelsbrytare och automatsäkringar finns.  Fastigheten användes senast i verksamheten ”Norrbo 
Central” med restaurang, kontorshotell m.m. Därav speciell möblering på vissa av bilderna.  
 
 

 
Det lilla huset är 57 m2 och inrymmer två rum och kök samt en kaklad toalett och en hall. Vinden är 
oinredd. Källare saknas. Uppvärmning sker med oljefyllda elelement, och det finns en effektiv 
vedkamin i det ena rummet. Huset har ett relativt nytt och tätt plåttak.  
 

 
 

Det stora huset är 75 m2 och inrymmer två rum, ett pentry, en toalett med duschkabin (2010) samt 

en hall. Vinden är oinredd, dock med början till ett rum. I den oinredda källaren har det tidigare varit 

ett bageri. Uppvärmning sker med luft-luftvärmepump (2010).  



__________________________________________________________________________________
Contact:      Henrik Rödjegård, +46 730 495970, rodjegard@gmail.com 
                     Bodil Nylander, +46 70 6771012, bodil.nylander@gmail.com     
 

LILLA	HUSET	

HALL och TOALETT 

Du kommer in i hallen, där du direkt till vänster har en trapp upp till vinden (mer info under rubrik 

Kök och Vind), och till höger är toaletten. Bröstpanel och dörrar är vitmålat medan tapeten (2010) är 

varmt syrénlila – en färg framtagen av professionell färgsättare för att harmoniera med de övriga 

rummens tapeter och för att skapa en välkomnande entré. Golvet är ljus laminat. Under 

vindstrappen finns en städskrubb. 

 

Toaletten har vita, delvis kaklade väggar och klarblått klinkergolv.  
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RUM 1 
Går du in till vänster så kommer du till ett rum med härligt ljusinsläpp och utsikt över trädgården, 

sjön och de blånande bergen. Tapeterna (2010) är mjukt rosa-vitrandiga samt en naturinspirerad 

svart-vit bildtapet som fond. Golvet är ljus laminat. Rummet har tre fönster och lämpar sig väl som 

sovrum då det ligger skyddat mot gården.  
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RUM 2 
Går du in till höger från hallen så kommer du till ett rum med vit bröstpanel och gammeldags 

blåblommiga tapeter. Här finns den norska vedkaminen som med bara några få vedpinnar raskt ger 

skön värme i stugan.  

 

I detta rum finns också dörren ut till den stora verandan samt ingång till köket. Rummet har tre 

fönster med utsikt över en del av verandan samt mot landsvägen (bakom en skyddande häck) och 

även gårdsplanen. Golvet är ljus laminat. 
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KÖK och VIND 
Köket har en induktionsspis med fyra plattor samt varmluftsugn. Det finns ett fönster med utsikt över 

trädgården. Man kan enkelt anpassa köket för privatbruk genom insättning av ett mindre köksbord, 

en diskbänk och en kombinerad kyl/frys i stället för, som i dagsläget, två diskbänkar och två vitvaror. I 

köket finns husets varmvattenberedare. Golvet är ljus laminat.  

 

Vinden är oinredd och har delvis full ståhöjd. Den lämpar sig troligtvis bäst som förrådsutrymme. Det 

täta och relativt nya taket är av svart plåt. En idé är att låta installera en ny hissbar vindstrappa i 

exempelvis Rum 1 för att på så vis skapa ett utrymme för dusch där det i dagsläget är vindstrappa 

och städskrubb.  
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VERANDA och TRÄDGÅRD 
Verandan, med utgång genom Rum 2, sträcker sig längs två av husets sidor och har till vänster på 

bilden en trapp ned till trädgården och till höger en ingång från gårdsplanen. Den har dag-kvällssol 

och härlig utsikt över trädgården, täkterna och sjön södra Dellen. Golvet är av ljust trä och staketet är 

vitmålat. Av restaurangtekniska skäl finns i dag ett enkelt trästaket runt en del av trädgården. Här 

finns några buskar, en uppväxande syrénberså, ett par äppelträd och lite rabarber.  

 

 

 

På husets framsida finns ett par rabatter, jättegod sparris och en massa vildsmultron.  
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STORA	HUSET	

HALL, TOALETT och PENTRY samt VIND och KÄLLARE 
Du kommer in i hallen med grå matta (äldre)och ljusaprikos vävtapet där du har dörr upp till vinden 

samt till toaletten. Toaletten är nyrenoverad (2010) och har ny våtrumsmatta på golvet, duschkabin 

och toalett/handfat. Väggarna är vävtapet i ljusaprikos färg. Fönstret medger ingen insyn men 

släpper in ljus. Här finns husets varmvattenberedare.  

                     

Pentryt har ljusgröna tapeter och ljust laminatgolv. Det finns en enkel diskbänk och några hyllor samt 

ett mindre fönster mot gårdsplanen. Rummet innefattar även en inbyggd garderob som lätt kan 

byggas om till ett för rummet kanske mer passande skafferi.  

Vinden är i princip oinredd. Dock finns ett halvfärdigt rum med härlig utsikt ned mot sjön, vilket efter 

renovering kan användas för t.ex. övernattning. Ytterligare ett rum kan byggas här, och 

förvaringsutrymme finns. Det falsade plåttaket är inte 100 % tätt vilket innebär ett visst takdropp vid 

ihållande regn, vilket emellertid snabbt torkar upp i den luftiga vinden. Vi känner inte till några 

fuktskador på huset som inte blivit åtgärdade. Man bör dock vara vaksam och sköta takskottning på 

utbyggnaden samt leda bort regnvatten från väggarna för att undvika att fuktskador uppstår.  

Den orenoverade källaren har tidigare inrymt Einar Gustavssons bageri. Ugnen, maskiner, plåtställ 

m.m. från den tiden finns kvar. Källaren fungerar i dag som förrådsutrymme och skulle med en större 

arbetsinsats kunna göras om till pannrum, relax med bastu e.d. 
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RUM 1 
Till vänster från hallen finner du ett stort rum med omålad bröstpanel, vit vävtapet, ljust laminatgolv. 

Rummet har fyra fönster mot gården/landsvägen. Det finns en förrådsskrubb med hyllor i detta rum.  

 

I detta rum skulle man kunna skapa en fin ”gäststuga” med sovalkov, om man inte vill använda det till 

någon form av verksamhet på hobbybasis eller mer professionellt. I dagsläget är rummet möblerat 

som kontorshotell.  

RUM 2 
Går man genom hallen åt höger kommer man till Rum 2 som har vita vävtapeter, ljust laminatgolv 

samt två fönster mot landsvägen/granne. Rummet har tidigare använts som konferenslokal och 

skulle även kunna fungera som utställningslokal, vävstuga, musikrum, målarateljé e.d. 
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GARAGE 
Det enkla garaget är på ca 40 m2 med utrymme för en bil samt ett förrådsutrymme, tidigare 

tvättstuga. Huset är försett med pannplåt. Periodvis har taket saknat någon plåt och innertaket har 

då blivit fuktskadat. Huset har nu torkat upp. 

ÖVRIGT 

Tomtarea: 2 750 m2  

Typ av taxeringsenhet: 220 Småhusenhet, helårsbostad  

Taxeringsvärde: 460 000 kr 

Gårdsnamn: Frankgården 

Internet: Det finns telefonledning med möjlighet till ADSL-anslutning för internet med mer än 10 

MBit/s. Nätverkskabel finns dragen mellan de två husen. Fiber finns draget vid landsvägen.  

VA-förening och gatlyseförening: Ja, ansluten 

För den som vill bedriva verksamhet enligt samma/liknande koncept som Norrbo Central, naturligtvis 

med sin egen personliga prägel, finns mycket goda möjligheter till detta på fastigheten. Det finns ett 

starkt och lojalt kundunderlag i socknarna och samhällena kring fastigheten. Information sprider sig 

snabbt via mun-mot-munmetoden. Intresset för små, lokala rörelser är stort och folk längtar efter 

”det äkta” som man ofta hittar på landsbygden. Det finns många aktörer i bygden att samverka med. 

Kontakta ägarna för mer information.  

OM NORRBO SOCKEN 

För ungefär 60 – 90 miljoner år sedan ägde en enorm naturkatastrof rum. En 1,3 km stor meteorit 

slog ner och bildade en enorm krater, i vars botten Dellensjöarna bildades. Den senaste istiden gav 

Dellenbygden sin slutliga karaktär. De blånande bergen i kraterns ytterkant som omsluter hela 

nejden i ett halvcirkelformat famntag ger bygden sin beryktat storslagna natur. 

I Norrbo socken finner du byarna Backmo, Bästdal, Stensgärde, Gammelsträng, Hålsjö, Norrbobyn 

och Fönebo. Här finns något för den som söker lugn och harmoni, men också en bygd som är full av 

historiska minnesplatser och som sprudlar av aktiviteter.  

Sedan ett 40-tal år tillbaka arrangerar hembygdsföreningen en spelmansstämma på den natursköna 

hembygdsgården, där även andra spelträffar och midsommarfirande anordnas. År 2012 arrangerades 

för första gången ”Norrbodagarna”, med artister och evenemang i flera dagar. På långfredagen 

anordnas en välbesökt påskmässa i Folkets Hus, där det också hålls dans med kända band, välkända 

auktioner m.m. Idrottsföreningen arrangerar exempelvis vandringar på Kolarstigen/Norrboleden/ 

Kyrkstigen, gympa och skidlopp. Sockenföreningen verkar för gemenskaps- och samhörighets-

stärkande aktiviteter och åtgärder där just nu vindkraftsfrågan är i fokus. Norrbo spelmanslag, 

Norrbokören och Gammelsträngs kammarkör engagerar ett flertal musikintresserade personer i och 

kring Norrbo.  

Det finns ett flertal företagare i Norrbo, och de verkar inom friskvård, hantverk, trädgård, fotografi, 

bygg, måleri, musik, grävning, turism, svetsning m.m. Företaget Dellenlax odlar och säljer under vissa 

tider på året sin lax och potatis direkt nere vid fågeltornet vid södra Dellen. Runt Norrboån finns 

camping/boende samt minigolfbana, och en känd badplats inom socknen är Fönebo, där det också 

finns camping. Norrbo kyrka invigdes 1799, och där hålls förutom högmässor även 

musikarrangemang under t.ex. Musik vid Dellen.  


