
Turistinformation

Fornminnen
Ett flertal gravrösen finns i trakten. Lättillgängliga är de vid vägen mot Strinningen färjläge 
och vid vägen till Gammellandet (Hällegrubban). Skyltar finns vid stigar till rösena.
Ett antal fångstgropar finns också i området, bl a vid Bjässholmsberget. Dessa är utmärkta på 
karta.

Badplatser
Badplats finns vid Vålångersviken vid Ångermanälven med långgrund sandstrand.  I nedre 
Skogssjön vid Överskog finns en mindre badplats med bra badtemperatur.

Vandringsleder, cykelleder
Från Rö och Innerfälle kan man på en stig ta sig upp på Middagsberget med en fin utsikt över 
byarna och älven.
På gamla Norrstigen kan man vandra från viadukten vid Oringen via Bjässholmsberget ned 
mot Utansjö. Leden är delvis utmärkt med röd snitzel.
Vidare kan man vandra från gamla E4-an vid Oringen och fortsätta upp till Möckelsjön, där 
det finns en bad- och grillplats. Därifrån kan man fortsätta efter skogsvägen mot Abborrtjärn.
Furusjöleden går man från Vålånger mot Furusjömyren och Furusjön. I sjön finns ett rikt 
sjöfågelbestånd.
Med cykel efter  Sverige-leden  kan man åka  från Ulvvik-Rö-Vålånger-Gammellandet mot 
Utansjö. 
Fantastisk utsikt har man över älven efter väl utförd siktröjning. I Rö har byalaget ordnat 
belysning i busskurarna och ställt ut mjölkpallar som prydnad vid vägskälen.

Flora
En för området unik flora har vuxit upp efter en skogsbrand  1995 vid östra sidan av 
Middagsberget. Hit kan man komma längs en stig från Källsand.
En frodig grönska finns också längs Röbäckens dalgång med bl a unika bestånd av 
strutbräken.

Småbåtshamnar
I Vålångersviken finns en småbåtshamn med tillgång till angöringsbryggor med ett par 
gästplatser. På stranden finns bad- och grillplats.
I Rö är en småbåtsbrygga under uppförande. Läget är vid Röbäckens utlopp strax nedanför 
vandrarhemmet och kursgården Solebo.
Dessutom finns en båtförening med egen brygga i den sk pråmviken ca 400 m söder om 
Solebo. Båtplats kan hyras i mån av utrymme. Kontakta kassören i föreningen tel 0611-26133

Utsiktsplatser
På Bjässholmsbergets topp har man en vid utsikt över Ångermanälven och Höga Kustenbron.
Gillerberget vid nya E4-an erbjuder en härlig utsikt mot Furusjön och byarna.
Även från Middagsberget finns en fin utsikt över älven mot Hemsön och Rö.
För fågelskådare finns kanske tillfällen och se bl a kungsörn, kärrhök, slaguggla m fl. Orrspel 
kan man avnjuta, om man har tur, från orrkojan vid Wahlgrensmyren.

Konstnärer
I Vålånger finns en keramiker, Eva Myrhage och i Rö Jonas Lundqvist, som tillverkar olika 
keramiska föremål.



I "Edwallska huset" i Vålånger finns Eva Fors, en ljuskonstnär, med stearinljus i olika former 
och färger. Hennes man, Anders Fors, målar tavlor och har en del utställningar. 
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