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Långsele - knutpunkt med anor

Långsele
Långsele samhälle har i stort kommit till tack vare järnvägen. Dessutom bidrog utbyggnaden av kraftverk 
i Ångermanälven till att samhället växte och på 50-talet bodde närmare 4000 personer i och runt Långsele. 
Orten är en känd järnvägsknut med stambanan och Ådalsbanan samt som tvärbana till inlandsbanan. 
Idag är det ingen persontrafik förbi Långsele utan enbart godstrafik. När det tidigare bedrevs persontrafik 
kände alla tågresenärer till Långsele för där bytte man till nattåg.
Idag är järnvägen fortfarande betydelsefull eftersom ungefär 60 lokförare har Långsele som bostadsort. I 
denna jämförelse är Långsele större än Sundsvall.

Om Faxälven, Hjälta, Forsse
Den 340 km långa Faxälven flyter genom Långsele  på sin väg mot utloppet i Ångermanälven. 
Faxälven försörjer 12 kraftstationer med vatten, de två sista ligger på var sin sida om Långsele – 
Hjälta strax nedströms och Forse någon kilometer uppströms.

Företagsamhet och service
Idag är det ett differentierat näringsliv med många mindre företag som jobbar med tillverkning och ser-
vice. Haglöfs som tillverkar olika mätinstrument för både Sverige och världen är det mest kända med ett 
tjugotal anställda. I en av f.d bromsbands-fabrikens lokaler huserar 6 mindre företag. 
Utbud av service finns i form av affärer däribland mataffär med spelbutik, bensinmack, kafé, 
byggvaruhus, möbelaffär, hemslöjdsbutik, frisör, fotvård, restauranger, idrottshall och även ett gym.
Långsele kan även erbjuda tre Loppisar som är öppna året runt!
Här finns även Långsele camping med stugor, badplats och husvagnplatser som ligger vackert vid älven. 
En fin camping som 2019 erhöll utmärkelsen Sveriges bästa camping.

Sportiga Långsele
Långsele AIF bildades i juni 1920 och har under dessa hundra år spelat mest fotboll, hockey och basket. 
Det har varit varierande framgångar under åren men fotbollsintresset har varit det som mest präglat 
föreningens verksamhet. De mest kända profilerna finns i ishockeyn där namn som Bosse Berglund och 
bröderna Tomas och Peter Gradin även blev kändisar i riket. När Tomas värvades till Modo Hockey 1971 
så blev övergångssumman 50 hockeyklubbar till Långseles hockey-verksamhet.
Idrottshallen Kuben byggdes i ett tidigt skede för att kunna erbjuda fotbollsklubbar träningsmöjligheter 
året runt. Förutom träningar nyttjas den till fotbollscuper och andra event. Kuben AB är idag ett aktiebo-
lag som ägs av föreningar i Långsele och Sollefteå.  Idag är det LAIFs damlag i fotboll som är det mest 
framträdande.

Föreningslivet
Långsele har många olika föreningar många i centrum och många som finns i byar omkring Långsele. 
Långsele-Graninge hembygdsförening, Långsele Trädgårdsförening, Långsele Vävstugeförening,, Lång-
sele Fiskevårdsområde, Långsele skoterklubb, Lions, PRO,  Sollefteå Modelljärnvägsklubb i Långsele,  
Nylands hästsport, Näs/Nylands/Nordsjös byalag och Österforse IF/Byalag och Hanssons loge för  de 
dansanta. Erstadparken med stor scen och mitt i Långsele samt en boulebana som drivs av PRO. 



SWOT ANALYS styrkor • svagheter • möjligheter • hot

Styrkor: 
• Många lokala företag 
• Många arbetstillfällen
• Restauranger
• Skola med förskola – klass 6
• Bra elevunderlag
• Äldreboende
• Dagverksamhet Träffen
• Bad och campingplats
• Kuben idrottshall/Faxängen
• Gym
• Elljusspår
• Hockeyrink
• Fotbollsplaner
• Fiskevårdsområde
• Fritidsgård 
• Hembygdsgård i Örbäck
• Geografiskt läge
• Vacker natur
• Stort sjösystem att åka båt i
• Nära till Österåsen med promenadstigar och hälsohem
• Inga hus till salu    
• Bra bussförbindelser med Sollefteå
• Nära till Sollefteå

Svagheter: 
• Dåliga kommunikationer
• Bara godstrafik på järnvägen
• Föreningssamarbete
• Lokalt engagemang
• Dålig bykänsla och lokalt engagemang
• Tomma lägenheter 
• Ingen samlingslokal
• Ingen intresseförening/samhällsförening
• Lågt samarbete föreningar/företag

Möjligheter: 
• Utveckla samarbete mellan föreningar och företag
• Årliga föreningsträffar
• Årlig föreningsgala
• Fiske i Faxälven
• Bagarstuga att hyra
• Distansarbete
• Närheten till Sollefteå stad
• Persontrafik - tåg
• Nyetableringar Hamre

Hot: 
• Nära till Sollefteå.
• Långseletvättens framtid
• Utflyttning
• Färre engagerade i föreningslivet
• Sommarboende i permanenthus
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 BEFOLKNINGSFÖRDELNING 

Befolkning • Invånare

2021 - 2339 st

Framgångsfaktorer för föreningslivet!
• Gemensam tydlig målbild/ vision  – en förutsättning för att få engagemang.
• Lokalt engagemang – inte bara styrelsen som ska engageras. 
• Samverkan / samarbete / förankring  – allt viktigare för att kunna nå framgång.
• Ha kul – se alla som resurser och fira framgångar.
• Från ord till handling – det får inte bara bli ord utan måste bli verkstad.
• Uthållighet – ge inte upp vid första motgång.
• Sätt delmål i större projekt – ökar möjligheten att kunna realisera idén.
• Kreativitet  – våga tänk tvärtom.



No change – No future
När man besökte Kina för några år sedan kunde man ovanför vissa fabriker se skylten No change – 
No Future. Det är ett budskap som fått uppmärksamhet även i vårt land. Det visar vikten av att tänka 
till oavsett i vilken verksamhet man är verksam om man vill utveckla något. Det är även något som 
gäller vårt föreningsliv och således viktigt när man diskuterar respektive förenings framtid. Våga ifråga-
sätt och även prova nya arbetssätt i föreningen.

Årlig revidering av utvecklingsplanen.
Bygdens utvecklingsplan måste årligen revideras för att kunna vara aktuell. Därför är det viktigt att 
bygden samlas för att utvärdera hur det har gått och gör nödvändiga korrigeringar utifrån vad som 
hänt under året. Det blir då även  naturligt att diskutera hur bygden kan samarbeta för att få en positiv 
utveckling. Planen ska även stärka bygdens möjligheter att hitta finansiering till det man vill genomföra.

Hembygdsförening
Inte långt från Långsele ligger hembygdsgården i Örbäck. Långsele hembygdsförening bildades 1966, 
för att 1982 ombildas till Långsele-Graninge hembygdsförening. På hembygdsgården finns 10 olika 
byggnader, det äldsta från  1600-talet.  
Vi jobbar under mottot ”dåtid-nutid-framtid, en hembygdsgård öppen för alla”. Att på bästa möjliga 
sätt ta vara på det gamla och även det nya som kan vara intressant för framtiden.

Lokal utveckling Sollefteåbygden bedriver ett landsbygdsutvecklingsprojekt genom stöd från Leader Höga Kusten. 
Denna utvecklingsplan är framtagen i samarbete mellan Lokal Utveckling Sollefteåbygden 

och Långseles föreningar. 

Mål 2023
• Företagarförening med 25 medlemmar • Intresseförening bildad • Bagarstuga
• Upprustning av badplats • Årliga föreningsträffar • Årlig hemvändardag • Utnyttja Erstaparken 
• Återuppta Långselelunken

Mål 2026
• Samlingslokal byggd • Upprustning av hembygdsgård 
• Sollefteå kommun har inrättat ett medborgarkontor.


