Hälsans stig – Bollnäs
Bollnäs kyrka och dess omgivning
Under medeltiden var kyrkan socknens viktigaste byggnad. I Bollnäs socken byggdes kyrkan strax norr om
sammanflödet av Voxnan-Ljusnan vid en av de större
passagerna över älven vid det balda (stora) näset ut i
Ljusnan. Den äldsta kyrkan av trä tillkom förmodligen
på 1200-talet. Under 1300-talet byggdes stenkyrkan.
Den färdiga kyrkan med nya torn invigdes 1468. Bollnäs
kyrka anses tillsammans med Vadstena kyrka vara den
landsortskyrka som har mest och flest medeltida träskulpturer. I 600 år stod kyrkan vid älven utan egentlig
tätbebyggelse intill.
Folkhögskolan
1879 bildades Gävleborgs läns högre folkskola, vilken
1885 ändrade namn till folkhögskola. Folkhögskolan
flyttade 1893 till nuvarande placering i Säversta.
Bollnäs folkhögskola är länets äldsta.
Lokstallarna och Bollnäs som järnvägsknut
År 1873 beslutade Riksdagen av militära skäl att dra
järnvägen via Ljusnans dalgång och inte vid kusten.
Järnvägsfebern hade kommit till södra Norrland. Fem
år senare kom järnvägen till Bollnäs. Nu växte samhället snabbt. Året efter kom den första lokpersonalen
och 1884 uppfördes lokverkstaden. Vagnverkstaden
flyttade hit från Storvik 1899. På ett extrainsatt tåg kom
femton familjer samt ett antal ungkarlar med sitt
bohag för att påbörja ett nytt liv i Bollnäs och vid den
nybyggda vagnverkstaden. Som mest arbetade drygt
350 anställda på lokstationen och verkstaden. Lokstallarna byggdes senare, det sista stallet uppfördes
1927. Järnvägsverkstaden lades ned efter 103 års verksamhet är 1987, medan stallarna fortfarande delvis
används för järnvägsändamål.

Bidra till ett bättre liv för människor med hjärtsjukdom
och lungsjukdom. Stöd Riksförbundet HjärtLungs
arbete. Swisha ditt bidrag till 90 101 09

Museet och Colliniparken
Museet uppfördes av Bollnäs hembygdsförening 1928
till Bollnäsutställningen året därpå, en industrihantverks- och konstutställning som lockade 100.000 besökare under sommaren 1929, en fantastisk besökssiffra än idag.
Carl Bååth, Bollnäs kände arkitekt, ritade denna byggnad liksom senare funkiskvarteret vid Blomstergårdarna på andra sidan Apoteksgatan.
Mellan Museet och Kulturhuset med biblioteket ligger
Colliniparken. En parkyta som fått sitt namn efter
Bollnäs-stadens grundare, George Henric Collini, som
1851 köpte hela ytan mellan kyrkan och Onbacken för
5.000 riksdaler banco för att där bygga en stad –
Bollnässtaden. En dröm som blev verklighet. På scenen
i parken finns målningen ”Blånande berg” av konstnär
Mårten Andersson.
Onbacken
Onbacken är en kulle som ligger nära Ljusnan. Med
utsikt över Varpen bodde människor här under
järnåldern. På Jesu tid bodde en storfamilj med flera
generationer i minst ett långhus. Nu nästa två tusen år
senare ser vi två husgrunder uppe på kullen och nio
gravhögar på sydsidan. Här levde människor under
åtminstone 400 år.
Brotorget
På torget står Snoddasreliefen av Per Nilsson-Öst, som
invigdes vid en ceremoni 1984.
Långnäs
På gröna sköna Långnäs finns en camping, utomhusgym, boulebanor samt en fin badplats som är tillgänglighetsanpassad.

Lokalföreningen Bollnäs-Ovanåker arrangerarar lokala
aktiviteter regelbundet under året. Se info på hemsidan. Sok ”bollnäs-ovanåker hjärtlung” på Google.

Ett stort tack till våra sponsorer!

