
 
 

 

Lidingö 
Fotoklubb 

70 år 

 

Höga Kusten 
Följ med på årets höstresa den 3:e-6:e oktober 2019 

 

Vårt resmål i år är helt unikt: 
År 2000 blev Höga kusten utnämnt till världsarv av UNESCO. 
 
Höga Kusten är ett område längs kusten i Ångermanland som karaktäriseras av de 
effekter som inlandsisen och landhöjningen skapat i form av ett varierat och kuperat 
landskap. 
 
Området karaktäriseras av kustnära klippor, fjärdar och skogar. Vid höga kusten var 
trycket av isen som störst vilket har gjort att området har världens största 
landhöjning. Varje år höjs landet med ungefär 8 mm. 
 

                                                                                                                       Foton: Elisabet Lingö 
Rotsidan är en 4 km lång sträcka längs kusten. Området kännetecknas av 
vidsträckta stenhällar som blivit slipade av havet i årtusenden. 
 
Slåttdalsskrevan, Skuleberget och Bönhamns fiskeläge är andra spännande ställen 
att besöka. Sist men inte minst, varför inte besöka High Coast Distillery. Ett svenskt 
whiskydestilleri vid Ångermanälvens strand? 



Vår föreläsande naturfotograf på resan heter Anders Dahlin: 
 

Att fotografera och vistas i naturen är 
livskvalitet för mig 
 
Under många år var det den svenska 
och norska fjällkedjan som var min 
arbetsplats.  
 
Sedan år 2011 är det nu 
kustlandskapet och främst då Höga 
Kusten som är mina fotomarker. 
 
Som fotograf är det i landskapet som 
jag trivs som bäst när jag söker mina 
motiv. 
 

Allt ifrån de stora vyerna till det intima landskapet, mindre utvalda utsnitt ur det stora.  
 
Jag har på senare år försökt att hitta andra sätt i mitt fotograferande för att kunna förmedla 
de intryck och känslor jag upplever under mina besök i naturen.  
 
Att fånga stämningar, ljus, färger, linjespel och former i landskapet. Även att våga 
experimentera mera med bilden än att det bara blir en avbildning rakt upp och ner av det jag 
vill förmedla till betraktaren. 
 
Min fotoverksamhet består idag av bild- och printförsäljning, utställningar, 
föreläsningar/bildvisningar och fotokurser/workshops.  
 
http://hogakustenbild.se/ 
 
 

 
 



 
                                                 Foton: Anders Dahlin 

Om vi får se Norrsken, det kan vi inte lova? Vi kommer dock att göra vårt allra 
yttersta för att så ska ske  

 
 

Vi bor på:  
Ullångers Hotell & Restaurang   
Sundbrogatan 30  
870 32 Ullånger 
Tel: 0613-109 00 
 
http://ullangershotell.se/ 
info@ullangershotell.se 
Hotellchef: Peder Svensson 
 
Kostnad:  
Del i dubbelrum/person: 2725kr 
Enkelrum/person: 3475kr 
  
Detta ingår i ovanstående pris: 
Logi 3 nätter 
3 dagars frukost 
3 dagars lunchpaket 
3 middagar (varmrätt+efterrätt), kaffe på maten. Dryck ingår inte. 
 
Vi samlas till middagen (2 rätter) den 3:e oktober kl 19.00 
Efter middagen blir det bildvisning av vår naturfotograf Anders med guidning över 
intressanta fotomarker i det fagra landskapet vid Höga Kusten. 
 
Övriga kvällars program är ännu inte fastställt. Fredag eller lördag kväll efter 
middagen tittar vi på varandras bilder, och ger tips till dem som önskar. Vi utbyter 
kreativa åsikter om hur man kan tänka annorlunda om beskärning och bildbehandling 
till exempel.   
 
Man måste inte vara medlem för att få delta i resan. Ta gärna med någon vän om du 
skulle vilja det. 
 
Med bil från Sthlm Central tar det ca 5 tim 14 min (48 mil), med tåg o buss tilll 
Ullångers busstation tar det 5 tim 44min och flyg Sthlm-Örnsköldsvik 1 tim 5 min. 



För årets höstresa bildas en ny Facebookgrupp som kommer att heta  
LFK Höga Kusten 2019 
 
Den kan bara ses och besökas av de inbjudna medlemmarna som har anmält sig till 
höstens resa.  
 
Där kommer information inför resan att läggas ut. Det viktigaste går att få via mejl. 
 
Ni ser även där vilka deltagare som är anmälda och där kan ni själva lättare ordna 
med samåkning.  
 
De som har egen bil med, brukar vara positiva till att erbjuda skjuts. Åker man en 
längre sträcka är det väl också alldeles utmärkt att man delar på kostnaden.  
 
Vi är en klubb som hjälper varandra, så var inte rädda för att fråga om plats i bilarna!  
 
Sidan är ett perfekt forum för att dela med sig av resetips och annan information. 

Bilder från resan som vi vill visa varandra lägger vi sedan in på denna Facebooksida 

i mappar som vi märker med våra namn. 

 
Anmälan är bindande och en anmälningsavgift på 300 kr ska vara  
inbetald senast 15 maj 2019 till LFK:s plusgirokonto 37 27 24 – 5. 
 
Märk med Namn och Höga Kusten.  
 
Slutbetalningen ska vara klubben tillhanda senast  den 15 augusti 2019. 
 
OBS! Anmälningsavgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning.  
 
(Tveksamt även angående slutbetalningsavgiften, detta beror på hotellets villkor).  
 
 

 
När anmälningsavgiften är på klubbens konto räknas man som anmäld.   
 
Skicka också samtidigt en anmälan till mig Elisabet på e.lingo@comhem.se 
 
Skriv om du önskar enkelrum eller dubbelrum.  
 
Skriv också med vem du vill dela rum, eventuella matallergier eller övriga önskemål 
om maten.  
 

 
Varmt Välkomna till årets Fotoresa 

 

Elisabet o Co  


