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HistoriEn om Sundboden 
börjar i ett sädesmagasin för 
13 år sedan, i byn Sund vid 
Öregrund. Efter bara något år 
var lokalen för liten då kun-
derna strömmade till i ökad 
takt. Mark köptes in några ki-
lometer bort för att bygga upp 
en större butik. Det söktes ef-
ter ett stort timmerhus för att 
ha en grund till nya Sundbo-
den. I Örnsköldsvik hittades 
ett stort timmerhus som köp-

tes och plockades ner. Som 
sedan fraktades till Öregrund. 
Sedan började bygget med att 
bygga upp Sundboden på den 
nya marken. Sagt och gjort, 
nu var timmerhuset på plats. 
Ett ståtligt timmerhus i två 
våningar med 200 års histo-
ria. Huset har varit både bo-
stad och skola. Så nu lever 
detta återvunna hus vidare 
som butik där vi hela tiden 
påminns av dess historia. 

För att få en stor fin ute-
plats med skydd mot nordan 
så byggdes det ett till hus ett 
år senare. Ett modernt tim-
merhus från en lokal leve-
rantör, det byggdes upp i en 
rasande fart. Så hade Sundbo-
den blivit 500 m2 och har nu 
en härlig uteplats på baksi-
dan. I naturen runt omkring 
kan vi njuta av ängar, åkrar 
och ett rikt natur- och djurliv. 

Inte minst att kunna sitta 
på uteplatsen och beskåda 
alla fåglar som havsörn, 
ormvråk, svalor och många 
fler. På uteplatsen kan vi sit-
ta ner med kaffe, glass eller 
lunch. Eller bara sitta ner en 
stund och njuta av lavendeln 
och fjärilarna. Runt om finns 
fina grusvägarna där vi ock-
så kan uppleva naturen och 
titta på djuren i hagarna. 

Butiken
I Sundboden butik får du upp-
leva timmerhusets härliga at-
mosfär. Botanisera runt bland 
möbler, inredning, kökspro-
dukter och kläder. För alla 
oss som gillar marina pro-
dukter så finns det en marin 
avdelning med bland annat 
egendesignade brickor och 
textilier. Sundboden Design 

har målat, fotograferat och se-
dan tillverkat dessa produk-
ter i Sverige. Designerna är 
Monica och Tove som driver 
Sundboden.

Nya möjligheter för Sund-
boden planeras hela tiden. En 
webshop finns redan så alla 
kunder kan shoppa när de 
vill, var ifrån de vill. 

Hur började nu hela historien 
från första början?

Jo! Familjen Brunsbäck Ols-
son flyttade från Norrtälje 
till Öregrund/Östhammar. 
En butik planerades och vad 
ville vi då ha i den. Ett brett 
utbud med hållbara märken, 
bra kvalitet, mycket Svensk 
tillverkade möbler, lokala de-
likatesser och öppet året om!

tEXt & Foto: Sundboden

För dig som tycker om möbler, inredning, klä-
der, kaffe och kultur. Ta en dagsutflykt med 
bil till Sundboden från Norrtälje. Bara en 
timme bort ligger Sundboden vid Öregrund.

I Sundboden kan du botanisera runt på 
500 m2 för att sedan sitta ner och ta en kopp 
kaffe i cafét ute eller inne.

Livsstilsbutik i ett 200 år 
gammalt timmerhus!

Timmerhuset som köptes i Örnsköldsvik


