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Pressinbjudan - Välkommen till invigning
av Härnöleden
Fredag 3 juli invigs Härnösands nyaste vandringsled – Härnöleden − av
landshövding Berit Högman och kommunstyrelsens ordförande i Härnösand,
Andreas Sjölander (S).
Härnöleden går i stadsmiljö, genom skog, över berg och längs havet. Leden är
drygt två mil lång och tar dig runt en stor del av Härnön, via Sälsten, Myran,
Vangsta, Smitingen, Örsjön, Vårdkasen och Södra sundet.
Leden är relativt lätt och passar de flesta och längs hela leden finns flera

utsiktsplatser, vindskydd och grillplatser. De allra finaste platserna och
vyerna hittar du genom att ta olika avstickare som är markerade.
Med Härnöleden går det att koppla ihop befintliga leder, så att du kan ta dig
mellan flera olika leder i kommunen, till exempel via Härnötrail och
Gådeåleden eller välja friluftsområdet kring Fälleberget. Det finns framtagna
kartor med information om lederna i den rykande färska vandringsguiden,
som finns i både tryckt och digitalt format.
Program för invigningen fredag 3 juli:
Kl 11.00-11.20 – Landshövding Berit Högman och kommunstyrelsens
ordförande Andreas Sjölander inviger Härnöleden vid ledens början vid
Härnösand Central.
Kl 11.20-12.00 – Vi går eller cyklar från Härnösand Central till Sälsten och
ploggar längs vägen. Material för att plogga fås på plats. Samtal mellan
inbjudna företagare inom besöksnäringen och politiker.
Kl 11.40-13.00 – Lunch och avslutning vid Sälstensbodarna. Vi bjuder på
lunchen.
Fakta:
Härnöleden har skapats i Leader-projektet Landsbygd 2.0 med tanken att
besökare på ett hållbart sätt ska kunna komma till Härnösand och enkelt ta
sig ut i naturen för att uppleva vår del av Höga Kusten.
Mer information om Härnösands vandringsleder finns på
harnosand.se/vandra. Där hittar du också vår nya vandringsguide som pdf.
Titta också i Höga Kusten-appen som innehåller mer information om alla
vandringsleder i Höga Kusten.
För mer info:
Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-899 86 88
Eva-Lotta Öberg, projektledare, 070-312 28 49

Härnösand har drygt 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga
Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585
och är en av Norrlands äldsta städer.
Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i
mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen
präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon
av våra gästhamnar.
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