
Du kommer ingen vart med att grubbla över vad du inte kan, den av-
görande frågan är alltid vad Du kan göra. Projektet Livskraft Söderhamn 
erbjuder dig en rad olika möjligheter till aktiviteter, både fysiska, kulture-
lla och sociala. Välkommen att pröva på!

Nyhetsbrev Nr 11
September 2021

Onsdag 15 sept. Vandring  i Gulluddenområdet.
Längd c:a 6,5 km mestadels på stigar. En vandring i 
närområdet. Många fina kustvyer från Norrfjärden. 
Samling som vanligt vid Fiskaremuseet  0830 för 
samåkning. Ni som vill åka direkt så samlas vi kl 0900 vid 
Rösten-tjärnens östra ända. Glöm inte att meddela om ni 
väljer det senare alternativet.
Gulludden och närliggande vikar, började bebyggas på 
30-talet och stilen har varit “disponentvillor” med stånd- 
aktiga verandor och torn.

Under september månad blir det lite omläggning i vandringsprogrammet.
Detta på grund av att Elise Hovanta som skall medverka vid Vandringen, när vi besöker Fornborgen i 
Segersta, inte kunde vid det planerade datumet.

Söndag 19/9 Skärså skola kl 1500
En historisk berättelse om Skärså Fiskeläge
Roger Bergström med rötter i Norrala, numera boende i Uppsala berättar och 
visar bilder från Skärså Fiskeläge. Missa inte detta tillfälle.
På grund av pandemin, begränsat antal. Ring och boka plats hos Torbjörn 
Östrin 070-6820711.

Onsdag den 22 sept. Vandring Fornborgen Segersta.
Längd c.a 6 km. Elise Hovanta arkeolog från Hedesunda medverkar och berättar om Fornborgen.
Samling Fiskarmusset Gäddan kl 0830 för samåkning. Rusta er ordentligt med fika och bra klädsel. Kan 
ej skjutas upp. Bokning på livskraft.one



Onsdag 29 sept. Vandring i Långvind
Längd c:a 6 km efter vägar och stigar. Vi tar tillfället i akt och 
lär oss om järnhantering och samhällets historia.
Samling vid Fiskarmueet för samåkning kl 0830. Vill man 
åka direkt samlas man vid kapellets parkering. Kl 0900.
Bokning livskraft.one

Programmet för Oktober kommer i slutet av september.
Efter septembers vandringar återstår det 4 vandringar. 2 är bokade i Oktober, därefter tillkommer 2 st 
beroende på väderleken. Som avslutning på projektet lär känna din kommun, inbjuds samtliga som 
deltagit vid någon av vandringarna till en utvärderingsträff i början på November. Framförallt skall dis-
kuteras. Hur följer vi upp detta? Är det någon förening som vill åta sig Huvudmannaskapet? Marknads-
föring är en annan fråga och hur finansierar man vandringarna?
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