
Myrans stig
-En naturstig för barn och vuxna med barnasinnet i behåll. 

I Hargshamn finns en fin gammal skog i kommunal ägo som vi vill bevara och etappvis, genom nyttjande av 
olika stigar, tillgängliggöra för boende och besökande. 
För samhället är denna skog också ett naturligt skydd mot en stadigt ökande lastbilstrafik till och från 
hamnen. Här finns stigar som förbinder olika vägar i samhället och som trampats i generationer. Några har 
glömts bort och andra används flitigt än idag. Fler unga väljer att bosätta sig i Hargshamn och antalet barn 
på orten ökar. 
Ur detta har tanken fötts att skapa en rolig och spännande utomhusaktivitet för barn och vuxna där skogen 
och dess innevånare står i fokus.

Projektet leds av Folkets hus föreningen, föräldraföreningen och bygderådet.

 I skogsområdet intill Folkets Hus skapas Myrans stig i samarbete med konstnären Leif Högström, som bl.a 
varit med och byggt upp Barnens Bruk i Lövstabruk.

”Inne i skogen står jättesvampen som många kan rymmas under och i olika riktningar från den leder 
stigen längs vilken många spännande saker finns att upptäcka: 
Jättemyran som bevakar sin myrstack, lådor med olika djur, att läsa om. Det stora spindelnätet, som 
visar spindlarnas ”jobb”, som svävar mellan trädens stammar ovanför besökaren”.

Tanken är att en vandring längs stigen (ca 250 meter) ska vara både lärorik och rolig och locka till 
återkommande besök.
I detta projekt finns också en tanke om stärkt gemenskap och kreativitet, vilket på sikt kan utmynna i att 
stigen utökas genom nya skapande insatser, fasta eller tillfälliga.

För den vetgirige ordnar biblioteket i Hargshamns Folkets Hus en särskild hylla med böcker om djur och 
natur. 

Genom Östhammars kommun/föreningslyftet och Upplands Barnavårdsförbund har vi fått pengar till 
projektet.

Är du intresserad av att vara med och bygga upp detta tillsammans med oss så håll utkik efter 
arbetsdagar som kommer annonseras ut på facebook-gruppen ”Hargshamn Kustens skönhet”. 

Första arbetsdagen är planerad till den 11 oktober.  
-Då vi bl.a tänker bygga en mindre bro och samla ihop en del ris. 
-Korvgrillning utlovas.

Myrans Stig ska invigas i september 2021 i samband med Folkets hus höstmarknad.

Du kommer även kunna följa projektet på Hargshamns Folkets hus hemsida/Hargshamns Bygderåd.

Vi ses i skogen!


