
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.

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 Hargshamns Folkets husföreningen, Hargshamns bygderåd och Hargshamns 
föräldraförening och allt arbete med stigen bedrivs ideellt.

De medel vi fått har oavkortat gått till material och konstnärsarvoden. 

Projektet har finansierats med stöd från Östhammars kommun/föreningslyftet, Barnombudet i 
Uppsala län och sponsrande företag, vilka omnämns på välkomstskylten. 

Nyttjanderättsavtal för stigen har tecknats med Östhammars Kommun.

I det fortlöpande projektet 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.


Om stigen 
Myrans stig är ca 250 meter lång och återfinns i skogsområdet intill Hargshamns Folkets 
Hus. Stigen har tillkommit i samarbete med konstnärerna Leif Högström, Tobo och Hans 
Gustafsson, Söderön. 
”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. Kattugglebron, jättemyran 
som bevakar sin myrstack och lådor med olika djur att läsa om.  
I svampgläntan finns rejäla ekbänkar för skogsfika och den flisbelagda stigen är framkomlig med 
barnvagn. 

Några tillskott till stigen är redan inplanerade. Bl.a det stora spindelnätet, som kommer sväva 
mellan trädens stammar ovanför besökaren. (Nätet tillverkas av barnen i sjöscouterna och sätts 
upp under våren 2022).

Ett nytt gångstråk har också anlagts för att förbinda Myrans Stig med den intilliggande lekparken.

Kattugglebron och lådorna med insekterna är tillverkade i accoya som är ett behandlat massiv trä 
besläktat med furu och som odlas i snabbväxande förnyelsebara skogar. Det är helt giftritt och har 
en mycket god formstabilitet och hållbarhet över tid. 


De olika insekterna har valts ut i dialog med anställd på SLU Artdatabanken.


Efter höstlovet går nu djuren längs stigen i vintervila och kommer åter när solens strålar 
börjar värma - våren 2022. 


