
 
 

 

 

 

 

18-11-16   Informationsbrev Timrå Kustvandring (Tynderöleden)
  

 
Hej! 
I december 2017 fick du som markägare information om en förstudie som skulle se på möjligheten 
att vandra längs Timråkusten.  
 
Under vintern och sommaren har ingenting mer hänt, men arbetet är inte nedlagt utan vi jobbar på. 
När vi skrev till er i fjol så var det Tynderö fiskareförening som var projektets huvudman. Nu är det 
Timrå Naturskyddsförening som är projektägare. Det borgar för att vi har god kunskap om naturens 
olika förutsättningar. https://timra.naturskyddsforeningen.se/ Vi har också knutit medlemmar i 
Ljustorpsvandring till projektet. www.ljustorpsvandring.se. 
 
Syftet med förstudien är att återfinna och dokumentera de gamla stigarna som en gång funnits längs 
sträckan och därmed hålla naturen öppen. Det främjar det rörliga friluftslivet och folkhälsan, främjar 
kunnandet om allemansrätten och berättar historien om Tynderö och Hässjö socken. Det skapar 
också möjligheter för boende, sommargäster och Timråbor att promenera mellan olika områden i en 
trevlig miljö. Därmed öppnas också en möjlighet att utveckla turismen i närområdet och i 
kommunen. På sikt också landsbygdsutveckling och nya näringar. 
 
Därför vill vi gärna få kontakt med dig som känner till ”glömda”’ igenväxta stigar som vi inte hittat, 

gamla namn på stigar/platser samt intressanta sevärdheter och historier längs stigen. Även dig som 

kan tänkas upplåta boende eller annan service eller har andra idéer.  Alla är välkomna med tips och 

frågor. 

Kontaktpersoner är Mats Moberg matsmoberg.mm@gmail.com 070-248 71 01 och Keijo Ojala 

keijo.ojala@telia.com 070-327 11 51. 

Sträckningen har bytt namn då vi nu vill börja vid Timrå järnvägsstation och följa hela kusten. Det nya 

namnet är Timrå kustvandring. 

På Facebooksidan ”Timrå kustvandring” kan du följa processen med denna förstudie. Där kommer vi 

löpande att lägga ut information och även svar på de frågor ni har. 

Om du som får detta brev på papper har en mailadress som du använder så är vi tacksamma för att 

få den för vår framtida kommunikation, så kan vi spara papper och miljö. 

Om fastigheten har bytt ägarförhållanden som vi ännu inte känner till så är vi tacksamma för att få ta 

del av de uppgifterna. 

 

Mats Moberg    Elisabeth Nilsson  

Projektledare Timrå kustvandring  Projektägare, Timrå Naturskyddsförening 
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