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070-4755497
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Gådeåvägen 14
City code
87141
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Härnösand
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Smitingen - Klubbsjön

Medborgarforslaget

Bifogar mitt förslag i en pdt fil.

Jag godkanner att de uppgifter som Jag t1 ar angivit publiceras i kallelser och protokoll pa Hårnösands kommuns
hemsida 1samband med att förslaget behandlas

~ Ja

Sida 1

Medborgarförslag- Fiskevårdsområde Klubbsjön
Jag vill gärna väcka en fråga om att göra Klubbsjön till ett fiskevårdsområde. Det är ett
perfekt område samt vatten för att bedriva en fiskevårdsförening, kan nog med största
sannolikhet kunna säga att det skulle bli ett av de bästa "handikappanpassade" fiskevatten i
länet.
Jag vet att det skulle locka besökare från andra orter, det i sin tur genererar bara positiva
saker för Kommunen och Härnösand som stad. När Värptjärnen var igång så kom det mycket
folk från Timrå, Sundsvall med omnejd dit för att fiska. Ett annat exempel är lektjärn i
Kramfors, den drar mycket folk från grannkommunerna och passerande turister.

Naturturism
Intresset för att vistas i naturen ökar 8amtidigt som människors möjligheter till naturkontakt
minskar. Sveriges natur är en stor tillgång för såväl inhemska som utländska besökare.
Naturturism bidrar till hållbar utveckling för lokalsamhället både ur ett socialt och ekonomiskt
perspektiv .
Källa: littp;//www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete+
Sverige/U ppdelat-efter-omrade/Fri Iuftsliv/Naturturism/

Vid Smitingens havsbad utanför Härnösand kan du
både njuta av solen och söka dig ut på annorlunda
strövtåg_Från serveringen vid sandstranden leder flera
stigar till grottor och andra geologiska sällsamheter. I
reservatet finns inte mindre än fem stora, vackert
utsvarvade så kallade tunnelgrottor. Ett flertal
iordningställda grill platser finns inom reservatet varav
en vid Klubbsjön är anpassad för rörelsehindrade.
källa : http ://www Ja nsstyrelsen.se/vasterno rrla nd

Ser man i ett längre perspektiv så skulle en liten stugby kunna byggas i det "högra" området
vid parkeringen. Låt oss säga att det är 6 stugor för uthyrning varav 2 ska vara fullt
handikappanpassade.
Jag hoppas förslaget kan väcka lite tankar och att det kan bli en större utveckling av området
vid Smitingen.
/Stefan Nordenvall

