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Rubrik på medborgarförslaget
Härnö Strand

Medborgarförslaget
Härnösand satsar på besöksnäringen, något som har goda förutsättningar så här i södra änden av Höga
Kusten. Staden har placerat sig på tio i topp över Sveriges bästa gästhamnar och har ett fint läge med
havsnära centrum, restauranger, båtbryggor och sjömack. Detta kan utvecklas mycket mer. Det har talats om
centralt beläget friluftsbad, något som jag är övertygad om skulle kunna bli bra.
Min idé om detta är att utgå från Mellanholmen och anlägga en naturlig sandstrand ut från området mellan
kajakuthyrningen och monumentet med trappan ned mot Nattviken. Området är väldigt långgrunt, ut mot
båtfarleden. Om man tar en liten bit av Mellanholmens strandkant i anspråk samt lägger matta på havsbotten
och fyller detta område med några decimeter fin badsand, så får man en fantastisk naturlig strand mitt i staden.
Barnvänlig tack vare långgrundhet, varmare badtemperatur än Smitingen och en härligt central plats att sola
och bada på. Förslaget är väl i linje med satsningarna på besöksnäringen, både till lands och till sjöss och är
sannolikt till betydligt lägre kostnad än att bygga bassänger och tempererat bad.
Jag bifoger två enkla skisser över hur det skulle kunna se ut från luften, dels en karta med stranden inskissad,
dels ett flygfoto som visar hur grunt området är.
Jag tror att detta skulle höja oss som besöksmål, och även locka förbipasserande till ett bad, kanske besök i
restauranger och affärer. Kanske man kan hyra ut mer vattenfarkoster än kajaker också, trampbåtar, segeljollar
mm. Bara fantasin sätter gränserna1
Vänliga hälsningar,
Mats Parhammar
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Jag godkänner att de uppgifter som jag har angivit publiceras i kallelser och protokoll på Härnösands kommuns
hemsida i samband med att förslaget behandlas
Ja
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