
  

  

Bodvattnet runt ska få nya infotavlor mm och nu vill vi ha er feedback på dem. Kom och testa den Bodvattnet runt ska få nya infotavlor mm och nu vill vi ha er feedback på dem. Kom och testa den 
förnyade naturstigen och upplev nya sätt att berätta om världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skär-förnyade naturstigen och upplev nya sätt att berätta om världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skär-
gård. Feedback från kvällen används för att vidareutveckla naturvägledningen.   gård. Feedback från kvällen används för att vidareutveckla naturvägledningen.   

Testet är enkelt och passar nästan alla. Under testet går ni runt naturstigen och deltar i utvärderingen Testet är enkelt och passar nästan alla. Under testet går ni runt naturstigen och deltar i utvärderingen 
av nya sätt att kommunicera om världsarvet. Efteråt intervjuar vi dig kort. Rutten är lätt att vandra av nya sätt att kommunicera om världsarvet. Efteråt intervjuar vi dig kort. Rutten är lätt att vandra 
och delvis tillgänglighetsanpassad. Man kan delta med barnvagn. Rutten är 4 km lång och är också och delvis tillgänglighetsanpassad. Man kan delta med barnvagn. Rutten är 4 km lång och är också 
lämplig för barn. Testet tar cirka 2 timmar. lämplig för barn. Testet tar cirka 2 timmar. 

För att sprida ut familjerna som deltar i testen startar ni med 15 minuters mellanrum. Första gruppen För att sprida ut familjerna som deltar i testen startar ni med 15 minuters mellanrum. Första gruppen 
går iväg 16.30. Ni får välja er egen starttid när ni anmäler er.  går iväg 16.30. Ni får välja er egen starttid när ni anmäler er.  

Du hittar oss längs vägen mellan Saltkaret och parkeringsplatsen. Vi håller till i ett båthus som finns Du hittar oss längs vägen mellan Saltkaret och parkeringsplatsen. Vi håller till i ett båthus som finns 
längs vägen till Saltkaret. Mer om området på längs vägen till Saltkaret. Mer om området på www.utinaturen.fiwww.utinaturen.fi

Vi bjuder på något smått att äta, saft och kaffe. Som tack för att ni deltar får ni biljetter till Vi bjuder på något smått att äta, saft och kaffe. Som tack för att ni deltar får ni biljetter till 
Weichsel-utställningen i Världsarvsporten. Weichsel-utställningen i Världsarvsporten. 

Ta med väderanpassad utrustning, en flaska vatten och massor av bra humör! Ta med väderanpassad utrustning, en flaska vatten och massor av bra humör! 

Anmälningar via e-post, textmeddelande eller telefon. Meddela när du skulle kunna börja gå. Anmälningar via e-post, textmeddelande eller telefon. Meddela när du skulle kunna börja gå. 

Rosanna Telaranta / Forststyrelsen  Rosanna Telaranta / Forststyrelsen  
rosanna.telaranta@metsa.fi rosanna.telaranta@metsa.fi 
040 185 8973 040 185 8973 

Testen av ny naturvägledning är en del avTesten av ny naturvägledning är en del av
världsarvsprojetket Lystra. Läs mer om Lystra på världsarvsprojetket Lystra. Läs mer om Lystra på 
https://highcoastkvarken.org/sv/projekt/ https://highcoastkvarken.org/sv/projekt/ 

  

Kom med och utveckla naturstigen runt Bodvattnet 

Plats: Svedjehamn, Björköby Tid: 10 augusti från kl 16.30 

Barnfamiljer, se hit! 
Vi behöver er hjälp! 

https://www.utinaturen.fi/kvarken/ruttbeskrivningar#Bodvattnet_SV
https://highcoastkvarken.org/sv/projekt/


  

  

Bodvattnet runt ska få nya infotavlor mm och nu vill vi ha er feedback på dem. Kom och testa den Bodvattnet runt ska få nya infotavlor mm och nu vill vi ha er feedback på dem. Kom och testa den 
förnyade naturstigen och upplev nya sätt att berätta om världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skär-förnyade naturstigen och upplev nya sätt att berätta om världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skär-
gård. Feedback från dagen används för att vidareutveckla naturvägledningen.   gård. Feedback från dagen används för att vidareutveckla naturvägledningen.   

Testet är enkelt och passar nästan alla. Under testet går ni mellan Svedjehamn och Bodback och till Testet är enkelt och passar nästan alla. Under testet går ni mellan Svedjehamn och Bodback och till 
Saltkaret. Ni får delta i utvärderingen av nya sätt att kommunicera om världsarvet. Efteråt intervjuar Saltkaret. Ni får delta i utvärderingen av nya sätt att kommunicera om världsarvet. Efteråt intervjuar 
vi dig kort. Rutten är lätt att vandra och delvis tillgänglighetsanpassad. Rutten är 4 km lång. Testet tar vi dig kort. Rutten är lätt att vandra och delvis tillgänglighetsanpassad. Rutten är 4 km lång. Testet tar 
cirka 2 timmar. cirka 2 timmar. 

För att sprida ut er som deltar i testen startar ni i små grupper med 15 minuters mellanrum. Första För att sprida ut er som deltar i testen startar ni i små grupper med 15 minuters mellanrum. Första 
gruppen går iväg 16.30. gruppen går iväg 16.30. 

Du hittar oss längs vägen mellan Saltkaret och parkeringsplatsen. Vi håller till i ett båthus som finns Du hittar oss längs vägen mellan Saltkaret och parkeringsplatsen. Vi håller till i ett båthus som finns 
längs vägen till Saltkaret. Mer om området på längs vägen till Saltkaret. Mer om området på www.utinaturen.fiwww.utinaturen.fi

Vi bjuder på något smått att äta, saft och kaffe. Som tack för att ni deltar får ni biljetter till Vi bjuder på något smått att äta, saft och kaffe. Som tack för att ni deltar får ni biljetter till 
Weichsel-utställningen i Världsarvsporten. Weichsel-utställningen i Världsarvsporten. 

Ta med väderanpassad utrustning, en flaska vatten och massor av bra humör! Ta med väderanpassad utrustning, en flaska vatten och massor av bra humör! 

Anmälningar via e-post, textmeddelande eller telefon. Anmälningar via e-post, textmeddelande eller telefon. 

Rosanna Telaranta / Forststyrelsen  Rosanna Telaranta / Forststyrelsen  
rosanna.telaranta@metsa.fi rosanna.telaranta@metsa.fi 
040 185 8973 040 185 8973 

Testen av ny naturvägledning är en del avTesten av ny naturvägledning är en del av
världsarvsprojetket Lystra. Läs mer om Lystra på världsarvsprojetket Lystra. Läs mer om Lystra på 
https://highcoastkvarken.org/sv/projekt/ https://highcoastkvarken.org/sv/projekt/ 
https://www.youtube.com/watch?v=mWYQ8kAOZRg https://www.youtube.com/watch?v=mWYQ8kAOZRg 

Kom med och utveckla naturstigen runt Bodvattnet 

Plats: Svedjehamn, Björköby Tid: 11 augusti från kl 10.00 

Se hit, 
vi behöver er hjälp! 

https://www.utinaturen.fi/kvarken/ruttbeskrivningar#Bodvattnet_SV
https://highcoastkvarken.org/sv/projekt/
https://www.youtube.com/watch?v=mWYQ8kAOZRg  
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