Mingen Skrängstasjön Intresseförening
har skapat leden som ligger nära de två
grunda fågelsjöarna med samma namn
i området Njurunda, ca 20 km söder om
Sundsvall.
Att tänka på:
Vanliga idrottsskor går bra men anpassa
dig efter väder.
200 meter av leden går på Löransvägen
som kan vara trafikerad.
Hästar är välkomna
liksom kopplade hundar
men vi önskar att leden
ska vara tyst, alltså utan
motorfordon (enligt allemansrätten).
Hästrasthagar finns nära start och mål.
Längs leden finns tio skyltar om traktens
historia, flora och fauna, även på engelska
och tyska.
Välkommen att bli medlem
Läs mer på www.msi.n.nu

Med bil hittar du fina kustlägen vid Kustvägen
söder om Sundsvall. Och fler leder för vandring,
cykel och häst är på gång!
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Restaurang med fullständiga rättigheter,
äventyrsgolf, camping, havsbad mm. Telefon 060-345 98.

Äventyr
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För bokade sällskap i klassisk folkparksmiljö.
Ring 070-366 91 60.

Tillsammans reser vi smartare.

Mingen Skrängstasjön Intresseförening hälsar dig välkommen!
www.msi.n.nu | Gilla oss på facebook
Produktion: www.nobullshitreklam.se | Tryck: Kaltes

Gå en tur! Vi har knutit samman stigar
och vägar till en skyltad led. Åtta kilometer
via ängar, våtmarker, skogar och gläntor i
Njurunda, söder om Sundsvall.

Ledens 8 km går du på två timmar i
lugn takt. Starta vid Ovansjöparken
eller Bergafjärdens parkering.
Här får du några förslag – välkommen!
Lugna gatan de luxe
Parkera vid Ovansjöparken,
gå till Bergafjärden för mat,
bad och lekar!
Ta en taxi tillbaka till ditt fordon.
(Sök på internet, ”taxi ” och
”Sundsvall” eller ”Njurunda”.)
Du kan förstås också åka taxi omvända vägen.

Hurtbulle i kombination
Ni är minst två – den ena hurtigare än den andra.
Hurtbullen går eller springer från Ovansjöparken
medan livsnjutaren tar fordonet till Bergafjärden
där ni möts. Sen kan ni äta, fika, bada och leka
tillsammans i lugn och ro.

Extremsportaren
Ovansjöparken – Bergafjärden – Ovansjöparken.
Pausa med en simtur i havet och en glass inför turen
tillbaka till startpunkten.

Gröna äventyret
Ring länstrafiken Din Tur 060-744 90 10 på
morgonen eftersom tur 126 måste förbeställas,
kontrollera gärna tiderna.
Åk 11.05 från Sundsvall Navet med Buss 20 till
Njurunda församlingsgård, därifrån vidare 11.40
med Buss 126 till Ovansjö.
Gå 800 m till Ovansjöparken och följ leden 8 km
till Bergafjärden. Bada och få något gott i magen.
Fortsätt 4 km nära kusten till vackra Juniskär.
Följ karta – ej skyltat – ÄVENTYR!
Buss 123 17.22 från Café Juniskär till Njurunda
församlingsgård och byte till buss 20 och du är
på Sundsvall Navet 18.20.

