Omslagsbild:
Per-Nilsströmmen
mellan position 3 och 4

Hänvisningar till kartan:
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Voxnan uppströms
Runemogårdsströmmen, strax
intill position 5.
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Badet i Runemo. Startplats och bord,
bänk, grill samt RWC
Handikappanpassad nerfart, bord-bänk,
brygga samt RWC
Mindre stuga med slafar och vedspis
Bord-bänk
Vindskydd, bord-bänk samt grill
Vindskydd
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Flottarkoja, Bord-bänkar, WC samt brygga
Handikappanpassad nerfart, bord-bänk,
brygga samt RWC
Bord-bänk
Bomspel
Brygga, bord-bänk
F. d. Yxsmedjan: Startplats. indskydd,
bord-bänk, WC

Flottarkojan, vid
position 7

Runemo
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Voxnan i
vacker försommargrönska mellan
position 2 och 3.

Trivselstund vid
ett av de mysiga
vindskydden.
Detta vid position 6

Rv 50

Söräng
Godkänd för spridning av Lantmäteriverket

UPPLEV ETT AV VOXNADALENS
VACKRASTE OMRÅDEN,
MED EN RIK
FLORA AV UNIK VÄXTLIGHET,
FISKE OCH NATUR
En vandring längs Voxnans strand mellan
Runemo och Söräng, och följa de gamla flottarnas hårda arbetsvillkor, är en av de vackraste naturupplevelser man kan njuta av i
Hälsingland. Här har Föreningen Flottarleden
Runemo-Söräng, iordningsställt en vandringsled med servicefunktioner för er trivsel och
upplevelse av vildmarksnatur. Vad sägs om,
exempelvis en flottarkoja på ca 50 kvm, m.m.
Leden går efter en älvsträcka som är mycket lämplig att fiska i, eller (för den lite erfarne), åka kanot eller forsränning, eller varför
inte bara uppleva naturen och kanske ta ett
dopp i det friska rena vattnet.
På några platser finns även iordningställda
arrangemang för handikappade.
Ni kan starta vandringen, antingen vid strömbron i Runemo eller vid f.d.yxsmedjan i Söräng
(skyltat från Söräng skola). Sträckan är ca 7
km lång, men tycker ni att detta är för långt,
kan ni med fördel gå ca halva sträckan och
följa järnvägen, Bollnäs-Orsa spåret, tillbaka
till er utgångspunkt (pass upp för godståg).
Vill ni boka exempelvis flottarkojan för övernattning, ha något arrangemang för ert företag, förening, eller varför inte er födelsedag,
ordnar vi gärna med den detaljen. Är ni en
grupp, eller ett större sällskap kan vi erbjuda
er en guidad vandring. Hör med oss, om era
önskemål.

Karta / Map
Flottarleden Runemo-Söräng

Flottarlag från slutet av 1930-talet

För mer information och bokning:
Föreningen Flottarleden Runemo-Söräng:
www.flottarleden.com
0278-393 25, 0271-150 03
E-posta på: webmaster@flottarleden.com
Bollnäs Turism:
0278-63 63 30
Edsbyn & Alfta Turism:
Alfta: 0271-556 61, Edsbyn: 0271-200 22
Vill du vara med och stödja föreningens arbete sänd
in ditt namn, adress till:
Föreningen Flottarleden Runemo-Söräng
Söräng 7530
821 93 Bollnäs

Föreningen har tilldelats
Naturskyddsföreningens miljöpris 2002.
Föreningen Flottarleden Runemo-Söräng
är medlem i ekoturismföreningen och har
för avsikt att certificeras som godkänd
ekoturismanläggning.
FN har utsett 2002 till Ekoturismens år
”The International Year of Ecotourism”

Upplev äventyret
och naturen i
hjärtat av
Hälsingland

