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Hovdala Vandringsfestival – i år med
pinfärska leder och karta!
Succén är tillbaka! Tredje upplagan av Hovdala Vandringsfestival
arrangeras den 11 september och årets nyhet är två leder som är
färdigställda och redo att bjuda på härliga naturupplevelser. Mycket
är på gång just nu och många vandringsentusiaster från hela Europa
kommer att besöka Hässleholm under hösten.

– Vi vill med vandringsfestivalen skapa en heldag med aktiviteter kring vandring
tillsammans med deltagare, volontärer och samarbetspartners och synliggöra de möjligheter
till unika naturupplevelser som finns på området kring Hovdala. Det är ett
kulturhistoriskt intressant område som på en relativt liten yta har väldigt många naturtyper,
berättar Bjarne Öhrling, projektledare vid tillväxtavdelningen på Hässleholms kommun.
Under årets upplaga av Hovdala Vandringsfestival passar Hässleholms
kommun på att inviga två av nykomlingarna bland lederna på naturområdet
runt Finjasjön - Höjdarnas Höjdarled och Jakten på Gullspira. Under tidigare
års festivaler har man provvandrat lederna, men nu är de helt färdigbyggda
och klara att upplevas på riktigt.
– Och mer är på gång framöver, berättar Lars-Erik Williams. Hovdala Vandringscentrum är ett långsiktigt projekt där bland annat ytterligare en led, I Posta-Nillas spår,
kommer att färdigställas under 2017.
Carina J Lindholm som är turistinformatör har varit med och tagit fram den
nya vandringskartan som är klar lagom till vandringsfestivalen.
–Hovdala slott blir ett nav i mitten av vandringscentrum som lämpar sig väl för start,
mellanlandning och målgång för vandrare med den service som finns här i form av
restaurang, parkering, toaletter med mera, berättar Carina J Lindholm.
Lina Jönsson, turismsamordnare, har startat igång försäljningen av biljetterna
som finns att köpa på turistbyrån i Hässleholm.
– Vi har mer än 20 olika vandringsalternativ med olika längder, svårighetsgrader och
temainriktningar. Nyhet för året är en fotovandring och även kortare turer med guide,
berättar Lina Jönsson.
I år sätts festivalen i ett större sammanhang då den sammanfaller med det
europeiska vandringseventet Eurorando och Vandringens år som Region
Skåne arrangerar. Hässleholm kommer att få besök av bl. a. 150 fransmän och
220 spanjorer som ska få uppleva det bästa av vad vår natur har att erbjuda.
För mer information kontakta:
Bjarne Öhrling, projektledare tillväxtavdelningen
Tel 0451-26 88 80, bjarne.ohrling@hassleholm.se
Läs mer: www.hassleholm.se/hovdalavandringar
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