
Under devisen ”Gemensam gräns för oss närmare” 
kommer tre projekt delfinansierade av  
Botnia-Atlanticaprogrammet att visa upp sina resultat 
av samarbeten över landsgränser.

Följ med på exkursion med projektet KiNG till  
Ekopark Käringberget, upptäck lokalproducerade  
livsmedel från Kvarkenregionen på Rådhustorget i 
Umeå eller varför inte lära mer om Världsarven  
genom att besöka Terranova i Vasa eller Naturum 
Höga Kusten i Docksta?

Exkursion med projektet Kulturarv i Nordskandinaviska 
Gammelskogar:

Välkommen att följa med till Käringberget! 
Lördag den 22 september kommer bussar att avgå från Umeå 
(kl 9.00) och från Åsele (kl 10.00) till Ekopark Käringberget där 
det blir fika och rundturer för att titta på samiska lämningar 
såsom barktäkter, fällor, ristningar, bleckor i träd med mera. 
Lunch och kaffe kommer att serveras i skogen. Bussarna är 
tillbaka i Åsele 15.30 och i Umeå 16.30.

Du kan även ta del av projektet fredag 21 september då 
informationsbord om projektet kommer att finnas på centrala 
platser i Umeå och Åsele.

Önskar du följa med till Käringberget? 
Kontakta då Anki Berg 
Tfn + 46 (0)70 3208155
E-post: anik.berg@vbm.se 

Upptäck lokalproducerade Livsmedel i Kvarken

Besök ”det goda tältet” på Rådhustorget där projektet  
Livsmedel i Kvarken finns med livsmedelsföretag från  
Västerbotten, Österbotten och Södra Österbotten den 21-22 
september. Här kan du köpa produkter och få information 
kring produkter och det projekt som genomförts. 

Kontakt: 
Håkan Westermark, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy
Tel: +358 622 43620
E-post: hakan@dynamohouse.fi 
 
Christina Hammarström, Hushållningssällskapet Rådgivning 
Nord Ab i Västerbotten
Tel: +46 (0)70 3550525
E-post: christina.hammarstrom@hushallningssallskapet.se

Världsarv i Samverkan

Den 21 september är du välkommen till ett gratis besök på 
Terranova, Österbottens museum i Vasa eller till Naturum 
Höga Kusten i Docksta. På båda platserna kommer du att 
få lärdom om världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. 
Projektet Världsarv i samverkan finns på plats för att informera 
och visa film om världsarvet och landhöjningen. Ta en after 
work eller avsluta skolveckan på Terranova eller Naturrum och 
smaka på den speciellt framtagna världsarvsdrycken!

Öppettider den 21 september Terranova: 14-17
Öppettider den 21 september Naturum Höga Kusten: 10-17

Kontakt:
Susanne Skata, Kvarkenrådet
Tel. +358 40 585 6400
E-post: susanne.skata@kvarken.org 

Milly Lundstedt, Länsstyrelsen Västernorrland
Tel: +46 (0)70 191 7676
E-post: milly.lundstedt@lansstyrelsen.se 

Dagar för det europeiska samarbetet! 
- Gränsöverskridande aktiviteter 21-22 september

Välkommen till

www.botnia-atlantica.eu
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Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav

EUROPEISKA 
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Europeiska regionala
utvecklingsfonden


