
Hej! 

Snart ska vi få chans att ses på Landsbygdskonferens Höga Kusten. Vi är taggade, hoppas att du också 

är det! 

Här kommer lite praktisk info. Vi håller till på Västernorrlands museum, Murbergsvägen 31 i 

Härnösand. Från Murberget är det 15–20 minuters promenad till Härnösands centrum. 

Torsdag 29/9 

• Vi startar med registrering och fika 09.15-09.45. Programmet börjar kl. 09.45.

• Vid registreringen får du en badge med namn och länk till programmet.

• Det finns en garderob där man kan hänga av sig ytterkläder samt värdeskåp om man vill låsa

in väskor eller dylikt.

• Lunchen äter vi utomhus, så tänk på KLÄDER EFTER VÄDER.

• Föreläsningarna slutar 16.45. Kl. 17.00 går det två bussar ner till Härnösands centrum för

dem som vill ha skjuts. Bussarna stannar utanför First Hotel och vid Rådhuset.

• Vi avslutar dagen med middag på Hernö Gin i Dala där vi njuter av fantastiska vyer och får

lyssna på när Jon Hillgren berättar sagan om världens bästa gin. Till middagen ingår alkoholfri

dryck, men det finns möjlighet att köpa alkoholhaltiga drycker under kvällen för de som vill.

• Till Hernö Gin går det två bussar. Den första avgår 18.25 från First Hotel, går sen via Rådhuset

och vidare mot Dala och Hernö Gin. Den andra bussen avgår från First Hotel 18.30, går sen

via Rådhuset och Sleep & Go (Volontärvägen 11) för att sedan åka mot Hernö Gin. Det

kommer finnas personal från Härnösands kommun på båda bussarna att fråga om det skulle

vara något.

• Från Hernö Gin går ena bussen tillbaka till Härnösand kl. 21.30 och den andra kl. 22.00.

Bussarna stannar vid Rådhuset och First Hotel. En buss stannar även vid Sleep & Go.

• Vill du hellre ta taxi hem finns avtalspris. Uppge koden 38800.

• Ta på varma kläder och bra skor.

Fredag 30/9 

• Programmet börjar 08.30.

• Dagen slutar med grab & go-lunch kl. 12.15. Det innebär att man kan välja om man vill ta

med sin mat och åka hem eller stanna kvar och äta på muséet.

Varmt välkommen till Landsbygdskonferens Höga Kusten 2022! 

Med vänlig hälsning 

Projektteamet 


