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Till lokala medier

Våren har hittat till Värnamo och nu lanserar vi
Naturkartan Värnamo
Nu blir det ännu enklare att hitta till naturens pärlor i Värnamo

I Värnamos Naturkarta presenteras vandringsleder, naturreservat,
badplatser och andra spännande och vackra platser. Naturkartan är en
digital friluftsguide som vill tillgängliggöra naturen och naturupplevelser så
att fler kommer ut i naturen oftare. Naturkartan är kostnadsfri att använda
och man laddar enkelt ner en app (kostnadsfri) till sin smartphone;
Värnamos naturkarta, eller gå in på den mobilvänliga webbsidan
naturkartan.se/varnamo
Med inspirerande bilder varvat med korta texter blir man guidad ut I
naturen i Värnamo.
– Naturkartan är toppen och mycket användbar, både för den som är på jakt
efter ett äventyr eller om man vill ha tips på närmaste vandringsled, en
badplats eller ett naturreservat, säger destinationsutvecklare Maria
Berglund. Med appen är det enkelt att se var man befinner sig i vad som
finns i närområdet att upptäcka. Vi tror verkligen att det här kommer stärka
vår attraktivitet.
Vi har en positiv inflyttning till Värnamo i såväl stad som landsbygd och
många lockas hit på grund av vårt geografiska läge och naturen.
– Med naturkartan hoppas vi locka både våra medborgare men också
besökare att bege sig ut och upptäcka den fantastiska natur vi har här i
Värnamo kommun, säger turismsamordnare Karin Fritz .
Naturkartan kommer succesivt att utvidgas med fler platser och mer
information från naturen i Värnamo kommun.
Du kan också dela din favoritplats med dina vänner via sociala medier. Och
man kan alltid skicka in en bild till kommunens utvecklingsavdelning om
man har en egen pärla som man vill att andra ska kunna få upptäcka.
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– Vi är nog många som har ett smultronställe vi vill dela med oss av, säger
Joakim Norgren, projektledare tekniska förvaltningen. I Värnamo kommun.
– Jag tycker att det är väldigt roligt att Naturkartan är lanserad. Vi har en
fantastisk natur i vår kommun och jag hoppas att fler väljer att turista på
hemmaplan. Och jag är tacksam för alla synpunkter kring hur vi kan
utveckla Naturkartan, säger Martina Palm, hållbarhetsstrateg I Värnamo
kommun.
Naturkartan är framtagen med stöd av LONA-bidrag (Länsstyrelsen lokal
naturvårdssatsning).
För mer information kontakta Martina Palm, hållbarhetsstrateg Värnamo
kommun, tfn. 0370-37 81 58, e-post: martina.l.palm@varnamo.se eller
Maria Berglund, destinationsutvecklare Värnamo kommun.

