Konst på stigen
1. Röd entré vid södra brofästet
2. Johan Lind och Emma Billbäcks plats
3. Bildstenen Mats Carlstén och Mats Lodén
4. Grå entré och parkering vid infarten till
Leksands folkhögskola
5. Gläntan Eva Johansson och May Lindholm
6. Kultplats Göran Fager och Cristian Lund
7. Taktil karta, Martina Lind
8. Fritt fram, synslinga för synskadade

LEKSAND

2. Johan och Emmas plats

Foton: Daniel Jönsson
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Åkersöns natur
Området är artrikt både
när det gäller växter,
fåglar och övrig fauna.
Det sträcker sig från
Leksandsbron och
västerut till Siljan mellan
älven och bebyggelsen
på Åkersön. Projektet Se
Människans syfte är att
göra det möjligt för alla
att besöka detta
tätortsnära skogsområde
med höga naturvärden.

5. Gläntan

Vissa tallar är 250 år gamla

Tillgänglighet
Stigen är anpassad för
personer med
funktionsnedsättningar.
För synskadade finns
en svartvit slinga och
en taktil karta samt inspelade uppläsningar
som man kan avlyssna i
mobil. Bänkar för vila
finns också. Stigen är
1,3 km lång.
8. Fritt fram för synskadade

7. Taktil karta

3. Bildsten

Se Människan stigen
i Leksand
En vandringsled i naturen
med konstupplevelser
4. Grå entré
6. Kultplats

Om projektet
Se Människan stigen har kommit till genom
ett projekt i Leksand 2009 - 2012. Personer med
funktionsnedsättning har tillsammans med
yrkesverksamma konstnärer skapat konst på
naturstigen. Projektet är bland annat tänkt att tjäna
som inspiration för andra kommuner runt om i
Sverige. Tillgänglighet, delaktighet, konst och
natur är ledord.
Se Människan stigen är en bröllopsgåva från
Leksands kommun till kronprinsessan Viktoria och
prins Daniel år 2012.

Se Människan
Leksands kommun
793 80 Leksand
www.leksand.se/semanniskan

Boka en guidad visning av Se Människan stigen
när det passar för dig och din grupp,
förening eller arbetskamrater!
Kontakta Studiefrämjandet och kom överens om
dag, tid, guide och visningens längd samt kostnad.
Vi anpassar guidningens innehåll och fokus till den
målgrupp som är berörd.

Välkommen!
Marianne Sellner, handläggare
Studiefämjandet tel. 076- 778 60 70
marianne.sellner@studieframjandet.se
1. Röd entré

