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1. Utveckla rådet – Workshop med Studiefrämjandet
Under kvällen delades deltagarna in i grupper för att komma fram till hur vi tycker att rådets
framtid ska se ut. Workshoppen utgick från fyra frågeställningar där vi gjorde brainstorming
för att få ur oss allt vi kunde komma på. Slutligen fick vi i grupperna prioritera tre till fyra
punkter var på varje frågeställning.
Se sammanställningen på nästa sida.
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3

Vad är meningen med rådet?

Vilken funktion har rådet idag? – I framtiden?

Rådgivande
Friluftsliv tillgängligt för alla.
Öka intresse för natur- och friluftsfrågor.
Samverkan mellan föreningar och kommunen.

Ny modell (Ö-vik, råd + ting) (beslutanderätt)
Marknadsföring
Ambassadörer för natur- och friluftsliv.
Hantera remisser av större betydelse.
Aktivitetskalender/program

Samråd/förankring
Samordning av program
Utnyttja varandras kunskaper
Utbyta idéer

Stöd till föreningar med svårigheter och problem.
Bollplank för allmänheten i frilufts- och naturfrågor.
Synliggöra utbudet som finns i dag.
Naturrum (gemensam samlingsplats för föreningar)

Samverka/nätverk/bollplank
Kunskapsresurs utbyte
Delaktighet
Gemensamma arrangemang/aktiviteter.

Remissinstans
Öka intresset för natur- och friluftsfrågor.
Budget
Arrangera aktiviteter

Vilka ska vara med i rådet?

Vilka frågor ska diskuteras i rådet?

Politiker
Markägare
Naturturismföretag
Motoriserat friluftsliv (båt/skoter).
Alla som vill vara med inom natur och friluftsliv.
Policy, Strategi, Åtgärder (Politiker/tjänstemän)
Öka bredden av föreningar.

Information om större planläggning.
Utbyte av erfarenheter.
Bidragsinformation från kommunen.

Skoter- och båtföreningar
Politiker
Markägare (privat/bolag/kommun)
Naturturismföretag

Plan- och exploateringsfrågor.
Öka tillgänglighet för kommuninnevånare.
Bidragsinformation/support
Naturrum på Norra Stadsberget.

Tillgänglighet
Gemensamma frågor där vi bevakar medlemmarnas
intressen.
Bevaka den nya natur och friluftsplanen, att den följs.
Hur man sprider friluftslivet till kommunens alla
invånare oavsett förutsättningar.

Sammanfattningsvis
De viktigaste funktionerna för rådet är att utbyta idéer och kunskaper. Man ser också ett
behov av att kunna fungera som remissinstans. Att öka intresset för natur & friluftsfrågor hos
allmänheten och förenkla samverkan mellan kommun och föreningsliv samt information från
kommunen om exempelvis bidrag är andra frågor som nämnts av alla grupper.
Samtliga grupper är för att utöka rådet med motoriserat friluftsliv som skoter- och
båtföreningar, samt politiker. Två grupper tycker även att stora markägare ska ingå, samt
naturturismföretag.
Andra frågor som någon grupp lyft som prioriterad för rådet:
• Utöka rådets mandat, likt Örnsköldsviks modell.
• Naturrum som samlingsplats för föreningar och marknadsföring för natur & friluftsliv
• Tillgänglighetsarbete
• Arrangemang av aktiviteter
• Gemensam aktivitetskalender

Vi på kommunen arbetar fram ett förslag på rådets funktion och framtida medlemmar, utefter
de förslag som framkom under workshoppen. Vi får även forska i möjligheten att vara en
beslutande instans, med eventuellt ett AU inom rådet (om rådet får fler medlemmar blir det
mer formellt och vi kan inte ha med samma öppna diskussioner).

2. Skidans dag 4/3
Anders kommer att skicka ut mer information om detta.
3. Friluftsmässa 17-18/6
Henrik håller på att planera för en friluftsmässa vid Sidsjön. Platsen är vald med tanke på att
kunna få in vattenaktiviteter som fiske och paddling. Det blir fokus på utrustning för
friluftsliv där företag i regionen inbjuds att medverka, samt information från
friluftsföreningar.
4. Skogens dag
Blir den 10 september i år. Vi håller till på Norra Stadsberget som det senaste två åren. Har ni
några nya idéer till den dagen får ni gärna höra av er till Helena på miljökontoret.
5. Mötesplanering för 2017
Nästa möte blir 11 april kl:18.00. Vi bokar KS-salen i kommunhuset.

6. Övrigt
Tankesmedja för friluftsliv
Den 5-6 april blir i Sundsvall i år, på Södra berget. Temat i år är natur för barn och unga. Det
arrangeras av Naturvårdsverket, Svenskt friluftsliv, Sundsvalls kommun, m.fl. Passa på att gå
på detta för att få inspiration och nya idéer. Anmälan är nu öppnad och det är inte så många
platser, så skynda er att anmäla.
Natur- och Friluftsplanen
Många synpunkter har kommit in kring planen. Vi tittar på dessa och bemöter dem under
våren.
Sportotek i kommunen
På Skönsbergsvägen 44 blir det första Sportoteket, där det går att låna sportutrustning. Dit kan
man skänka begagnad utrustning (eller ny om man vill det). Tanken är att det ska finnas på
två ytterligare platser i kommunen, och det kommer under året. Det går även att lämna
utrustning vid återvinningscentralerna, samt fritidsgårdarna. Gå in på länken nedan för att se
datum och öppettider.
http://sundsvall.se/uppleva-och-gora/idrott-och-motion/sportoteket/

