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1. Tyrens uppdrag, Havsplanering – Workshop
Under kvällens möte var temat till stor del samtal kring havsplaneringen.
Projektet benämns ”Planeringsunderlag för en utvecklad havsplanering inom Sundsvalls
kommun”. Eftersom fysisk planering av havsområden är relativt nytt vill Sundsvalls kommun
genomföra projektet i nära dialog med kompetenta och kreativa konsulter och i samverkan
med flera kommunala förvaltningar och bolag.
Projektet har möjliggjorts genom ett statligt stöd kallat ”KOMPIS” som syftar till att aktivera
den kommunala fysiska planeringen av havsområdena under samma period som staten arbetar
fram de övergripande statliga havsplanerna. Därigenom vill man skapa underlag för en mer
aktiv dialog med kustkommunerna om havsplaneringen. (Läs gärna mer på Havs- och
vattenmyndighetens samt Länsstyrelsen Västernorrlands hemsidor.) Sundsvalls kommun ser
detta som ett bra tillfälle att fördjupa kunskapen och analyserna gällande ett område som vi
inte hunnit avsätta så mycket resurser för tidigare i översiktsplaneringen.
Projektet syftar till att öka kunskapen om vilka värden, utvecklingsmöjligheter, hot och
intressekonflikter som finns inom vattenområdena, samt hur verksamheter i kustområdet
påverkar dessa. Eftersom det mesta inom havsområdet har någon form av koppling till havet
som ekosystem ska begreppet ekosystemtjänster vara en viktig utgångspunkt för arbetet.
Workshop (se bilaga för resultatet)

Workshoppen utgick från frågeställningar;
• Vad händer med er verksamhet om vi tänker bort havet?
• Vilka funktioner har havet för er?
• Vilken hotbild finns för dessa värden?
• Vad är mest angeläget att förbättra för er?
• Vad vet vi för lite om?
• Vilken är din favoritplats längs kust/hav? (Nämn en!)
Resultatet av workshopen redovisas i bilagt protokoll.

2. Utveckla rådet
Resultatet av föregående mötes workshop om utveckling av rådet kom fram till ett antal
åtgärder. De två första som vi genomför är att bjuda in fler föreningar, samt att ha ett tema för
varje möte. Idag bjuder vi in 29 olika föreningar, det är 15 som är aktiva i rådet, samt att ha
ett tema för varje rådsmöte. Vi kommer att göra ett omtag med förfrågningar om vilka
föreningar som vill vara aktiva i rådet. Exempel på teman kan vara allemansrätten,
integration, kommunikation mm
3. Friluftsmässa 17-18/6
Den 17-18 juni arrangerar vi tillsammans en friluftsmässa vid Sidsjön. Det blir utställare med
utrustning för friluftsliv, tex XXL, Tema Natur, Sportbiten m.fl. De kommer att visa kanoter,
cyklar, fiskeutrustning, tält, ryggsäckar, mm. Tanken är att även ni föreningar ska ha
möjlighet att visa upp er verksamhet med aktiviteter eller enbart information.
Det kommer att komma mer info om detta med förfrågan om att delta till föreningarna.
4. Skogens dag 10 sept
Vi håller till på Norra Stadsberget. Har ni några nya idéer till den dagen får ni gärna höra av
er till Helena på miljökontoret.
Förslag inkom direkt på tipspromenad med en fråga per utställare. Det leder till bra samtal
kring föreningen. Även förslag på att ha ett särskilt tema olika år för skogens dag. Samt att
bjuda in någon spännande föreläsare med koppling till ämnet. Ex, estetisk natur och bjud in
Jonna Jinton, bloggerska, som föreläsare.
5. Övrigt
Hela Sundsvall ska leva är ett projekt för att bland annat rusta upp parker och skogsområden
kring de centrala delarna i Sundsvalls socknar. Först ut var Liden. Åtgärderna var enligt
nedan. Liknande åtgärder kommer ske i övriga socknar.
Trafiksäkerhetsåtgärder

Sänkta hastigheter och hastighetsdämpande åtgärder.
Beläggningsarbeten
Nya ytskikt av asfalt och lagning av potthål.
Skogsåtgärder
Röjning och gallring i områden nära bebyggelse och motionsspår.
Åtgärder på fastigheter
Lidens skola
Parkåtgärder
Rusta upp området runt bäcken vid skolan.
Har ni i föreningarna något som ni tycker är viktigt att tänka på för park- och
markavdelningen inför alla åtgärder kan ni kontakta Cecilia Andersson på MEX.
cecilia.andersson@sundsvall.se
6. Mötesplanering
Nästa möte blir måndag 22 maj kl:18.00 i KS-salen i kommunhuset.

