Natur & friluftsråd 24/10-17 kl 18-20
Plats: Friluftscentrum Södra Berget
Anders Norberg Svenska Turistföreningen
Håkan Thörnberg Expedition Altitud, Team XA
Kent Edström Skidklubben Vidar
Leelene Karlsson Medelpads Ornitologiska Förening
Fredrik Sundqvist Cykelfrämjandet
Ingrid Nylander Wiklander Sundsvalls OK
Anders Erlandsson Kultur och Fritid
Lars Erik Återgård Kultur och Fritid
Henrik Lindén Kultur och Fritid
Malin Holmkvist Stadsbyggnad
Anna Lopes Stadsbyggnad

Minnesanteckningar
1. Info om Katrinehill
Malin och Anna från Stadsbyggnad informerade analogt i stearinljusets sken om
projektet Katrinehill (vi hade strömavbrott och fick därmed anpassa oss)
Vi fick en genomgång av processen med att arbeta fram ett nytt bostadsområde
och vad som är gjort hittills. Diskussionerna från närvarande handlade mest om
hur man tänkt och om förståelse om processen.

2. LONA
Uppföljning av förra mötets diskussion om Lona. Följande idéer från föreningarna
bollades upp.
- Vidar funderar på en Naturstig till Kliss.
- Cykelleder
- Passage förbi Kolsta
- Integrationstanke från kommun, tanken är att kunna utöka Naturskolan
med en tydlig integrationsdel, Lars-Erik berättade hur Örebro lyckats med
integration då de jobbat med friluftsguider.

3. Aktiviteter
Påminner om att anmäla föreningars aktiviteter till Visit Sundsvalls evenemangs
kalender. https://visitsundsvall.se/tipsa-om-evenemang/

4. Information mellan medlemmar
STF har fått en inbjudan till ”Språkvänner FAVI

Expedition Altitude väntar på snö och is för att köra igång vinterverksamhet.
Cykelfrämjandet har en mek-dag den 26 oktober vid tvätteriet vid Universitetet.
Sundsvalls OK har Hitta ut igång till sista oktober. SOK och Stockvik arrangerar
Skiweekend den 2-4 februari.
Vidar firar 125 år den 12 januari. De önskar utveckla Klissberget och ser att
Katrinehill kan bli en tillgång för deras verksamhet.
Ornitologerna har provat på en del rekrytering men når inte riktigt fram, De har
startat sina innemöten.

5. Arrangemang
Skidans dag – tillsammans med skidföreningarna.
Diskussion om när det kan vara lämpligt att ha skidans dag pågick en stund och
beslutades till söndagen den 25 februari. Anders skickar ut mer info till berörda
föreningar kring detta.

6. Kommande möten
Tisdagar 18-20, kommunstyrelsesalen
28 november, 23 januari, 20 februari, 27 mars, 24 april, 21 augusti, 25 september,
23 oktober

