Natur & friluftsråd 23/1-18 kl 18-20
Plats: Barkskeppet, Magasinsgatan 12, 4 trappor. Ingång dörren bredvid Bussgods.
Närvarande:
Friluftsfrämjandet Sundsvall
Studiefrämjandet/Sundsvalls stigcyklister
Alnö Scoutkår/KoF/Selångers SK
Friluftsfrämjandet Njurunda
Njurunda Scoutkår
Expedition Altitud (XA)
Medelpads Ornitologiska Förening (MOF)
Sundsvalls Orienterings Klubb (SOK)
Svenska Turistföreningen
Skidklubben Vidar
Mingen Skrängstasjön Intresseförening (MSI)
Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF)
Miljökontoret (MK)

Susanne Olofsson, Greger Älgemon
Tobias Lindberg
Henrik Lindén
Tord Järlehag, Torleif Widmark, Lena Ericsson
Peter Nordin
Jan Lundström
Leelene Karlsson
Ingrid Nylander Wiklander
Anders Norberg
Kenneth Wiklander
Lotte Nord
Anders Erlandsson
Helena Brus

Mötesanteckningar
1. Arrangemang
Skidans dag arrangeras söndagen den 25:e februari, mellan klockan 11-15. Längdskidåkning i
fokus. De flesta föreningar har svarat ja. Några har inte svarat än. Meddela Anders snarast om
ni har någon särskild aktivitet som ni tänkt er och vill marknadsföra. Det ska annonsereras
både via sociala medier, kommunens anläggningar och annonser. Vi planerar även att trycka
en affisch.
Vi planerar för gratis bussar till Sidsjön. Det ska även finnas tolkar för olika språk där.
Sportoteket kommer att finnas där, så det ska gå att låna ut utrustning för prova på skidåkning.
Alla stugor har meddelat att de är med och håller öppet.
Njurunda kommer ha en egen annons i Njurundabladet om Skidans dag. Njurundabladet
kommer också göra ett reportage om evenemanget.
Skogens dag
Datum för Skogens Dag blir 16 september, uppe på Norra Stadsberget i år igen.
Vi har valt datum efter älgjaktsveckan för att vi ska få någon som gör kolbullar.
Förslag på tema:
• Upptäck naturen hemma.
• Transport av virket förr och nu.
• Be Raage som är aktiv i Internationella föreningen, att han berättar om hans tankar om
natur/friluftsliv och integration.
• Natur och friluftsplanen.

•

Politiken efter valet.

Framåt är taken att vi skall flytta Skogens Dag mellan olika platser i kommunen. Vi ska också
få en ny grafisk profil för evenemanget och byta namn till Naturens Dag.
Förslag finns på att byta namn redan i år. Vi återkommer om det.
Finns det någon i rådet som aldrig varit med på Skogens Dag men är sugen på att vara med i
år är det bara att höra av sig till Helena på Miljökontoret. helena.brus@sundsvall.se
060-198442/070-1800409.

2. Inventering av leder
Vilka leder känner du till? Vilken är sträckningen? Stämmer sträckning på kartan?
Vem sköter lederna?
Hur frekvent används de? Passager per dag?
Säsong? Sommar/vinter?
Olika aktiviteter? Vandring, löpning, ridning, cykel, skidor, snöskor, dykning, etc
Service kring lederna? Rastplatser, vindskydd, grillplatser, toaletter, parkering, dricksvatten,
tillgänglighetsanpassning, övernattningsstugor, servering, etc
Inritade leder med nummer och beskrivning kommer Kultur och Fritid att använda som
underlag i arbetet med att utveckla leder och stigar i kommunen. Samt att vi kommer jobba
med hur marknadsföring av leder ska göras.
Lotte tipsar om hur det ser ut på Teneriffa. Där har man ett välutvecklat nätverk för
naturturism. Där finns bussanslutningar till områden med vandringsleder, samt fina kartor
över vandringsleder i olika områden.
Även i Timrå kommun, Ljustorp, finns bra exempel på karta som vi skulle kunna ha i
Sundsvall.

3. Information från kommunen
Natur- och friluftsplanen har varit uppe i Miljönämnden, Kultur och Fritidsnämnden, Plan
och Utvecklingskottet samt Kommun Styrelsen. KS har gjort några små justeringar men
planen kommer upp i kommunfullmäktige den 29 januari. När planen sedan är antagen i KF
kommer vi börja arbeta med vissa åtgärdsförslag i planen. Mer information på kommande
möte.
Vindkraftsparken i Kråktorpet har fått klart att starta. Det kommer bli 43 Vindkraftverk i
parken. Nästa vindkraftspark på gång blir vid Nylandsbergen. EOLUS kommer att börja
anläggandet så fort miljökontoret fått del av kontrollprogram och godkänt detta.
Nytt planprogram har kommit och är ute på remiss: Norr Stenstan, från Fisktorget ut till
Hamnkajen, södra sidan om Selångersån. Anders kommer maila ut information om detta.

I det planerade Integrationsprojektet har inget nytt hänt. Vi söker kandidater för jobbet, två
personer som ska vara natur- och friluftskunniga med utländsk bakgrund.

4. Information mellan medlemmar
MSI: Ser våren an med tillförsikt. Vill gärna samarbeta med andra föreningar.
Vidar: 125 år i år. Sveriges äldsta skidklubb som fortfarande är aktiva. Stugan fyller 100 år
nästa år. Nu har en bok skrivits om klubbens och stugans historia. Den kommer snart att gå
till tryck.
STF: Program ute för 2018.
SOK: Om en och en halv vecka,2-4 februari, är det dags för Sundsvalls skiweekend. Tre
motionslopp, Södra Berget Natt, Södra Berget Skate, Södra Berget Runt och Barnens
Vasalopp.
Om 3 veckor är det SM i skidorientering på Södra Berget.
Studiefrämjandet: Tobias är ny kontaktperson ser fram mot detta samarbete. Tobias är även
aktiv mountainbike- åkare i Sundsvalls stigscyklister.
XA: Har haft utbildning av klättringsinstruktörer. Fortsätter med sin prova-på verksamhet,
april-oktober gratis. Fritid för alla som är för handikappade. Green Team, som är ett
samarbete med studiefrämjandet och kommunen riktat mot undgomar och natur och
friluftsliv.
MOF: Har startat vårterminen med innemöten, senast om mesar. Snart nästa aktivitet som är
Vinterfåglar inpå knuten. Det handlar om att räkna fåglar som besöker ditt fågelbord.
Framöver blir det andra utflykter som uggle-lyssning mm, inga datum klara än. Tråkig nyhet
att deras kassör Göran har gått bort. Samt att de ser ut att blir utan lokal till hösten.
FF Sundsvall: Har utbildat 2 st ledare för snöskovandring mm.
Fågelbergsstugan öppen från och med nu. Svanängsstugan öppnar preliminärt 3 februari.
Stugsvängen finns i Kulturmagasinet och Kommunhuset. Man kan köpa märken i stugorna för
20 kr, behållningen går till stugorna. Stämpel finns i alla friluftsstugor och när man samlat 4
stämplar kan man vara med och tävla om friluftsartiklar. Man kan också hyra stugorna,
kontakta friluftsfrämjandet om ni är intresserade.
Njurunda Scoutkår: Har femtiotal aktiva medlemmar en bra och en aktiv verksamhet.

Selångers SK: Hulistugan har öppet lördagar och söndagar. Har även mycket barn och
ungdomsverksamhet. Har framtidsvisioner om att utveckla området med skicrossbanor och
utegym.

Scouter Alnö: Stor verksamhet med ca 200 medlemmar. Till sommaren kommer de att ha ett
större läger med 500-600 personer som kommer att vara vid Malungen vid länsgränsen.
FF Njurunda: Torleif kommer att ordna med 4 skidutflykter snart. Det blir trivselturer med
fika. Det blir en i Strandspåret, en vid Skottsund, en i Ovansjö och en vid ängarna i Västbo.
Annonseras på deras hemsida och det är under dagtid, kl:11.
Den gamla Tallstugan ersätts med ny stuga med nytt namn på ny plats, i Fågelsångsdalen
(Fiskdammen). Främjarstugan är arbetsnamnet. Det finns ett vindskydd kvar vid gamla
Tallstugan som heter Tallkotten.

5. Övriga frågor
Gemensam föreningslokal
Idrottens hus på Gärdehov erbjuder lokaler för föreningar. Ungefärliga priser:
Förråd finns i olika storlekar, exempel 10 m2 3500:-/år
Konferensrum kan hyras per timme i olika storlekar. 50-100:-/h
Kontorsrum finns i olika storlekar ca 500:-/m2.
Paketpriser går att ordna beroende på specifika behov.
Kontakta Jennie Sahlin 0706685949, jennie.sahlin@sundsvall.se för mer info.

6. Aktiviteter
Har föreningarna lagt in aktiviteter i evenemangskalendern? Annars gör det så vi ser vad som
händer ute i kommunen och föreningarna. https://visitsundsvall.se/tipsa-om-evenemang/

7. Kommande möten
20 februari kl 18-20 i Barkskeppet, Magasinsgatan 12, 4 trappor. Ingång dörren bredvid
Bussgods.Vi fortsätter ledinventeringen, och vänder nu blickarna norrut och österut mot Huli,
Ljustadalen och Alnö.
Tisdagar 18-20, Barkskeppet, Magasinsgatan 12, 4 trappor. Ingång dörren bredvid Bussgods.
27 mars, 24 april, 21 augusti, 25 september, 30 oktober, 5 december, 22 januari

