Natur & friluftsråd 24/4-18 kl 18-20
Plats: Ängen, Södra berget.
Närvarande:
Friluftsfrämjandet Sundsvall
Studiefrämjandet/Sundsvalls stigcyklister
Alnö Scoutkår/KoF/Selångers SK
Njurunda Scoutkår
Medelpads Ornitologiska Förening (MOF)
Sundsvalls Orienterings Klubb (SOK)
Naturskyddsföreningen
Skidklubben Vidar
Skogsstyrelsen
Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF)
Miljökontoret (MK)

Carola Nordström
Tobias Lindberg
Henrik Lindén
Peter Nordin
Leelene Karlsson
Björn Abelsson
Kenneth Wiklander
Caroline Wågberg
Anders Erlandsson
Helena Brus

Mötesanteckningar
1. Sveriges friluftskommun
Vi firar med tårta! Anders berättar om varför vi vunnit. I år har Svenskt friluftsliv infört
ytterligare en prispeng till den vinnande kommunen på 50 000 kr. De pengarna ska gå till
friluftsföreningar inom kommunen, för aktiviteter eller material. Kommunen har beslutat att
Natur- och friluftsrådets föreningar har möjlighet att söka pengarna.
Föreningarna får möjlighet fram till 31 maj att forma idéer och skicka dem till Anders.
På ett extrainsatt rådsmöte den 7 juni diskuteras förslagen och rådet ger rekommendation om
hur pengarna ska fördelas.
Kommunen beslutar hur pengarna ska fördelas och betalar ut till föreningarna
Föreningarna genomför aktiviteter under hösten och återrapporterar till kommunen senast vid
nyår
Under januari återrapporterar kommunen till Svenskt friluftsliv
Ett förslag kom direkt upp om att göra en gemensam aktivitet för att förbättra integrationen
mellan olika sociala grupperingar, med Studiefrämjandet som huvudman. Arbete med att
forma den idén drivs av Tobias Lindberg på Studiefrämjandet Tobias från studiefrämjandet
skissar på ett upplägg.

2. Arrangemang
Språkvänsfest 14 maj

Lo Ek
•

•

Integrationssamordnare på Sundsvalls stadsbibliotek och vi har tillsammans med Favi
och Sundsvalls museum Språkvänsfest 2 gånger per år, en gång på vintern och en
gång på våren. Målgruppen för Språkvän är de som är nya i Sverige/Sundsvall och har
ett annat modersmål samt de med svenska som modersmål som vill hjälpa någon med
det svenska språket och komma in i samhället. På tidigare arrangemang har vi haft
runt 150 besökare.
Tanken är att vara vid Sidsjön och samarbeta med flertalet föreningar för att kunna
erbjuda lite olika prova på-aktiviteter samt att föreningarna kan marknadsföra sin
verksamhet. Språkvänsfesten planeras till måndag 14 maj, mellan ca 16.00-20.00.

Internationella festen/friluftsmässa 26 maj
-

Anmälan 14 maj

Henrik informerar om Sidsjöloppet, de har 4 lopp med olika distanser under dagtid. Efter
att loppen är genomförda påbörjar den internationella festen med mat, musik,
kanotpaddling och andra aktiviteter
Start för första loppet är kl.10. Är man intresserad av att delta får man höra av sig till
Henrik, KoF samordnar om man vill ha bord mm. Vi annonserar, det blir lite som Skogens
dag. Henrik kommer skicka inbjudan.
Integrationsprojekt
-

Vi söker

Vi försöker hitta naturguider för att starta projekt likt det de har haft i Örebro med
flerspråkiga naturguider som projektledare. Det har varit svårt att rekrytera. Även ihop med
Arbetsförmedlingen. Vet ni om några lämpliga kandidater får ni gärna tipsa Henrik eller
Anders. Det är en stor fördel om de har arabiska som huvudspråk. De får gärna behärska fler
språk än arabiska och svenska.
Lupinens dag
-

Naturskyddsföreningen planerar för Lupinens dag 2018

Björn har tänkt att de ska gå ut med information om invasiva arter inför detta. Då lyfter man
fram lupinen som exempelart. Återkommer om detta.
Skogens dag 16 september
Inbjudan skickas separat
Anmälan senast 31 maj
•

Kommer en digital anmälan. Vi håller på att fundera på hur manska läsa det
med nya GDPR först. General Data Protection Regultation, dataskyddslagen.

•

Den innebär att vi måste ha godkännande att vi registerar er och ni måste få
möjlighet att lätt ta bort er själva, mm.
Nya lagen träder i kraft from 25 maj 2018. EU-lag.

Händelser som vi i dagsläget vet sker under Skogens dag:
•
•
•

Då släpps de sista 15 kontrollerna i Hitta ut.
Alleman.
Smultron och sång

3. Natur- och friluftsplan
Planen antogs 29 januari. I samband med antagandet fick alla nämnder och bolag i uppdrag att
upprätta en handlingsplan för friluftsliv senast 2019. Handlingsplanerna ska baseras på den
vision och de mål och strategier som finns i Natur- och friluftsplanen.
Kultur och fritidsförvaltningen respektive Miljökontoret planerar redan under detta år ett antal
åtgärder kopplade till planen. De flesta är planerade sedan tidigare.
Kultur och Fritid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handlingsplan för förvaltningen
Stiginventering
Utreda struktur för leder
Utreda cykling för rekreation och besöksnäring
Naturguidning för invandrare
Utvecklad digital information
Utveckla www.fiskeisundsvall.se
Nytt skyltsystem
Nya spårkartor
Ny skyltning Sidsjön och Södra berget
Ny led- och spårskyltning övriga områden
Tillgänglighetsslinga med grillplats och info om allemansrätt
Naturstig på Södra
Pumptrack vid Lv5
Hinderbana Hillstamon
Uphill running Hillstamon
Utegym Hillstamon+Södra
Bro Mårtensbäcken

Miljökontoret

• Åtgärder i Stångån för att gynna fiskvandring upp till Skrängstasjön.
• Skyltning förbättras på Naturreservatet Norra Stadsberget.

• Vi arbetar med bidrag till naturvårdsinsatser som organisationer och
föreningar kan ansöka om, LONA.
• Uppdatera Naturguiden digitalt
• Bjässjöån åtgärder vid dammar för fria fiskvägar, finns flodpärlmussla,
och vi kalkar detta vattensystem.
• Inventering av naturvärden i Liden vid Sillre och Hattberget.
• Norra Alnön jordbrukslandskap

4. Information från kommunen
Ortviksparken
Parkavdelningen vill ha in synpunkter på området inför att de ska göra åtgärder där.
Något ämne vi vill lyfta på möten till hösten?
Jerry på Friluftsbyn prata om Naturturism..
Stigvernissage/digital information om alla inventerade leder som ska presenteras.
Jonas Hagström – Nu kör vi, från Gräftåvallen
Planering inför SM-vecka
GDPRVi har register för Rådet, inför ny dataskyddslag kommer det att komma en förfrågan som ni
får godkänna om att vi får registerar era i våra listor.

5. Information mellan medlemmar
Större nyheter från föreningarna
Friluftsfrämjandet: Informerar om att Ploggarna är aktiva nu.
Mulleloppet 9 juni, mer informationer kommer
Skogsstyrelsen: Naturnära jobb, De har fått pengar så de tillsammans med, SGU,
Länsstyrelsen, Trafikverket mm. Tanken är att 30 % ska hitta ett annat jobb under tiden de
är hos dem. Riktat mot invandrare och långtidsarbetslösa. Samordnare på Länsstyrelsen
ska säkra upp att det finns arbetsuppgifter. 144 ska anställas i Västernorrland. Finns på
flera platser i länet. Det ska vara till samhällsnytta och inte i vinstdrivande syfte.
Birdlife Medelpad: Kör på med sina aktiviteter. Mycket fåglar som kommer nu.
Naturskyddsföreningen: Blir av med sina lokaler 1 oktober. De behöver ny lokal. 1 juni
är de med och arrangerar 1000 trädgårdar. 5 maj har de utflykt i Mjällådalen.
Studiefrämjandet: Naturguidesutbildning 2 juni i Ö-vik. Kommer vara gratis för dem
som har verksamhet/organisationer som samarbetar med Studiefrämjandet. Om man vill
delta kontaktar man Tobias Lindberg.
Cyklisterna: 29 maj kommer de att ha ett grundmöte för att tillsammans se på vilka leder
som finns för cykling. De ska kartlägga och katigorisera lederna och hur kan de binda
ihop leder. Det kommer även ta upp cykelvett med hänsyn mot andra
friluftslivsmänniskor.
KoF: Kommer att ha en informationsinsats i samband med att cykelförbudet har hävts i
ordningsföreskrifterna.
SOK: Hitta ut kartan kommer 19 maj.
MK: Söker miljöhjältar! Både till miljöstipendiet på 15 000 kr som delas ut på skogens
dag samt miljöäpplet som går företag eller organisationer som på eget initiativ satsar på
miljöfrågor och delas ut under Sundsvall Business Awards i september.
Nomineringsperioden pågår till och med söndag den 13 maj. Skicka in nominering med
motivering till oss:
Miljönämnden, 851 85 Sundsvall eller via e-post: miljonamnden@sundsvall.se

6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

7. Kommande möten
Extra möte 7 juni kl: 18.00. Plats: Barkskeppet, Magasinsgatan 12, 4 trappor. Ingång dörren
bredvid Bussgods.
Tisdagar eller onsdagar 18-20, Barkskeppet, Magasinsgatan 12, 4 trappor. Ingång dörren
bredvid Bussgods.
22 augusti, 25 september, 7 november, 5 december, 23 januari, 19 februari, 27 mars, 7 maj

8. Inventering av leder
Flyttat till nästa möte.
Antecknat av
Helena Brus

