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1. Protokoll

I Helena Brus frånvaro utsågs Björn Abelsson att skriva protokoll.

2. Förra mötet

Protokollet från föregående möte gicks igenom. Osäkerhet rådde om huruvida kartan med
olika zoner på Södra Stadsberget hade skickats med. Den skickas ut med detta protokoll.

3. Arrangemang
Skogens dag 16 september
Ett bra arrangemang med mycket folk. Möjligen väl utspritt, bättre att samla alla närmare
varandra. Få utnyttjade bussen, trångt på parkeringen. Dåliga högtalare. Susanne fick
stipendium, grattis till det. Diskuterades om att ev. vara på olika platser olika år. De flesta
menade dock att det är bra med kontinuitet och att Norra Stadsberget eller Sidsjön är de bästa
platserna. Kanske skulle man få fler besökare om det var nere i stan, men det känns konstigt
med Skogens Dag i stan. Däremot menade några att det vore bättre att ha arrangemanget på
våren för att kunna locka folk till sommarens aktiviteter. Nu kommer dagen i slutet av
säsongen.
Skidans dag
Längdåkningsföreningarna är minst intresserade, de har så mycket aktiviteter ändå. Upplägget
bör fokusera på alla de stugor som finns runt om i kommunen och inspirera folk till att besöka
dessa. Kanske kan man bjuda på fika om man visar bussbiljett på att man åkt kollektivt till
startpunkten för skidfärden.
Vi skulle även kunna propagera för andra vinteraktiviteter, som utförsåkning, skridsko, pulka,
snöskovandring, fatbike, snöskulpturer, hundspann. Sidsjön kan vara aktivitetscentrum där
många olika aktiviteter kan erbjudas, inklusive skidturer till Fågelberget, Kliss och Södra
Stadsberget. Aktiviteter bör dock finnas på många platser i kommunen.
Lämpligt datum är början av mars, efter Vasaloppet.

4. LONA-projekt

Vi diskuterade vilka LONA-projekt vi ska ansöka om inför 2019. Sista datum 30 nov. Det är
kommunen som söker, men det bör ske i samarbete med föreningarna. Inför mötet
presenterades följande förslag på projektidéer:

- Utveckling av föreningsnätverk
- Ledutveckling
- Allemansrättens dag
- Kulturstigar
- Hittaut
- Naturstig till Klissberget
- Inventering grönområden SoC boenden
Vi kom inte fram till några nya idéer, men ledutveckling tyckte de flesta var bra. Inte minst
till Kliss via Grodtjärn, med tanke på de problem som har uppstått med lederna till Kliss.
Oklart vad man får göra på lederna utan tillstånd från markägaren. En översyn av leder i hela
kommunen skulle kunna finansieras med glesbygdsmedel.

5. Terrängcykling

Cykelförbudet som fanns tidigare är upphävt. Kommunen vill öka intresset för och
möjligheterna att cykla i naturen. En utredning har gjorts av Trail Solutions, se bifogade
bilder.
Vi diskuterade om det är rimligt att ha separata leder för alla olika brukare. Kanske är det
bättre att folk samsas på samma leder. Utanför de mest centrala och frekventerade områdena
är problemet snarast att det är för få som nyttjar lederna och att de därför växer igen. Men
många ansåg också att det måste kunna finnas plats för särintressen även bland frilufts- och
idrottsaktiviteterna. Men svårt med jämställdhetsfrågan kring olika särintressen. Vem ska få
kommunalt stöd och i hur stor omfattning? Jämförelser gjordes även med andra särintressen
som utförsåkning, simning, fotboll, ishockey, mm. Där byggs specifika arenor.
Vem ska sköta cykelanläggningar? Ska det finnas cyklar att hyra? Ska man ta ut en avgift som
på skidspåren? Får man cykla överallt i skogen, och gäller detta även elcykel? Kan man bygga
en sittlift från Sidsjön upp till Södra Stadsberget? Om man ska bygga ”pumptracks” så bör de
finnas vid skolorna. Som synes var frågorna många och inte alla hade några entydiga svar.

6. Nytt från föreningarna

Friluftsfrämjandet har haft en fjälltur. Allemanut har börjat.
Vidar börjar säsongen 7 oktober och håller Klisstugan öppen söndagar 10-14 t.o.m.mars.
STF har haft en fjällvandring i Vålådalen och dagsturer från Storlien. Lokalavdelningen firas
40 år i år.
Cykelfrämjandet planerar en mekkväll med hjälp att byta till vinterdäck.
Geologerna har haft exkursioner till bl.a. Falun och Sundsvallsåsen samt hållit Geologins dag.
Under vintern blir det föredrag inomhus.
MSI har haft tre vandringar i sommar i samarbete med Njurundaföretagarna. Det har varit
vandrare, hästar, hundar och cyklister. C:a 100 deltagare, mycket varmt. Totalt har drygt 600
personer vandrat mellan Bergafjärden och Ovansjö. Man har ordnat en hästparkering i Skatan.
Naturskyddsföreningen har arbetat med valet med en enkät till partierna i våras som
resulterade i två artiklar i ST. En om biologisk mångfald, en om kommunens matservering.
Man ordnade även en klimatdebatt i Kulturmagasinet samt en klimatmarsch den 8 september.
Nu engagerar sig föreningen i Skogsstyrelsens arbete med en skogsstrategi för
Västernorrland, en fråga som borde engagera Natur- och Friluftsrådet. Vidare vill man att
kommunen ska satsa inte bara på Sveriges Friluftskommun utan även på Sveriges
Naturvårdskommun.

Ornitologerna står snart utan lokal. Fågeltornet vid Mingen behöver repareras. Mycket arbete
med att centralorganisationen, Birdlife Sweden, har bytt webbsystem.
Expedition Altitude har haft kurser och provapå för allmänheten. Man har också haft
utbildning för Realgymnasiet.

7. Kommande möten

Denna punkt hann vi inte behandla, men sedan tidigare gäller:
Tisdagar eller onsdagar 18-20. Oftast i Barkskeppet, Magasinsgatan 12, 4 trappor. Ingång
dörren bredvid Bussgods.
Onsdag 7 november, onsdag 5 december, tisdag 15 januari, onsdag 20 februari, tisdag 26
mars, onsdag 8 maj.
Resten tas upp på kommande möte:
Hur utvecklar vi mötena? Utflykter/Exkursioner? Klissbergsstugan, Scoutstugan, Rödön,
hittaut, Stornäset, Svampskogen, Midskogsberget, Brattberget, Selångersån, S:t Olavsleden,
MSI:s leder, Fiskdammen, Hovbergsstugan, ???
Besöka Ö-vik med träff med Ö-viks natur och friluftsråd? Inspirationsföreläsning Jerry
Engström?
Bjuda in aktuella föredragshållare? Några exempel Forskning kring sociala medier Maria
Lexhagen ETOUR/Mittuniversitetet Trendspaning med Peter Fredman ETOUR/MIUN Jean
Esselström om Länsstyrelsens arbete med Friluftsliv Adam Holm, Chasing the elements – hur
kan vi inspirera den yngre generationen att möta naturen?

8. Mötets avslutning

Anders E tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Björn Abelsson

