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Mötesanteckningar
1. Stadskärneutveckling
Jonas Albecker är VD för Stadsutveckling i Sundsvall AB, sedan februari. Han vill gärna hitta
vägar att samarbeta för att få uppslag för nya idéer i stadskärnan. Att få aktiviteter i staden så
den fylls med upplevelser och möten.
Uppdraget idag är att bli ”Årets stadskärna 2021”, samma år som Sundsvall firar 400 år.
Helst ska det finnas verksamhet 24 timmar om dygnet i city. Där det kommer bli mer som en
mötesplats än en handelsplats. Det är invånare och besökare som skapar folklivet.
Bolaget består av tre medlemmar,
• Stenstans näringsidkare
• Fastighetsägarna Mittnord
• Sundsvalls Kommun samverkans partner 1/3 finansiär (ej ägare)
Styrelsen och styrgrupp är en blandning av tjänstemän från kommunen och företagare.
Uppdraget är att tillsammans med offentliga och privata aktörer i samverkan arbeta för
utveckling.
De har en roll att opinionsbilda, koordinera, bedriva utveckling och samproduktion mellan
offentliga och privata aktörer i stadskärnan.
”Årets stadskärna 2021” innebär att man under de närmast föregående åren ska ha gjort en
framgångsrik utveckling av stadskärnan. Genom att samarbeta med både privata och
offentliga aktörer. Först måste staden ha fått en Quality Mark-Certifiering. Certifieringen är

ett bevis på att samverkan finns och fungerar. Det är ett minimikrav för att kunna få
utmärkelsen Årets Stadskärna.
Bolagets Inriktning med verksamheten
- Attraktiva Sundsvall
- Hållbara& Trygga Sundsvall
- Tillgängliga Sundsvall
Vi ska skapa framtidens smarta Sundsvall.
1. Låta handelsplatsen bli mötesplatsen för upplevelser
2. Utnyttja digitaliseringens möjligheter och den nya tekniken
3. Skapa rätt mix av utbud av verksamheter
4. Öka tillgängligheten till city
Låt handelsplatsen bli mötesplatsen för upplevelser
- Gestalta platser i city som bjuder in till möte för alla
- Sundsvalls city skall vara öppet för upplevelser 24-timmar/dygn
- Ta tillvara befintliga evenemang och maximera besökseffekterna
- Förenkla förutsättningar för att medborgardrivna evenemang.
Utnyttja digitaliserings möjligheter och den nya tekniken
- Ett öppet och fritt WIFI skapar digital plattform och mötesplats
Rätt mix av utbud av verksamheter
- Öka andelen bostäder i city
- Omvärldsbevakning, analyser och kartläggning av handel och service
- Proaktivt arbete för fler etableringar
- Öka flexibiliteten för att skapa möjligheter att främja nya handelsmönster.
Öka tillgängligheten till City
- Förenkla att hitta in till city och till utbudet
- Enkla och ändamålsenliga parkeringslösningar i hela cityt
- Utveckla kollektivtrafikens möjligheter
- Värna om att city upplevs som en trygg plats (tillsammans med polisen en
undersökning, som ger ett trygghetsindex)

Det händer mycket i Sundsvall just nu och ett tips är att gå in på Sundsvall växer för att se vad
som är på gång i kommunen.
https://www.sundsvallvaxer.se/

Om din förening har idéer om aktiviteter i city, så kontakta Jonas som har ett brett nätverk och
kan hjälpa till med rätt kontakter för att förenkla arrangemang. Jonas kan också förmedla
kontakter till befintliga, återkommande arrangemang om någon vill ha mer information, eller
medverka.

2. Sportoteket
Sportoteket samlar in begagnad eller ny idrotts- och friluftsutrustning och lånar ut till
ungdomar, för att de ska kunna pröva på olika aktiviteter.
Sportoteket är en av kommunens 10 sociala investeringsprojekt. Tanken är att god samverkan
i kombination med sociala investeringar kan bidra till att både minska utanförskapet i
samhället och förbättra den offentliga sektorns effektivitet. Det handlar om att tänka
långsiktigt och se tidiga insatser som en investering och inte som en extra kostnad.
Sportoteket är ett 3,5-årigt projekt. Nu har det gått 2 år. Förhoppningen är att det blir kvar
efter projekttiden. Sportoteket är en samverkan mellan två förvaltningar KoF och FAVI. De
finns i Skönsberg, Nacksta och Ljustadalen. De har bara möjlighet att ha öppet en gång i
veckan på grund av att det är svårt att få personal. Har fått personer via
arbetsmarknadsprojektet ”komijobb”. Sundsvall är tredje störst i landet på Sportotek. Umeå
och Luleå större.
Sportokteket Sundsvall finns på Facebook, gå in och gilla.
Per vill träffa rådet för att få mer samarbeten och se om det finns utrustning bland rådets
medlemmar till friluftsliv. De söker mer friluftsutrustning: Tex ryggsäckar, liggunderlag,
sovsäckar, stormkök, kängor mm. Skulle även behöva annan utrustning som kanot och cyklar.
De håller inte på med kläder. Han tänker att föreningar som vill ha nya medlemmar borde
vara intresserade av att göra ”reklam” för sin verksamhet genom att det finns utrustninmg att
låna på Sportoteket. Kanske finns det någon överflödig utrustning som går att skänka?
Hör av er till Per om ni har funderingar på vilken utrustning som kan passa, eller om ni har
andra idéer att dela med er av.
Vi tänker att Sportoteket måste få vara med på Skogens dag nästa år.

3. Fika
4. Rådets sammansättning
Förra hösten gjorde vi en ny förfrågan till samtliga natur- och friluftsföreningar. Det ska vi
göra återigen. Ett mail kommer att gå ut inom kort, där alla som vill vara med bekräftar och
meddelar sina kontaktuppgifter.
Vi har har fått en förfrågan från företaget Team Nordic Trail, som vill vara med. Kan och vill
vi utöka rådet med företag inom natur-och friluftsområdet?
Vad skulle kunna vara negativt att låta en vinstdrivande företag att vara med?
- Konkurrens situation.
Vad ska kriteriet vara att få vara med?
- Först och främst att man respekterar allemansrätten.
Vi bestämmer att vi lägger till en text på hemsidan om vad som gäller för att få vara med i
rådet. T.ex. ”Vi är ett öppet och transparent råd som samverkar ideellt med frågor och
aktiviteter som natur- och friluftsliv. Har ni en verksamhet som passar in på detta tema, hör av
er och berätta om hur ni kan bidra med er organisation.”. Rådet beslutar på rådsmöte vilka
organisationer och företag som ska bjudas in till rådet.

5. Arrangemang
Skidans och Vinterns dag 2 mars (skidklubbarna säger att den 10 mars passar dåligt pga stora
tävlingar).
Anders säger att om vi ska bredda arrangemanget, så bör vi nog fokusera på färre platser.
Sidsjön kan funka bra i centralal Sundsvall. Men att man även har engagemang på ställen
utanför stan, som Njurunda, Matfors och Alnön.
Det har kommit en del förslag på aktiviteter: Hundspann, långfärdskridskor, kulturskolan –
måla i snö, fiske, pulkaåkning, snöskovandring, häst och släde, randonnéskidåkning, klättring,
mountainbike.
Sundsvalls stigcyklister och Cykelfrämjandet intresserade av att medverka vid Sidsjön med
antingen dubbdäckscykling på isen, eller på en preparerad pumptrack i snö.
Birdlife Medelpad eventuellt intresserade för fågelskådning och info om fåglar. Anders har
tidigare fått positiva signaler från Friluftsfrämjandet Sundsvall, Alnö Skidklubb, SK Vidar,
mfl.

Anders kontaktar de föreningar som visat intresse, samt övriga som han tror kan vara
intresserade.

6. Bidrag Sveriges friluftskommun
Det finns knappt 7000:- kvar att söka. Sök nu omgående! Bifogat finns ansökningsblankett.
Redovisning ska göras senast 31 januari, med verifikat för betalning.
Kommer ni inte på något själv som er förening kan söka för just nu så kan ni tipsa andra om
och komma med idéer som de kan göra. Det vore trevligt om vi gör slut på pengarna så vi inte
behöver lämna tillbaka dem.
Exempel på vad andra fått:
- MSI har fått pengar för att göra en broschyr
- MYKO har fått för evenemang i Ljustadalen för ungdomar
- Hällans Scoutkår har fått pengar att köpa tält och tarp
- SOK har fått för att köpa springvagn där funktionsnedsatta kan åka under löplopp

7. Information från kommunen
Kultur och Fritid håller på att skriva fram förslag att vi ska tillåta hundar på del av vissa
kommunala friluftsbad. De har samrått med miljökontoret och folkhälsoinstitutet. Det finns
inga invändningar. Man kan inte säga att det finns hälsorisker att bada med hund. Det är värre
att bada med människor än med djur.
De bad som är föreslagna är
Tranviken, Bredsand, Pallviken, Segersjön, Sandnäset, vid Sidsjöns slalombacke
-

Ett tips från medlemmar är att det bör finnas fler rastgårdar för hundar.

Anders har varit i kontakt med Leader Mittland föra att se om vi kan söka bidrag för att
utveckla leder i kommunen. Tanken är att ta fram en struktur för vilka leder som ska finnas,
och göra detta tillsammans med rådets medlemmar. För att få bidrag från Leader krävs det att
drivet ska komma underifrån från föreningarna. Det ska även innefatta hur leder ska skötas
och underhållas. (MSI, Stigcyklisterna, Friluftsfrämjandet är intresserade) Anders arbetar
vidare med att samla alla som vill vara delaktiga och göra en ansökan.
Vi har gjort tre LONA-ansökningar
- Skyltar för spår och leder, samt informationsskyltar vid parkeringar i anslutning till
spår.
- Förstudie av biotopvård av Mingbäcken. Det finns vandringshinder i bäcken som vi
vill utreda hur man kan ta bort för att gynna för vandrande fisk mm. Samt att bygga en
bättre bro över bäcken för att gynna friluftslivet.
- Hinderbana för barn på Hillstamon.

8. Information mellan medlemmar
MSI hälsar att alla som har häst är välkomna att följa på deras hästvandringar. De vandrar
även utan häst och tänker försöka samarbeta med andra föreningar på sina vandringar.
Exempelvis vandra med ”geologerna” för att titta på stenar/mineral under vandringen.
De har bokat in sina kommande aktiviteter till den första i varje månad, alltid kl:13.00. De
startar den 1 maj kl.13. 00.
MSI har jobbat med leder länge. De har tidigare haft två leder, Bergafjärden/Ovansjö-leden
och Ovansjöparken/Skatan-leden. Nu har de utökat till kustleden, som slutar i Galtström, där
tar de vid för att knyta samman kustleden till deras leder.
De har nu fått bidrag från segerpengarna för årets friluftskommun till en broschyr. Formatet är
ett enkelt A4 som viks i tre. Den innehåller karta och lite text, mest symboler. De ska få in
andra språk också, arabiska, tigrinja, engelska och tyska.
Studiefrämjandet- inget särskilt på gång.
Sundsvalls stigcyklister håller på och inleder ett samarbete med Tvätteriet. Tvätteriet är en
högteknologisk verkstad, där det finns tillgång till 3D-skrivare, laserskärare, CNC-fräs, VRutrustning och kompetent personal. Iden är att reparera cyklar tillsammans men även
småskalig tillverkning av viss utrustning. Tvätteriet startade som ett projekt, nu har MIUN
gått in med pengar så verksamheten kan fortsätta.
MYKO- inget särskilt på gång.
Jessica har startat en FB-grupp, vandring i Hembygden. Vem som helst får bjuda in och gå
med. För att hitta sällskap och nya vandringsmål.
Birdlife Medelpad flyttar till Studiefrämjandets lokaler på Storgatan.
Cykelfrämjandet försöker få till ett samarbete med en förening i Nacksta, SADAKA. Det är
en grupp med kvinnor från andra kulturer. ”Frihet på cykel” kallar de projektet. De har fått en
instruktör som kan vara med i slutet av mars.
De hoppas även kunna hjälpa till med gratis cykling tillsammans med Sportoteket.

9. Kommande möten
Nästa möte blir en vandring till Klisstugan. Den 15 januari kl.18.00 börjar vi vandra från
parkeringen längst in på Klissvägen. För samåkning från centrum hör av er till Helena eller
Anders innan. Det blir en vandring på 2 km enkel väg, ta med pannlampa. Mötet blir lite
annorlunda, med lite kortare dagordning. Vi satsar på att umgås och prata fritt för att även lära
känna varandra lite bättre.

Framöver: Eventuell samverkan med övriga kommuner vid en träff under våren.
Länsstyrelsen kollar möjligheterna att ordna en träff med gemensam buss från Sundsvall.
Preliminära kommande mötesdagar onsdag 20 februari, tisdag 26 mars, onsdag 8 maj, tisdag
27 augusti, onsdag 25 september, tisdag 22 oktober, onsdag 4 december.
Nytt förslag på studiebesök till Tvätteriet uppkom under detta möte.

10.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

