Mötesanteckningar Natur & friluftsråd 21/1-20 kl 18-20
Plats: SOK-stugan, Bodvägen 7, Södra änden av Sidsjön
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1. Tidig dialog översiktsplan 2040
Maria Jonasson berättar om ÖP. Vad säger lagstiftningen?
En översiktsplan ska i huvudsak vara ett strategiskt styrdokument för mark- och
vattenanvändning i hela kommunen.
Alla kommuner ska ha en gällande översiktsplan med riktlinjer för markanvändningen. Vad
planen ska innehålla och hur den ska samrådas framgår av plan- och bygglagen, PBL.
Sundsvalls kommun har en gällande ÖP från år 2014. Det finns också ett antal fördjupningar
och tillägg som ingår i gällande ÖP. I den nya ÖP kommer dessa att arbetas in.
Det övergripande målet är att upprätta en kommunövergripande strategisk översiktsplan som
ger vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den
byggda miljön ska utvecklas och bevaras inom Sundsvalls kommun.
Geografiskt ska översiktsplanen omfatta hela Sundsvalls kommun, både mark och vatten, stad
och landsbygd. Detaljeringsnivån kan variera så att planen fokuserar på kommunens aktuella
utvecklingsfrågor.
Översiktsplaneringen utgår från de globala målen och de förutsättningar vi har att förhålla oss
till i vår kommun.
Nya ÖP ska vara klar under mandatperioden. Sundsvall 2040 ska utgå från de globala målen.
Bifogat finns den presentation som Maria hade på mötte.
Frågor som ställdes till Maria på mötet
Fråga: Smarta städer 2030? Hur tänker ni på det?

Svar: Vi vet inte vad det innebär riktigt, svårt att ta ställning till.
Fråga: Gods och logistik? När vi ska konsumera mindre borde behovet av detta minska.
Svar: Vi kommer fortfarande ha ett behov av transporter för olika ändamål.
Fråga: 2040? Varför inte 2030?
Svar: Varje mandatperiod måste man göra en prövning. En utvärdering av planen görs med
jämna mellanrum. Om det visar sig att vissa uppdateringar måste göras då får man styra om,
utifrån direktiv och lagstiftning eller andra rekommendationer. Den kommer ändå att prövas
vart 4:e år.
Fråga: Hur vet man att vi kommer öka med 5000 invånare till 2040?
Svar: Det baseras på vissa modelleringar och statistik.
Fråga: Kommer det i framtiden att finnas små ”krypin” för boende, istället för stora
bostadsytor som vi har idag?
Svar: Kanske, det är troligt. Vi kommer kanske att begränsa byggytan inom visa områden.
Fråga: Planeras det för självkörande fordon i framtiden?
Svar: Ovisst, hur det kommer att utveckas. Det finns studier som visar att det verkar som
bilkörande ökar med den tekniken. Vi vill ha säkra gator.
Fråga: Hur jobbar vi med att det är mycket bilar i Sundsvall?
Svar: Det är en kort stund per dygn som det ”peekar” därför upplevs det som mer trafik. Det
finns projekt för att öka cykelåkandet och åka mer lokaltrafik.
Fråga: Drönar teknik för att frakta saker vad tror vi om det?
Svar: Finns ganska stora drönare som kan flyga ganska tunga grejer. Men det kommer säker
att skapa andra problem som säkerhet i luftrummet. Vi vet inte än.
Fråga: Vad är optimalt antal innevånare i en stad, med tanke på täthet och hållbart klimat
mm?
Svar: Sundsvall verkar ha fördelar med läget och terrängen. Vi kan bo flera här i framtiden
med tanke på det.
Fråga: Hur tror man om utvecklingen av friluftslivet i framtiden?
Svar: I Natur och friluftsplanen finns vissa utredningar om detta.
Fråga: Tas åldrande befolkning med i planen?
Svar: Ja, den äldre befolkningen minskar i landsbygden, boenden ska anpassas i tätbebyggda
områden där äldre-befolkningen ökar.

Lämna synpunkter:
Frågan är om vi ska lämna gemensam synpunkt från rådet? Tiden för sista datum att lämna
synpunkt är inte satt ännu. Det finns än så länge mycket tid. Ca 2-3 månader.

I den tidiga dialogen vill kommunen gärna ha in synpunkter på sådant som ni vill förändra
och utveckla. Frågor att fundera kring:
•
•
•
•
•

Har ni markbehov för er verksamhet?
Vilka brister finns?
Vilka andra anspråk finns?
Någon särskild utveckling ni vill se?
Särskilt viktiga hänsyn som behöver tas?

Lämna synpunkter/förslag på:
https://karta.sundsvall.se/dialog/
Det är en tom karta till en början. Man markerar där vad man har för önskemål och
synpunkter om just den platsen. Man ser även andras synpunkter, och kan ge dem tummen
upp.

2. Friluftsfestivalen 16 februari
-

Vilka medverkar:
STF, Vinterbadarna, långfärdsskridsko klubben, sportfiskarna, Miljökontoret
tillsammans med Sundsvalls museum gör Natur- och kulturguidning.
Fritidsbanken (gamla sportoteket), KW-skidslip- prova åka på tävlingsvallade skidor.
XXL, Sportringen. Föreningen Klingstagården gör kolbullar.
Skidleken ska vara öppen. Kulturskolan ska skulptera i snö.
Anders har även bjudit in: Vintercyklisterna, Team Nordic trail om löpning, SOK om
skidorientering, Räddningstjänsten, Naturskyddsföreningen med temat återbruk.
Kanske kommer Friluftsfrämjandet gå med snöskor om det blir snö.

-

Vilka programpunkter har vi under dagen?
Inga programpunkter inplanerade, för tillfället. Det kommer närmare datumet.
Men vi hoppas på Polis i backen och eventuellt kommer Uttern från Himlabadet förbi.

-

Hur fördelar vi oss på området?
Anders gör en placering av deltagarna när det är klart vilka som deltar.

-

Hur gör vi om det inte kommer någon snö?
Vi kör ändå.

Kommunikationsplan för Friluftsfestvalen:
Trycka en folder med karta.
Kommunens interna sida, Inloggad.
Sundsvall.se
Föreningsbladet, går ut till alla föreningar.
Evenemangskalendern
ST- Annons
Sundsvalls nyheter- Annons.
Facebook-evenemang. Friluftskommunen samt Sundsvalls kommun.
Affischer finns att dela ut.
Friluftsanläggningarnas skärmar.
Bo skickar länk till Pernilla, SKIF som kan lägga upp på Grönborgs skärmar.
Parkeringsvakter sökes. Annars frågar Anders andra föreningar.
Bussar kommer att vara gratis, de går mellan Navet och stora parkeringen vid Sidsjön.

3. Aktuellt hos föreningarna
Njurunda Friluftsfrämjande vann skidutrustning för vuxna från skidförbundet och
fjällanläggningarnas ”utlottning”.
Sundsvalls Friluftsfrämjandet, problem med att ha stugor öppna pga att det är isigt.
Snöbristen gör det svårt. Stugvärdar finns. Slalomskola är planerat om det kommer snö. Nu är
det bara snö i barnbacken. Kan bli svårt att genmföra om det inte kommer mer snö. Många är
anmälda. Kajaksektionen ligger lågt på vintern. Kommer igång maj/juni.
BirdLife: De har spikat 3 innemöten, då lägger de karta för vår-exkursioner. Närmast är
inventering av vinterfåglar in på knuten.
Vidar: Under hösten firades att de fyllde 100 år, de fick ett stort reportage i Sundsvalls
tidning. Efter det kom det 500 personer upp dit. Facebook har hjälp till. De har unga
stugvärdar som hjälper till att sprida information. De försöker värva nya stugvärdar hela tiden.

De använder swish. Intäkter har ökat ca 200 % på 2 år. Förutsätter att de måste ha fler
stugvärdar, 3-4 värdar per gång. De har förändrat logistiken kring kioskhandel. Även på
nyårsafton kom mycket folk. Då var stugan bokad privat. Det är alltid mycket folk som
kommer, trots att de inte har öppet. Skyltningen har förmodligen bidragit.
Skulle i framtiden vara bra med skidspår. Har haft samarbete med BirdLife, som tagit över
fågelmatningen vid stugan.
STF: Anders vill sprida nya foldrar, aktiviteter om vinter-vår program.
KoF: Terrängcykelsatsningen Dynamo Sundsvall – ett utvecklingsprojekt på rull är under
uppstart. Det finns en annons ute för rekrytering av projektledare. De vill att man är driven
administrativt och gillar att jobba med projekt och de rapporteringar som det innebär. Alla får
gärna hjälpa till att sprida till personer som kan passa, projektet är 3 årigt 100%. Senaste
ansökan 3 februari. Planeringsår första året. Andra året blir mer att ”bygga”.
3 referensgrupper, en för föreningar, en för företag och en kommun-intern. 26 privata
intressenter med redan nu.
MK: Har just gjort klar sin planering för år 2020. Vi håller på att komma ikapp från hög
arbetsbelastning senaste åren. Nu ska vi jobba mycket med biotopvård, restaurera vattendrag.
Vi har även projekt för ängsmark och för att gynna pollinerare.

4. Övriga frågor
Var är alla föreningar: Vad ska vi göra?
Kan vi göra en enkät varför inte de som varit här kommer längre?
Svar: Helst inga enkäter, de är jobbiga att svara på.
Vad lockar att gå?
Att det är intressanta frågor som ger något till föreningen. Att möta andra. Mer tid för att möta
andra. Mer mingel mellan föreningarna. Kanske någon Workshop med hjälp av
mittuniversitetet.
Tips:
Färre möten. Det är svårt att orka och hinna med ett möte i månaden.
Skapa förutsättningslös mötesplats.
Lockar att gå hit för att få information om allt, tvärvetenskapligt.
Att ha en exkursion verkar locka fler. Samt bidragsinformation.
Hur får vi ihop samarbetena?
Kanske ta hjälp av MIUN.

5. Kommande möten
Vi bestämmer att vi ska 3 stycken möten per halvår.
Då skippar vi aprilmötet.
Preliminärt gör vi en exkursion till Stornäset på majmötet. Leelene kollar med Birdlife
Medelpad om de kan guida i reservatet.
Kommande möten: onsdag 19 februari, tisdag 19 maj.

