
 

 

 

Natur & friluftsråd 16/8-22 kl 18-20 
Plats: Sticksjön 

Närvarande:  

Anna Hedin SK Vidar 

Carolina Tostar STF 

Jorunn Falkenhaug Sundsvall SUP och Board Fitness 

Björn Abelsson Naturskyddsföreningen och Sundsvalls OK 

Torbjörn Carlsson och Joakim Hellgren Friluftsfrämjandet Sundsvall 

Jens Löfgren Miljökontoret 

Tommy Lerstrand, Henrik Lindén och Anders Erlandsson Kultur och fritid  

 

Dagordning 

1. Visning av insatser inom ramen för LONA-faunaprojektet 

Syftet med faunaprojektet är att förbättra den biologiska mångfalden för fåglar, fladdermöss 

och insekter i den tätortsnära naturmiljön och i parkerna. Sticksjön ligger inom ett av de tre 

viktiga grönblå stråken för Sundsvalls stad. Vi gör åtgärder i de grönblå stråken och i ett antal 

parker.  

Vi tittade på fågelholkar för tornseglare som satts upp på asparna vid den södra delen av 

Sticksjön men även holkar för skrake/knipa som satts upp intill sjön. Tornseglare häckar i 

kolonier och därför sitter holkarna tätt med en höjd på ca 6 m ovan mark. Knipholkarna sitter 

ca 2-3 m ovanför marken och behöver bäddas med kutterspån.  

Det kommer att monteras upp två skyltställ med informationstavlor vid sjön. Som informerar 

om de olika naturmiljöerna och de arter som finns. Det finns även en ris- och vedhög intill 

sjön för att gynna insekter. Vi pratade om att det är viktigt att informera om varför de lämnas 

kvar. I projektet har vi även tagit fram mindre skyltar som informerar om värdet av död ved 

och insektshotell, samt kommer att beställa ett brännjärn som parkpersonalen kan ha med ut 

när de gör åtgärder. Två modeller för insektshotell har tagits fram, en för parkerna och en 

enklare som kan anläggas i våra tätortsnära miljöer.  

Vi tittade även på pumptrack-banan som anlagts i den södra delen av Sticksjön, bakom 

skolan. Man tar sig fram genom att pumpa sig fram med kick bikes, balanscyklar, bmx-cyklar, 

skateboards eller cyklar som är specialgjorda för pumptrack-cykling. Den var redan välbesökt 

av barn i olika åldrar, både pojkar och tjejer.  



 

 

 

2. LONA-projektidéer inför kommande år 

I LONA-databasen (https://lona.naturvardsverket.se/) kan man få tips och idéer kring projekt. 

Man kan få 50 procent medfinansiering till ett projekt. Den egna ideella tiden som en förening 

lägger i projektet är 200 kr/h. 1 december är sista ansökningsdag. Om du har en idé så prata 

gärna med Jens Löfgren (miljökontoret) eller Anders Erlandsson (kultur- och fritid).    

Vi pratade om gamla stigar vid bland annat Midskogsberget och Fågelbergsstugan. Om att 

inventera, snitsla upp, röja och spånga vissa sträckor.  

3. Utvärdering sommaröppna friluftsstugor 

Bergfotsstugan, Fågelbergsstugan, Klissbergsstugan, Hulistugan och Hovbergsstugan har 

varit öppna under sommaren mellan 4 juli och 14 augusti dagligen 11-15. Feriearbetande 

ungdomar har bemannat med stöd från Individ och arbetsmarknadsförvaltningen och Kultur 

och fritid har stått för handledare, samt en hel del praktisk logistik med påfyllning av varor. 

Klissbergsstugan har haft ca 1000 besökare, 21-29 personer per dag. SK Vidar har delat ut 

information i brevlådor och anslagit affischer på olika platser i Sundsvall, informerat och 

annonserat på facebook. De har haft många förstagångsbesökare. I utbudet har glass och 

våfflor ingått. Många har efterfrågat varm choklad och korv vilket kan vara ett tips för 

kommande år.  

Fågelbergsstugan, 200 inbetalningar. Bra väg upp nu till stugan nu. 

Handledningen upplevs ha fungerat bra. Leverans av varor och vatten har fungerat bra, 

föreningarna haft kontakt med handledarna.  

Sundsvalls kommun har annonserat i hittaut-kartan och orienteringsklubbarna släppte lagom 

till öppningen av stugorna områden med hittautkontroller. Sundsvalls orienteringsklubb har 

hjälpt till med Hitta ut kontroller vid varje stuga. Vilket har varit uppskattat och 

orienteringsklubben fortsätter gärna med det.   

Kultur- och fritid har påbörjat en utvärdering där de önskar att föreningarna lämnar sina 

synpunkter och erfarenheter från sommaren. Skicka dem gärna till 

henrik.linden@sundsvall.se  

4. På gång i föreningarna 

Stand up padling. Det kommer vara en paddling på Selångersån nästa fredag, nybörjarpass på 

Sidsjön fredag. Ljustorpsån i september.  

STF har tagit fram en ny broschyr för sensommaren och hösten. Både kortare och längre 

vandringsturer, konstnärsbesök och studiebesök. En vandring planeras 20 aug längs med 

Ljungan. Det finns mer information på hemsidan och facebook, lite mera spontana aktiviteter 

hamnar där.  

mailto:henrik.linden@sundsvall.se


 

 

 

Klissbergsstugan har monterat en ny takstege och vattenledning. Kommer öppna två veckor 

tidigare i år (mitten av september), stänger lite tidigare i december istället. Söndagar 10-14 

hela hösten. Ibland 100 besökare på en söndag. Öppet till sista mars sen under vintern.  

Naturskyddsföreningen har genomfört en vandring från kust till fjällen (Helags), efter 

Ljungan. Det var en person som gick hela vägen (vandring, cykel, kanot). Det är nyss 

avslutat. Det var 70 personer på studiebesöket i Viforsens kraftverk. I stort sett uppnått målen 

med projektet. Funderar på att det ska bli återkommande på något sätt. Politikerutfrågning 24 

aug, klimatfrågan lokalt i Sundsvall. Håller på med höstprogrammet just nu. 

Sundsvalls orienteringsklubb - Hitta ut pågår till 1 okt.  

Friluftsfrämjandet, mest stugaktiviteter, bidrog med kanoter till Naturskyddsföreningens 

aktivitet. Laddat upp med ved inför säsongen. Har genomfört en arbetsdag vid asphyddan, för 

att förbättra taket. Hittade en ny vattenkälla ca 200 m ifrån asphyddan, 75 m från stigen. Tagit 

ett vattenprov där. Gammal fäbodverksamhet där uppe tidigare. Asphyddan äger föreningen 

själva, Fågelbergsstugan och Svanängsstugan sköter de om. Oktoberöppet vid 

fågelbergsstugan (lör-sön). Fågelbergsstugan ska få nytt tak v. 33-35, Drakfastigheter sköter 

om det.  

5. Information från kommunen 

Kultur- och fritid. Invigning av cykelarenan 24 september på Södra berget. Återkommer med 

mer information. Vill att så många föreningar/aktörer som möjligt kan vara med. Utställning 

kopplat till cykling, närliggande verksamhet (stugorna exempelvis). Underhållning, prova på 

verksamhet, försäljare, guidning.  

Fortsätter arbetet med att förbättra eller byta ut utedass, skyltar, ny sträckning fiskestigen, 

Mittnordenleden. Cykling är den stora grejen i år. Elljus på blåkryssleden från Sidsjön.  

Ny spårmaskin har köpts in till vintern för den norra delen av stan, bättre möjlighet att göra 

spår, bättre vägövergångar mm.  

Blir ett Kallalopp i december tillsammans med skidklubbarna, satsar extra pengar för det.  

Målbild konstsnöspår 1 december, men beroende på hur vintern blir. 2 km slingan på Södra 

berget först, sen Elit 2:an.   

Miljökontoret hade inget särskilt att informera om. 

6. Övriga frågor 

Under hösten kommer det bli en dragning av föreningsbyrån, kommunala/regionala bidrag, 

evenemangsbidrag från näringslivsbolaget. Strangells stiftelse nämndes. Bygdemedel går att 

söka från Länsstyrelsen. 



 

 

 

7. Kommande möten 

Kommande preliminära möten: 28/9, 15/11 

Plats: Bestäms senare 


