
 
 
 

Natur & friluftsråd 26/9-17 kl 18-20 
Plats: Miljökontoret, Kommunhuset 

Björn Abelsson  Naturskyddsföreningen 
Lars-Ove Östlund  Södermalms Scoutkår 
Anders Norberg  Svenska Turistföreningen 
Håkan Thörnberg Expedition Altitud, Team XA 
Kenneth Wiklander  Skidklubben Vidar 
Johan Natanaelson  Studiefrämjandet 
Leelene Karlsson Medelpads Ornitologiska Förening 
Fredrik Sundqvist, Lauréne Broman  Cykelfrämjandet 
Ronnie Nordström, Helena Brus Miljökontoret 
Anders Erlandsson Kultur och Fritid 
 

  

 

Minnesanteckningar 
1. Arrangemang 
 

Skogens dag 10/9 

I utvärderingen av skogens dag var de flesta mycket positiva med dagen. Vi skulle vilja ha 

mer synpunkter på tidpunkt på året samt placering av evenemanget. 

Under mötet framkom att det är bra att ha Skogens dag under slutet av augusti eller under 

september. Gärna så det inte krockar med älgjakten. Inte ha det senare i alla fall.  Eventuellt 

kan man fundera på att kalla Skogens dag för något annat än Skogens dag. Ex Naturens dag 

eller Sundsvalls natur och friluftsdag. Det kan vara dags att uppdatera evenemanget i någon 

form.    

 

Förslag på nya gemensamma arrangemang. Beslut om eventuell arbetsgrupp och 

resurser. 

 

Integrationsprojekt 

Kultur och Fritid har fått en del pengar för att arbeta med integration. Om de får pengar nästa 

år vill de försöka vidareutveckla integrationsarbetet. Anställa en projektledare. Arrangera tre 

träffar under året på tre olika platser, bostadsnära natur.   

En vinterdag med olika vinter aktiviteter som skidor, pulka mm.  

En sommardag med olika sommar aktiviteter som cykling, bad och fiske mm.  

En höstdag med skördetema som att plocka svamp och bär.  

Det bygger på föreningsmedverkan, där föreningarna ordnar programpunkter och hjälper till 

med aktiviteterna.  

Kommunen kan ansvara för information kring allemansrätten. Total budget beräknas till 

100 000:- om vi får pengar. Detta pratar vi vidare om framåt.  



 
 
 

Spontant är Cykelfrämjandet, Naturskyddsföreningen, STF intresserade. Ev MOF beror på 

om fler i föreningen kan hjälpa till. XA kan delta då det är barmarksäsong. Vidar kan delta på 

vintern. Scouter ev intresserade, beror på tema/aktiviteter.  

Vi får undersöka hur det är med försäkringar för deltagarna under sådana här aktiviteter. De 

flesta föreningar brukar ha någon form av försäkringar. 

 

Allemansrättens dag 

Vilka föreningar är intresserade att medverka? Finns någon förening som kan vara drivande? 

Kommunen är drivande i många andra och har inte möjlighet att driva fler. Kommunen brukar 

ha med frågan om allemansrätten vid sina utåtriktade aktiviteter. Vi planerar inte in någon 

ytterligare aktivitet kring detta eftersom ingen känner att de vill hålla i detta. Blir vilande 

tillsvidare. 

 

Lupinens dag/invasiva arter 

Vilka föreningar är intresserade av att medverka? Naturskyddsföreningen är drivande och 

kommer att göra samma sak i år som förra året och året där innan. De efterlyser fler som vill 

samarbeta. SBK har sagt att de är intresserade.  

I Heby och i Leksand har man arbetat för att uppmärksamma problematiken kring lupiner.  

Kan man inte delta är det i alla fall bra om man kan hjälpa till med att sprida information om 

lupinens dag. Tanken är att man står centralt i stan och samlar in lupiner från medborgare som 

plockat lupiner. Lupinen blir en symbol för problematiken kring invasiva arter. Syfte med 

Lupinens dag är att informera om risker och konsekvenser med invasiva arter. 

Naturskyddsföreningen kommer att arbeta fram ett förslag som de kommer att lämna 

diskutera med SBK, samt delge rådet vid något av kommande möten.  

 

2. Marknadsföring av föreningarnas aktiviteter 
Skapa kalender på hemsidan.  

Anders ansvarar för det tekniska med den funktionen. Han har ännu inte svar på om det går att 

lösa, men jobbar vidare med frågan inför nästa möte. 

Vi bestämmer att ha en genomgång av hur man lägger in aktiviteter på nästa möte. Ta gärna 

med en dator om ni har! 

 

Starta facebook-sida och utse administratörer.  

Vi behöver administratörer från föreningarna. Vi ska försöka lägga ut minst ett inlägg i 

veckan. Främst information om olika aktiviteter. Leelene från MOF kan tänka sig att ställa 

upp med visst stöd. Fram till att vi fått igång sidan och ser hur det fungerar så börjar vi med 

att Anders och Helena är administratörer. Då är det bra om föreningarna samtidigt som de 

lägger ut info om aktiviteter mm på sin hemsida meddelar oss så kan vi lägga ut samma info 

på rådets sida. Detta är ett sätt att få hjälp med att nå ut bredare till andra än de som redan 

gillar respektive FB-grupp.  

 



 
 
 

3. Information från kommunen 

• Vi bestämde på senaste mötet att när något som är stort på gång inom kommunen ska 

vi meddela detta. Nu ansöker man om tillstånd för att starta Bergtäkt i Nolby, inom 

riksintresse för friluftsliv. Björn berättar att de kommer att yttra sig från 

naturskyddsföreningen. Han skickar gärna ut det till övriga som mer än gärna får 

skicka in samma yttrande om man har samma synpunkter. Sista dag för att skicka in 

yttranden är 2 oktober. 

 

• Det finns en bra sida på kommunen. http://www.sundsvallvaxer.se/  Där man kan se 

aktuella planer och byggprojekt inom kommunen. 

 

• Angående Natur- och Friluftsplanen så är den antagen i miljönämnden. Kultur- och 

fritidsnämnden tar upp den imorgon, onsdag 27 sept. Deras AU hade inga synpunkter. 

Förhoppningen är att den ska vara beslutad i kommunfullmäktige vid nyår.  

 

• På nästa möte kommer vi att kontakta projektledaren för planläggningen  av 

bostadsomrdået Katrinehill, för att se om det finns möjlighet att de medverkar. 

 

 

4. Information mellan medlemmar 
NSF har inte så mycket på G på vintern. De ska skriva ett inlägg om vattenkraften med 

anledning av regeringens förslag att införa nya regler för prövning av vattenkraften. Enligt 

nuvarande EU-direktivet skulle man inte kunna ha ett enda vattenkraftverk. Detta är kanske 

inte rimligt med tanke på dagens produktion av energi från vattenkraften.  

Däremot kommer lagförslaget innebära att många mindre kraftverk får läggas ner om det går 

igenom. Naturskyddsföreningen tycker lagförslaget är bra i stort sett. (Inom vår kommun 

finns ett exempel på ett verk som planeras att rivas, det är i Stångån i Njurunda.) På lördag 

kommer NSF att finnas ute på Lagerhaus i Birsta för att informera om kemikalier som finns i 

vardagsprodukter. 

 

Södermalms Scouter fortsätter att rusta gamla NTO-stugan. Den kommer enkelt kallas för 

Scoutstugan framöver. Det kommer bli servering till vintern för alla skidåkare. 

 

STF- Under året har man kunnat sponsra Kungsleden med 25:-/m. Detta har medfört att STF 

nu har fått ett antal miljoner som gjort att man kan utveckla stugor, skyltar och spänger längs 

leden. Så vill STF ha hjälp att hitta ett vandrarhem som är intresserade att kopplas till STF-

vandrarhem i Medelpad. I dagsläget finns inget STF-vandrarhem i Sundsvall.  

STF lyfte också att de vill ha en lokal för föreningsverksamhet. Samma problem som de flesta 

föreningar.  Tilläggas kan att Friluftsmuseet på Norra har planer på nya personalbyggnader 

mm. I samband med detta kommer skyttepaviljongen att ha tomma lokaler. Vi kan hoppas på 

att de vill upplåta den byggnaden till föreningslokal. 

 



 
 
 

XA-avvecklar för hösten. Sista dagen vid Midskogsberget är nästa tisdag (första tisdagen 

varje månad har de prova på klättring där). Ledarna ska utbilda sig i vinter. Nästa år kan 

hända att de tar en paus i ungdomsgruppen för att jobba mer med befintliga ungdomar.  

 

Nya på mötet är Skidklubben Vidar, som är den äldsta skidklubben i landet och firar 125 år 

nästa år. Numera verkar de mer som en frilufts-skidförening än att aktivt tävla. De driver 

Klissbergsstugan.  På söndag 1 oktober kör de igång. Varje söndag till mars har de öppet 

mellan 10-14. Servering av kaffe/te/saft och smörgåsar mm. En aktivitet de haft sedan länge 

är att man kan ta med egen sill och halstra den i stugan. Nytt för i år är att man kan köpa 

halstrad sill och potatis i stugan. Det går givetvis att ta med sin egen sill och potatis i 

fortsättningen också. Genomsnittsåldern är ca 70 år i klubben, därför är man särskilt glad att 

det kommer in yngre medlemmar som kommer att hjälpa till att jobba i stugan. De har en fin 

och uppskattad samverkan med kommunen. Främst personalen i Sidsjön som hjälper dem att 

frakta upp saker till stugan med fyrhjuling. Annars bär man upp allt till stugan. De har själva 

ansvarat för att klyva all ved. Tills de nu fått ved som verksamhetsbidrag från kommunen. De 

jobbar även på att få till en bättre skyltning till stugan.  

 

Johan är ny representant från Studiefrämjanet, han har inte arbetat så länge på 

studiefrämjandet. Han var inte så välinformerad om rådets funktion innan mötet men tycker 

att det var roligt att träffa alla och vara med. Han nämner att projektet Green Team är på gång 

i år igen. Det kan vi tänka på om vi vill samarbeta.   

 

MOF har ringmärkning, vid fint väder på hösten. På Hörningsholm. Nästa vecka ska Leelene 

sätta igång medlemsmodellen, med syfte att se hur man kan jobba för att få nya medlemar. 

Medelåldern är ganska hög i föreningen. Annars är det mest vinterfåglar kring knuten på gång 

för rapportering av fåglar.  

 

Lauréne och Fredrik är nya i rådet från cykelfrämjandet. Cykelfrämjandet i Sundsvall är 

relativt nystartat efter att tidigare verksamhet avvecklades. Närmast kommer de att arrangera 

en mek-dag den 26 oktober vid tvätteriet vid Universitetet.  

De förespråkar också elcykel, eftersom det gör att man cyklar mycket mer. Rekommenderar 

att skaffa elcykel. Regeringen har infört subvention vid köp av elcykel.  

 

5. Workshop om natur- och friluftsvärden på norra Alnö 
Anders delar ut kartor för att notera viktiga platser för natur- och friluftslivet på norra Alnö. 

Man kan också framföra andra viktiga synpunkter som berör Alnön. 

Materialet kommer att tas med som underlag vid kommande revideringar av översiktsplanen 

 

6. Kommande möten 
24 oktober Raststugan Södra berget 

28 november, 23 januari, 20 februari, 27 mars, 24 april, 21 augusti, 25 september 


