
 
 
 

Natur & friluftsråd 28/11-17 kl 18-20 
Plats: Barkskeppet, Magasinsgatan 12, 4 trappor. Ingång dörren bredvid Bussgods. 

 
Protokoll 
Närvarande: 
Sundsvalls Geologiska Sällskap  Tomas Binett 
Friluftsfrämjandet Sundsvall Susanne Olofsson och Carola Nordström 
Friluftsfrämjandet Njurunda Tord Järlehag och Torleif Widmark 
Vidar Kenneth Wiklander 
Medelpads Ornitologiska Förening (MOF) Leelene Karlsson 
Sundsvalls Orienterings Klubb (SOK) Ingrid Nylander Wiklander 
Naturskyddsföreningen (NSF) Björn Abelsson 
Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF) Anders Erlandsson, Lars Erik Återgård 
Miljökontoret (MK) Helena Brus  

 
 
1. LONA-projekt 
 
Redovisning av vilka projekt vi planerar att skicka in. 

• Vidar kommer inte att göra projekt i år. Kommer istället planera för att göra detta 
nästa år. 

• MSI hinner inte göra ansökan i år. 
• Kommuen kommer söka två projket: Digital information om friluftsanläggningar och 

naturtyper. Samt Naturstigar och friluftsslinga för rörelsehindrade.  
• Friluftsfrämjandet ska försöka få till en ansökan om ledarskapsutbildning. Det är flera 

kommuner som har ansökt om samma projekt bla Östesund och Åre mm.  
 
Det är bra om man börjar fundera på en ansökan till nästa år redan nu. Samverkansprojekt har 
högst prioritet.  
 
 
2. Aktiviteter 
 
Genomgång av Visit Sundsvalls evenemangskalender och hur man anmäler 
aktiviteter. 
 
Gå in på visit Sundsvalls hemsida. Klicka på: 
evenemang/tipsa om evenemang 
Fyll i informationen i fälten. Fyll alltid i rubrik, ingress, innehåll, kontakt och datum.  
Om man kommer på att man vill ändra något, eller ta bort ett evenemang i informationen får 
man skicka ett mail till vistisundsvall och fråga.  
 
Vill man ange koordinater för arenan får man kontakta visit Sundsvall. 
 



 
 
 

Man får ingen bekräftelse när man skickat in evenemanget och det beror på att man är 
anonym. 
 
Sundsvallsguiden finns också, där man kan lägga in sina evenemang. Det är via st.nu/guiden 
Då kommer det med i Sundsvalls Nyheter som delas ut gratis till alla hushåll i Sundsvall. 
Anders undersöker om det går att få en automatisk koppling mellan kalendrarna, så att man 
bara behöver lägga in på ett ställe. 
 
 
3. Arrangemang 
 
Skidans dag söndag 25/2 kl.11-15 
Det kommer att komma en mer utförlig inbjudan om detta ganska snart.  
 
Integrationsprojekt 
- Ev. anställning projektledare på deltid för ett år 
- Ev. anställning av naturguider för ett år 
- Samverkan med föreningarna 
Vår tanke är att driva ett projekt som de gjort i Örebro. De har blivit Årets friluftskommun 
fyra gånger, mycket tack vare framgångar med integrationsprojekt. De har utbildat nysvenskar 
till naturguider. Dessa har nu fått tillsvidare anställning i kommunen.  
 
Tanken är att de samarbetar med naturskolan KomUT. I projektet ska det ingå att ha 
aktiviteter med olika teman för årstiden. Samarbete med föreningarna är också en viktig del. 
Det är två syften med projektet, dels introduktion i naturen och dels integration.  Vi 
återkommer med mer info om detta. 
 
Lupinens dag 
- Naturskyddsföreningen planerar för Lupinens dag 2018 
Inget nytt att ta upp på detta möte. 
 
Skogens dag 
På miljökontoret har vi funderat på att slå ihop Skogens dag med Briggen Tre Kronors 
ankomst till hamnen. Då kan man även tänka om och byta namn på evenemanget, till 
exempelvis ”naturens dag”. 
Det kommer innebära andra förutsättningar, både förbättringar och kanske försämringar. 
För att reda ut hur många som ser positivt på detta och vad det innebär så kommer vi att 
skicka ut en enkät till alla som brukar delta på Skogens dag.  
En fördel är närheten till vatten. Vi kommer dessvärre längre från skogen, men det går att 
informera om skogen ändå. 
 
Ett alternativ till ett evenemang på våren är under internationella löparfesten vid Sidsjön, den 
brukar vara i slutet av maj. Anders kommer att jobba på detta och vi kommer med mer 
information om detta framöver.  
Friluftsfrämjandet har mulleloppet vid Sidsjön också på våren. 
 
  



 
 
 

4. Information från kommunen 
 
Av den snö som sparats på Södra sedan förra året vart det ca 70 % kvar. Det har gått bra att 
börja med nya spår i år och totalt är det spårat 15 km. De kör på med snökanoner nu också. 
 
Är det något vi vill veta mer om på nästa möte? 
 
- Friluftskartan 
- Natur och friluftsplanen 
- Gå igenom alla leder som finns i Sundsvalls kommun, och vilken status de har. 
  
 
5. Information mellan medlemmar 
 
Större nyheter från föreningarna 
FF-Njurunda: Det som finns kvar vid Tallstugan är numera är ett vindskydd ”Tallkotten”. 
FF bygger ny främjarstuga vid Fiskdammen. Där satsar de på att göra ett nytt friluftsområde, 
likt Sidsjön, arbetsnamnet är Fågelsångsdalen. Namnet är ett gammalt namn på området. 
 
Vidar: Inför 100 års jubileumet nästa år har de fullt engagemang. 
 
Geologerna: Inget särskilt just nu. För övrigt har de tre ordföranden i föreningen och de är 
särskilt engagerade i bergarterna på Alnön.  
 
SOK: Barmarksorientering är avslutad, skidorientering på gång. Naturpass i viner, kontroller 
som sitter upp under vintersäsongen. Då kan man leta kontroll under en längre period under 
vintern också.  
Sundsvalls ski weekend är ett arrangemang för motionärer, nattlopp, skatelopp, Barnens 
vasalopp 2-4 februari.  
 
MOF: Vintersäsongen innebär inne-möten och snart är det dags för vinterfåglar intill knuten. 
De funderar och planerar för vilka aktiviteter de ska ha under våren. En är klar, 
informationsträff om mesar. 
 
FF-Sundsvall: Håller på med nytt program för stugorna. Skidskolan startar snart. 
Julavslutning med alla stugvärdar, FF fyller 125 år, jubileum fest. Vill ha spårat till 
Svanängsstugan. Byggernatur-parkourbana, oklart om vart. 
Har haft 3 träffar med asylsökande, kommer att ha nästa träff i mörker 9 dec.   
Mullegrupperna kör nu från 1år. De är väldigt populära. 
 
Naturskyddsföreningen: Händer inte mycket under den här tiden. 
 
Kommunen: Vill flagga för att vi ska vara restriktiva med större arrangemang under 
vårdatumperioden 21 maj-20 juli när fåglar och andra djur har ungar.  
 
  



 
 
 

6. Gemensam lokal 
 
MOF, NSF och STF är intresserade av att hitta en lokal där de dels kan ha möten och dels 
mindre förrådsutrymmen.  
Några föreningar har den möjligheten på Norra berget idag, men lokalerna är fulla. Det finns 
planer på att bygga om personalutrymmena där och då kan eventuellt utrymmen frigöras. Men 
det är en lång process innan det är klart.  
Anders kollar vilka möjligheter som finns inom kommunala lokaler.  
Vi tar upp denna punkt på nästa möte. 
 
7. Kommande möte 
23 januari, tisdag 18-20, Barkskeppet Olydnad 
 

Andra klara datum: 
20 februari, 27 mars, 24 april, 21 augusti, 25 september, 30 oktober 

 

Noterat av Helena Brus 


