
 
 
 

Natur & friluftsråd 24/11-20 kl 18-20 
Plats: Digitalt 

Deltagare:  
Bo Westerlind och Carola Nordström Friluftsfrämjandet Sundsvall 
Emma Höglin Naturskyddsföreningen 
Ingrid Wiklander-Nylander Sundsvalls OK 
Katarina Funning Hällans Scoutkår 
Kenth Edström SK Vidar 
Lotte Nord Friluftsfrämjandet Njurunda och Mingen-Skrängstasjöns intresseförening 
Maj Johansson Svenska turistföreningen Medelpad 
Jean Esselström Länsstyrelsen Västernorrland 
Matti Erikoinen Skogsstyrelsen 
Lars-Erik Återgård, Jens Löfgren och Anders Erlandsson Sundsvalls kommun 

Dagordning 
1. LONA-projekt 
Öppna friluftsstugor – Anders har hört sig för med föreningar som har stugor. Möjlighet att 
låta feriearbetare hålla stugorna öppna. Kultur- och fritid stöttar upp med arbetsledare. 
Finansieringen av arbetsledningen skulle komma från LONA. Information om allemansrätten, 
natur- och kulturvärden mm. Friluftsfrämjandet Njurunda, Friluftsfrämjandet Sundsvall, SK 
Vidar, Selånger SOK vill vara med. Ev. kommer kultur- och fritid lämna in en ansökan. 

Utveckla gräs- och höggräsytor i kommunen för att gynna pollinatörer, växter och fåglar. 
Inventera och ta fram en skötselplan och skötselmetoder. Parkavdelningen driver projektet 
och tanken är att bjuda in naturföreningarna om vi får projektet beviljat. Miljökontoret är 
också delaktig i projektet. 

Sundsvallsled (delen Njurunda) – Friluftsfrämjandet Njurunda. Syftet med projektet är att 
inventera, förbättra kunskap och skapa eller binda samman de leder och stigar som redan kan 
finnas från länsgränsen Gävleborg/Västernorrland till tätorten Sundsvall och i möjligaste mån 
vara kustnära – till Sundsvallsleden. Kommunen hjälper till med ansökan. 

Historisk friluftsinformation – SK Vidar. Vidarstigen och Vidarporten under Timmervägen. 
Gamla fritidsanläggningar exempel Vidarbacken, arrangerade världens första 
orienteringstävling. Viktig skidhistoria. Skidsportens mecka längre tillbaka. Hjälp att ta fram 
informationsskyltar för att montera på lämpliga platser. Kan bli ett LONA-projekt kommande 
år eller genomföras ändå med hjälp av kultur- och fritid. 



 
 
 
Utrota lupiner – Hur kan vi arbeta för att hantera invasiva arter. Fråga tillsammans med 
stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritid. Blir inget LONA-projekt men kommer 
eventuellt att arbetas med ändå under året. 

Tillgänglighet till leder – HIF Kämparna. Har inte hunnit med att ta fram en ansökan. Handlar 
om tillgänglighet, var kan man ta sig fram med rullstol, elrullstol efter leder, stigar mm. 
Eventuellt kommande år. 

Kommunen skulle kunna presentera LONA-databasen vid uppstarten, augusti nästa år. Det 
går att söka fram andra projekt i landet för att få inspiration och idéer. Man kan även som 
förening skapa en användare och lägga in projektet direkt i databasen.  

2. Naturnära jobb  
Länsstyrelsen informerar om satsningen Naturnära jobb, där de tillsammans med 
Skogsstyrelsen arbetsleder en grupp arbetssökande som praktiserar inom den gröna näringen, 
med bland annat röjning, enklare snickerier, och andra insatser i skog och mark. Jenny 
Lundqvist är anställd på länsstyrelsen som arbetsledare för arbetslag i Sundsvall och 
Örnsköldsvik. Man kan kontakta henne med idéer på vad de skulle kunna hjälpa till med 
exempelvis har de varit i Långören och Salens naturreservat och städat stranden och bekämpat 
vresros, röja fram vandringsleder, lagt spänger, byggt bord. Vill gärna få idéer på 
arbetsuppgifter som går att göra under vintern exempelvis bygga skyltställ, bord, fågelholkar. 
Gusturleden skulle behöva lite kärlek - och särskilt spångar och ett par mindre broar. Tanken 
är att det ska pågå under 3 år. https://gusturleden.webnode.se/ 

Kontaktuppgifter:  
Länsstyrelsen 
jenny.lundkvist@lansstyrelsen.se 
tfn 073 8014556                                                 

Skogsstyrelsen 
deniz.lofman@skogsstyrelsen.se 

3. Luften är fri 
Vilka aktiviteter har föreningarna planerat? 

Kultur- och fritid har haft ett möte med kommunens kommunikatörer om att kunna hjälpa till 
med marknadsföring. Lyfta och informera om föreningarnas aktiviteter. Det kommer vara en 
stående punkt på N&F-rådet under kommande år. Viktigt att alla föreningar meddelar sina 
aktiviteter så snart de är beslutade, så att de går att lyfta i de kommunala 
kommunikationskanalerna. Till varje rådsmöte får föreningarna i uppgift att ta med sig 
information om de aktiviteter som är planerade.  

Lägga in aktiviteterna direkt i projektet för luften är fri, https://www.luftenarfri.nu/ 
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Planera aktiviteter även om det är en pågående pandemi! Ställ in dem om de inte går att 
genomföra. 

En idé från föreningarna är 400-toppar. #400-toppar/#toppår. Knyter an till kommunens 400-
årsfirande. Skulle gå att kombinera med hittaut. Behöver inte vara toppar utan kan vara 
spännande/roliga besöksmål. Anders har hört sig för med Visit-Sundsvall som då även skulle 
vilja få med sig Timrå och Ånge kommun. De blev köpingar för 50 år sedan, bygger på att det 
finns föreningar i de kommunerna som är intresserade av att vara med. Få in förslag på 
toppar/besöksmål från allmänheten. SOK och Friluftsfrämjandet Njurunda har sökt bidrag 
från luften är fri? Instagram är ett bra sätt att nå ut till yngre. Kultur- och fritid kallar till ett 
möte med SOK och Friluftsfrämjandet Njurunda. 

Hällans scoutkår har sökt bidrag för att köpa in fler mindre tält för barn och ungdomar. 
Övernatta utomhus som är ett månads-tema (juli?) under året. Definitivt besked om bidrag i 
februari. Koppling till utomhus-hike.  

Sundsvalls Friluftsfrämjande håller på att ta fram ett årshjul för aktiviteter under året. Inte 
sökt något bidrag.  

Flera föreningar kommer att vara med och har idéer för aktiviteter. Vandring- och skidturer 
till stugor i Sundsvall, Timrå och Ånge. Klissbergsstugan var öppen i helgen för utomhusfika.  

Jean Esselström på länsstyrelsen informerar om vad de kommer att genomföra under året. 
Syftet med projektet är att få fler att prova på friluftsliv och utveckla samarbetsformer. Skapa 
ett intresse kring natur och kultur. Jean visar en power-point som beskriver syfte, mål, 
målgrupper mm. Det kommer vara en invigning av landshövdingen, kommer arbeta mycket 
med film för att inspirera, kommunbesök i alla kommuner som knyter an till månadstemat. 
Friluftskompis är månadstemat i mars när länsstyrelsen besöker Sundsvalls kommun. Lyfta 
fritidsbanken som möjliggör friluftsliv för barn, unga och andra som provar på en aktivitet för 
första gången, åka skidor tillsammans. Bjuda in media och kommunpolitiker, integration. 
Genomföra aktiviteten tillsammans med föreningar. Ingen öppen inbjudan på grund av 
corona-restriktioner. Finns det någon förening som skulle vilja vara med på en aktivitet med 
länsstyrelsen? Kontakta då Jean eller Anders. jean.esselstrom@lansstyrelsen.se. Kommer bli 
en utomhusaktivitet exempelvis skidor. Länsstyrelsens förslag är att genomföra aktiviteten 
någon gång mellan 16-20 mars. Lättare att få med sig politiker, rektorer mm om det 
genomförs under en vardag? Det finns information på flera språk på hemsidan luftenarfri. Det 
är viktigt att ta med sig och som länsstyrelsen arbetar med.  

Sundsvalls Friluftsfrämjande planerar att genomföra snöskovandringar under vintern förutsatt 
att det är möjligt utifrån Corona restriktionerna. 

mailto:jean.esselstrom@lansstyrelsen.se?body=Sidans%20URL:%20https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/natur-och-landsbygd/mal-for-friluftslivet.html


 
 
 
4. Aktuellt hos deltagarna 
Sundsvalls Friluftsfrämjande brukar ha en tomtevandring vid Sidsjön men det kommer nog 
inte gå att genomföra som det var tänkt. Föreningen kommer att pynta och göra det mysigt i 
skogen så att det går att gå slingan själva, tomtevandring. Kommer vara öppen från 1 advent 
och hela december. En kajak-paddeltur planeras på nyårsdagen av kajaksektionen. 5 m 
avstånd mellan kajakerna, brukar vara de mest inbitna eftersom det brukar vara lite kallt och 
ruggigt. Högst 8 personer med ledare. Vandring till Fågelbergsstugan. 

Njurunda Friluftsfrämjande – lägga ut ett äventyr som går att göra själva. De funderar 
fortfarande på vad det blir. 

Hällans scoutkår – Kampanj vit jul. Tipsslinga som man kan gå med sin egen telefon. Öppet 
under jullovet.  

Naturskyddsföreningen återkommer om det blir någon aktivitet innan jul.  

SK Vidar – Har tänkt ha öppet i december, göra något kul till luciafirandet. De har smyckat 
skogen på vägen upp med julkulor mm för att skapa en mysig atmosfär. Smyckat en gran 
uppe på berget. 1921 utsikt är på väg att komma tillbaka över Sundsvalls stad, kanske går att 
få hjälp från Skogsstyrelsen med röjning. 

STF -  De har avbokat 3 aktiviteter som skulle genomföras under november/december. 
Planerar inte för någon aktivitet innan jul. 

SOK – arbetar med nästa års hittaut karta. Ska vara klart sista mars för att kunna tryckas upp. 
Håller på att titta på nya hittaut platser, koppling till 400 toppar.  

Information från Skogsstyrelsen. Matti Erikoinen berättar om vad han arbetar med. 
Rådgivning med markägare och skogsnäringen, utbildningar, skogsträffar. Jobbar mycket 
med skogen i skolan som skolsamordnare för att främja utomhuspedagogik. 

5. Information från kommunen 
Särprofilering Södra Berget. Det har startat upp ett varumärkesarbete som uppmärksammats i 
cykel-projektet Dynamo Sundsvall. Samarbete med Visit Sundsvall, KS varumärkesplattform, 
kultur- och fritid och alla aktörer som är verksamma på Södra Berget. Varumärkesplattform, 
marknadsföringsstrategi och marknadsplan. Intressant ur turismhänseende och 
kommuninvånare. Kommunen kommer kontakta de föreningar som är verksamma på Södra 
Berget under vintern för att fånga deras bild av Södra Berget och hur de tycker att den borde 
förtydligas och utvecklas. 

Stugsvängen - Kan vi genomföra stugsvängen? Är stugorna öppna? Det finns olika tankar och 
lösningar för att anpassa aktiviteten för att det ska vara corona-säkert. Klissbergsstugan hade 
servering utomhus i helgen. Det innebär en kostnad att ta fram en broschyr. Stugbroschyren 



 
 
 
ställs in under vintern, vi trycker inte upp något. Den nya spårkartan lyfter fram stugor och 
leder, även om den inte innehåller detaljerad information. Informationen på hemsidan behöver 
uppdateras så att det går att hitta ut själva. Titta på om det går att ta fram en allmän broschyr 
om stugorna. Kommunen tar fram den.  

Friluftsfestivalen ställs in eller skjuts till sommaren på grund av Corona restriktionerna som 
troligtvis kommer finnas kvar under vintern för större folksamlingar.  

6. Övriga frågor 

7. Kommande möten 
Kommande preliminära möten: 20 januari, 16 mars, 19 maj 
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