
 
 
 
Mötesanteckningar Natur & friluftsråd 20/1-21 kl 18-21 
Plats: Digitalt    
 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF) Anders Erlandsson, Lars-Erik Återgård 
Föreningsbyrån Emelie Beijer Isolehto 
Miljökontoret (MK) Helena Brus  
Sundsvalls Orienterings Klubb (SOK) Ingrid Nylander Wiklander 
STF Anders Norberg 
Friluftsfrämjandet Njurunda Lotte Nord 
Naturskyddsföreningen Björn Abelsson 

1. Coronapandemin 
Anders har skickat ut information om pandemilagen och vad som gäller från 
folkhälsomyndighetens rekommendationer: 
Den enskildes ansvar 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-
material/foreskrifter/konsoliderade/hslf-fs_2020_12.pdf 
 
Föreningars ansvar. Det står träning men ska enligt uppgift även kunna gälla för 
friluftsinriktade föreningar 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/ 
 
Lotte Nord berättar om FF-Njurundas verksamhet. De har haft en del förseningar med att 
komma igång med sina verksamheter vid Fiskdammen och nya Bergfotsstugan. Det är bland 
annat bygglovet som dröjt. De ville gärna komma igång för att få fart i verksamheten och har 
haft öppet hus vid Fiskdammen. Det kom en ganska jämn ström med människor, många har  
stor förståelse för omständigheter kring Corona. De hade ingen vanlig servering öppen utan 
ett litet bord på sidan med korv och kaffe. Där man fick fixa allt själv. De hade också vakter 
som påpekade om olika grupperingar kom för nära varandra och bad dem hålla ett säkert 
avstånd. 
 
Klissbergsstugan har haft servering utomhus till lucia. Man misstänker att två 
föreningsfunktionärer blivit smittade i samband med det. Därför har man beslutat att hålla 
stängt tills vidare. Där har det varit mycket folk och vid serveringen har det bildats kö och 
trängsel. Det är viktigt att tänka på hur man organiserar en servering om man ska hålla öppet! 
   
Lars Erik berättar hur man resonerar kommunalt. Med utångspunkten att det som gäller är 1 
person per 10 m2 inomhus. Det gäller inte utomhus, men det finns rekommendationer från 
folkhälsomyndigheten. Samt att regeringen nu kommit med hårdare regler. Kommunens 
verksamheter har total nedstängning, förutom skolan och elitverksamhet. Inomhusaktiviteter 
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bör man fundera över, där all verksamhet som inte är nödvändig bör stängas ned enligt 
rekommendationen.  
 
Utomhus i naturen ligger ansvaret mycket på individnivå. I Sidsjöbacken är det kommunen 
som ansvarar för säkerheten. Kommunen har jobbat med att minimera trängsel, genom att ha 
vakter, ordna kösystem och placera ut fler bord och bänkar. Det ska komma en ny 
rekommendation imorgon, torsdag, som vi väntar på.  
 
Det har varit två insändare i Sundsvalls tidning, som Lars Erik håller på att svara på. Där man 
beklagar sig över att det varit mycket folk i Sidsjöbacken och undrar varför den hålls öppen. 
Vi vill undvika att stänga ner. Svårt att styra hur många som kommer till Sidsjön, utomhus. 
Då ligger ansvaret mycket på den enskilde individen. Mycket beror på avsaknaden av andra 
aktiviteter.  
 
Folkhälsomyndigheten konstaterar också att smittspridningen inte ökad i och med 
fjällresandet vid jul och nyår. Man har inte sett ökad smittspridning vare sig i Sälen eller 
Härjedalen.  
 
Lotte rekommenderar om att man kan ha en synlig person som är ”vakt”. Med exempelvis 
väst.  
 
Mycket hårt tryck på Södra Berget och vid Sidsjön. Finns förslag på hur man kan 
sprida ut människor på fler ställen? 
 
Ingrid föreslår att man skulle kunna placera ut fler tillfälliga grillplatser.  
 
Björn säger att på Norra sidan av stan är standarden för skidspåren mycket sämre så det finns 
anledning till att folk åker till södras spårområdet. Om man gjorde bättre spår på Norra sidan 
stan så kunde folk även åka där och då sprids folk ut.  
 
Fler spår att sprida ut sig i är bra. Tex Svanängsspåret och Klökan. De är på gång att öppnas, 
men det har varit mycket träd att röja efter snöfallet, så det tar tid.  
 
Man kan lägga ut bilder från de ställen som är fixade och lägga ut på sociala medier för att 
locka folk dit. Bilder har efterfrågats och det kommer förhoppningsvis framöver.  
 
Bidrag för inkomstbortfall 
Emelie från föreningsbyrån informerar om vad som gäller för inkomstbortfall på grund av 
Coronapandemin. Det finns ett tillfälligt bidrag för inkomstbortfall  i och med Corona-
pandemin. Det kommer en ansökningsomgång under februari för  kvartal fyra förra året.. De 
grundläggande kriterierna för vanliga bidrag gäller som vanligt. Om föreningen har drabbats 



 
 
 
hårt av Corona kan man söka bidrag för det. Tex om man fått ställa in tävlingar och cuper. 
Eller att man haft ökade kostnader för större lokaler.  Det är en begränsad budget så det är 
ingen garanti för 100% bidrag. Man prioriterar främst ungdomsverksamheter. De flesta som 
sökt har ändå fått rätt bra bidrag utbetalat. Information finns på föreningsbyråns Facebook. 
Föreningsbladet kan man även prenumerera på.  
 
Det är viktigt att fylla i blanketten riktigt med alla bilagor. Då går det snabbare att handlägga, 
och få bidrag beslutat. Skicka helst som underskriven pdf via mail.  
 

2. Luften är fri och aktuellt hos föreningarna 
 
Invigningswebbinarium Friluftslivets år 2021! | Luften är Fri (luftenarfri.nu) 
 
När: Fredag 22 januari 
Var: Youtube. PÅ grund av ett stor intresseför invignings webbinariet har de flyttat 
sändningen till Youtube. Följ webbinariet utan anmälan på  
https://www.youtube.com/watch?v=CMBH-LtCVZc 
 
Vilka aktiviteter har föreningarna planerat för under temat luften är fri? 
 
Sundsvall 400 toppar. Som är ett initiativ av Lotte Nord med samarbeten av flera föreningar. 
Om Sundsvalls topp-ställen, det kan röra sig om en bergsopp, ett svamp eller bärställe eller en 
annan trevlig plats som man vill uppmärksamma.  
Lotte har nu startat en FB-grupp som heter: Sundsvall400toppar. Det är flera organisationer 
som samarbetar kring detta. 
Det kommer så småningom att komma en 400:a topplista framöver på kommunens hemsida 
och i friluftskartan https://karta.sundsvall.se/friluftskarta.  
Om man vill dela ett toppställe på FB-sidan är det är bra om det finns en vacker bild till en 
text. Man kan även lägga ut på sin Instagram med taggen #sundsvall400toppar.  
 
Tanken är alla ställen på sikt ska in i friluftskartan. Mitt Sundsvall appen. I Naturkartan 
hamnar det i per automatik. 
 
Björn funderar vidare om och hur det går att involvera #sundsvall400toppar även i Hitta ut  
 
Det går att söka på naturnamn i friluftskartan, så det kan vara bra att använda närmsta ”kart-
namn” på stället.  
 
Är det någon som vill vara med och hjäölpa Lotte och Björn att administrera topparna? Hör i 
så fall av er till dem eller till Anders.  
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Vi vill att alla föreningar och personer i föreningarna går med i gruppen och tipsar om sina 
”toppar”. Sök på sundsvall400toppar i facebook och gå med i gruppen. Topparna behöver inte 
vara ett berg, utan ett toppen-ställe. Det kan vara ett berg, eller tom en dal. Namnet syftar 
också till att sundsvall fyller 400 år i år.  
 
Dela gärna FB-sidan till andra som kan vara intresserade.  
 
På Gång i föreningarna  
 
FF-Njurunda: Nya Bergfotsstugan vid Fiskdammen ska vara öppen på söndag 11-14, och 
eventuellt även framöver, Till helgen kan man bland annat prova snöskor. Aktiviteter 
genomförs med största säkerhetstänk och man får ta stort eget ansvar, man får genomföra 
mycket på egenhand.   
 
SOK: Det är inte så mycket aktivitet för närvarande. De har ungdomsträningar och 
Seniorträning utomhus (20-30 åringar). Inga öppna aktiviteter. Däremot träffas vissa äldre i 
föreningen och promenerar och fikar tillsammans, med säkerhetstänk och avstånd. 
 
Planering för kartan Hitta ut 2021 pågår. Det blir 400:a checkpoints i år, ungefär. Ånge och 
Timrå är med. Det blir en stor karta över centrala Sundsvall, samt en hel del kartklipp som 
släpps eftersom.  
 
Elittävling i skidorientering 6-7 fgebruari från SOK-stugan, med spår från Dubbla 
vindskyddet och ner mot Fågelbergsstugan. Eventuellt någon aktivitet med banor som kan 
användas av allmänheten veckan efter. 
 
Naturskyddsföreningen: Har inte så mycket aktiviteter, funderar på att ha någon aktivitet 
kring spårning utomhus. De har tänkt genomföra digitala webbinarier för att informera om ett 
flertal punkter. Det samordnas på länsnivå. DFe återkommer med besked när tid och plats är 
beslutad. 
 
STF: Har inga aktiviteter just nu. Har skjutit på det mesta, även årsmötet. Ska försöka göra 
några skidturer. Sätter igång i mitten på maj med fler aktiviteter. De ska fundera på vad de 
kan tipsa om för toppställen. 

3. Information från kommunen 
 
KoF: 
 



 
 
 
Anders informerar om att det pågår ett varumärkesarbete för Södra berget inklusive Sidsjön. 
Vi vill få fler besökare utifrån, från annan ort men även för sundvallsbor som inte vet om vad 
som finns att göra där. Området har på senare tid utvecklats med fler aktiviteter, som disc-
golf, cykelbanorna och rullskidor. Vill någon förening delta i en workshop för att diskutera 
kring vilka värden berget har, vad det är som lockar, hur det borde utvecklas och vad/vilka 
aktiviteter området ska ge plats för? Hör i så fall av er omgående till Anders. Viktigt att få 
med många olika föreningars intressen.  
 
STF är gärna med i en workshop/intervju.  
SOK vill vara med. Ingrid uppmärksammar att tillgängligheten till både Södra och Sidsjön 
borde bli bättre. Det är frågor som lyfts i ett sådant arbete om utveckling, säger Anders.  
NSF är gärna med på workshop.  
Anders återkommer med mer information, en inbjudan till workshop kommer från 
Gullersgrupp som håller i varumärkesjobbet.  
 
MK: 
För de LONA-ansökningarna som vi ansökt om i december 2020 brukar besluten komma i 
slutet av februari, början av mars. Så vid möte 16 mars borde vi ha besked. 
 

4. Övriga frågor 
Landshövdingestafett för att uppmärksamma Friluftslivet år- Luften är fri! 
Det är ett initiativ från Landshövdingen i Uppsala län, Göran Enander, som bjudit in sina 
landshövdingekollegor på Sveriges länsstyrelser att under året genomföra en 
friluftslivsaktiviteter varje månad under månadens tema för Luften är fri. 17 mars är 
preliminärt datum för landshövdingens besök i Sundsvall. Anders kommer hjälpea till med 
planeringen och återkommer eventuellt till någon förening om medverkan. I mars är temat 
friluftsambassadör. En officiell inbjudan kommer att komma till kommunen inom kort, 
därefter planeras aktiviteten.  
 
Naturskolan är nerlagd, med anledning av det har man inte spårat upp skidleken. Det är inte 
helt klart om skidleken kommer drivas ändå. Denna vinter kommer den inte att öppnas. 
Förhoppningsvis kan den framöver finnas kvar men då krävs det omprioriteringar i 
Friluftsenhetens uppdrag. 

5. Kommande möten 
Nästa möte sker den 16 mars. Kallelse kommer veckan innan. Finns det förslag på punkter 
till dagordningen, så återkom gärna med dem. 
Därefter kommande preliminära mötesdagar: 19 maj, 24 augusti, 6 oktober, 20 november 
Plats: Digitalt 
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