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Närvarande 
Friluftsfrämjandet Njurunda: Gun Svedin, Hans Rönnberg, Daniel Eurenius 
STF: Maj Johansson  
KoF: Anders Erlandsson 
MK: Helena Brus 
Bird Life: Leelene Karlsson 
SOK: Ingrid Viklander Nylander  
Vidar: Kent Edström 
MBF: Jessica Andersson även vandring i hembygden. 
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Det är Friluftsfrämjandet i Njurunda som är värd för kvällens möte och vi träffades vid deras 
nybyggda stuga, Bergfotsstugan, vid Fiskdammen i Nolby. Invigning av Bergfotsstugan var 
den 13 november i år, det vart ett lyckat arrangemang som lockad många personer. Tidigare 
hade Friluftsfrämjande Tallstugan. Den har brunnit ner två gånger, vilket medfört att de inte 
fick försäkra en ny stuga en tredje gång på samma plats. Så de var tvungna att hitta en ny 
placering för sin verksamhet. Fiskdammen har en bättre lokalisering på flera sätt. Det är mer 
lätt tillgängligt för fler människor. De har även utvecklat en led här som utgår från stugan upp 
och upp till toppen av Nolbykullen. Det går även ta sig vidare till Hemmanet längs leden.  

Deras verksamhet består främst av skogsmulle, vandringar, guidningar, kanoter och 
slalomskidskola. De skulle gärna utöka med längdskidåkning och söker ledare för 
längdskidor. De arbetar mycket med barnverksamhet och bedriver mulleverksamhet i ett 
flertal former, såväl traditionella grupper som familjegrupper, men även samarbeten med 
förskolan. De har en önskan att få samarbeta med Bredsands skola för barn som inte har vuxit 
upp med snö.   

Skridskor går tyvärr inte eftersom dammen töms på vintern.  

Dagordning 
1. Information från kommunen 
Pollineringsprojekt:  

Helena berättar om den utredning som Miljökontoret tillsammans med Parkavdelningen har 
startat för en omläggning till större andel höggräsytor som syftar till att skapa livsmiljöer för 
pollinatörer, växter och fågelliv för att genom detta öka variationen inom biologisk mångfald 
och ekosystem. Det är ett LONA-projekt som pågår några år för att: 

• Utveckla miljöer för pollinatörer. 
 

• Undersöka hur ytor som sköts som höggräsytor idag bidrar till biologisk mångfald. 
 

• Utreda utvecklingsmöjligheter för att skapa funktionella pollinatörsnätverk.  
 

• Ta fram förslag till omläggning av skötsel och utreda vilka skötselmetoder som är 
lämpligast.  

 
• Lägga om skötseln för utvalda områden från kortklippt gräs till höggräsyta kommer att 

skapa större variationsrikedom bland både djur och växter.  
 
Vi tittar på vissa förhållanden som: 
Terrängförhållande - är det plant eller kuperat? 
Näringsstatus - är det näringsfattigt eller näringsrikt? 



 
 
 

Ljusförhållande - är det soligt eller skuggigt? 
Jordart - är det sandigt, grusigt eller lerigt? 
Vattentillgång - är det torrt eller fuktigt? 

 
Alla ytor är inte inventerade och projektet fortsätter under nästa sommar. 
Några pärlor centralt  som har signalarter för äng är bla: 
Tivoliparken, Riksintresset Kulturmiljö i Granlo, Hoppbacken Norra bergets naturreservat 
och Södra Broparken 
 
Stugsvängen  

När kommer stugorna att hålla öppet?  
Bergfotsstugan: Har öppet 1 dec och 12 dec. Förövrigt har de en plan på att hålla öppet 
varannan helg. 
Klissbergsstugan: Har redan öppet på söndagar.  
Fågelbergstugan: Öppet på lördagar-söndagar 
Svanängsstugan: Öppet på lördagar-söndagar 
Huli: Öppet på lördagar-söndagar 
Hovbergsstugan: Öppet på lördagar-söndagar. 
Klippstugan: Ej klart. 
Lappstegestugan: Öppet på lördagar-söndagar från annan dagen.  
NTO-Scoutstugan: Preliminärt öppet på söndagar i mars. 
 
Vilken metod ska man ha för kontroll av att man har besökt stugorna? Syftet är ändå att de 
ska besöka stugorna.  
Troligtvis kommer satsningen på sommaröppna stugor att fortsätta nästa sommar. Överlag har 
det varit försiktigt positiv, även om det inte varit någon anstormning till stugorna. Vi tror att 
det kan behövas några år för att arbeta in vetskapen om stugornas öppethållande. Anders 
återkommer när man bestämt sig från kommunens sida om man kan och vill lägga resurser på 
satsningen. 

2. LONA-projekt 
 
Det finns idéer om LONA-projekt inför 2021? Här är några som vi noterat under året. 

• Ledutveckling i Juniskär - Juniskärs fastighetsägareförening: Framför allt skyltning av 
leder.  

• Skyltning och utveckling av leder Skönviksberget – Föreningen Skönviksbergets 
friluftscentrum, Timrå SOK och Sundsvall biathlon 

• Utveckling av friluftsområdet på Ortviksberget – Skönsbergsspårets intresseförening: 
De har ett par vindskydd, tankar om pulkabacke.   



 
 
 

• Strandpromenad Kvissleby-Dingersjö – Omställning Njurunda och Växtkraft 
Njurunda: De vill dels göra en förstudie för ekopark längs Ljungan samt information 
och rastplatser. Utreda förutsättningar och samverka och samråda, inventera 
naturtypen och arter.  

• Fladdermöss – Bat Life Sweden, Naturskyddsföreningen: Det är en ansökan på gång 
för att sätta ut en fast övervakningsstation, osäkert om det blir av. 

• Tjuvholmen – Ortvikens båtklubb: Kommer ej att hinnas med. 
• Bekämpning av lupiner i Sidsjöns och Södra bergets friluftsanläggningar  
• Utveckling av närområdet kring Dykets friluftsområde – Dykets intresseförening: Inte 

fått återkoppling från dem så det blir inget. 
• Bok om Sundsvalls friluftsliv: Inget mer gjort för att få till en ansökan. 
• Friluftshistoria: Inget mer gjort för att få till en ansökan. 

3. Luften är fri och aktuellt hos föreningarna 
Vilka aktiviteter har föreningarna planerat? 

Vidar: Klissbergstugan är öppen vid Lucia med något extra arrangemang. Det är mycket folk 
som besöker stugan. Nästa år kommer de att ta dit människor från Nacksta som inte är vana 
att gå i skogen. Det blir mer vid sommartid för att det inte ska vara för utmanande. 

Botaniska föreningen: Har inga aktiviteter nu. Det planeras och kommer ett program senare 
för utflykter till våren.  

MYKOS: Håller också på att planerar nytt program. 

Friluftsfrämjandet: Reflexvandringen har avslutning i 1 dec. Sedan börjar skidskolorna i 
februari, Lotte har snöskovandring. Det finns några snöskor att låna av föreningen. Daniel ska 
få gå kurs i natur-parkour, Det är parkour i naturen. Parkour handlar om att på ett smidigt sätt 
forcera olika typer av hinder i omgivningen  utan hjälpmedel. Det kan vara hopp och rullar i 
olika tekniker för att forcera hindren och kräver ofta en bra fysisk och mental styrka av 
utövaren.  

Bird Life: Har inneträffar nu. I december har de ett möte, tre möten efter jul, vid danslogen 
uppe på Norra Berget. De planerar vidare för våren och sommarens program. Den mest 
aktuella aktiviteten är i januari då den årliga; fåglar in på knuten genomförs. 

SOK: Orienteringsklubben har mest interna träningar i klubben. SM-arrangemang på Södra i 
skidorientering.  

STF: Närmast ska de ha julgrötsträffen den 11 dec, på danslogen på Norra. De har då en 
frågevandring med marschaller, Anders Norberg kommer visa bilder från årets som gått. Det 
får vara max 40 pers. Mest för medlemmar, om man inte är medlem får man betala en högre 
summa. De har haft en aktivitet om fåglar i Fjällen, där Peter Berglund visade bilder från sina 



 
 
 
exkursioner som var mycket bra. De har enats om att ha 17-18 aktiviteter. Det är mycket olika 
utflykter, ett klart program kommer framöver.  

 

Seminariet om Norra Alnön:  

Norra Alnö har en unik miljö, geologin, botaniskt, svampar, värde, fåglar, kulturmiljö. 
Lördagen den 20 november arrangerade Länsstyrelsen tillsammans med botanikerna och 
geologerna ett seminarium om alla värden som finns där. Inbjudna var många olika föreningar 
och organisationer som hade korta presentationer inom sitt område. För att skydda, bevara 
och utveckla den unika miljön krävs samarbeten mellan alla aktörer så det var värdefullt att 
samla alla för att starta igång ett nätverk för fortsatt arbete. 

Tips frågor från mötesdeltagarna: 

Ingrid berättar att Friluftsfrämjandet i Falun har vandringar varje vecka. Stora grupper som 
samlas, kan bli upp till 80 personer. Dagtid på veckorna för pensionärer. Det är bra att ha 
regelbundna tider, varje vecka eller ett specifikt datum årligen.  

STF är intresserad av att veta vilka stugor som är öppna just för att göra utflykter till dem.  

För att få fler att samåka är det bra att ha en samlingsplats, samma veckodag och tidpunkt. Så 
blir utflyktsmålet en typ av hemligt mål.   

Helvetesbrännan är ett tips för utflykt. Jämtgaveln också. Ånge överlag har många 
utflyktsmål. 

Kommande teman  
November Må bra ute 
December Dialog friluftsliv 

4. Övriga frågor 
En utvärdering har nu gjorts av de sommaröppna friluftsstugorna: Hulistugan, 
Hovbergsstugan, Fågelbergsstugan. De höll öppet mellan 5 juli – 15 augusti 11.00-15.00. 
2 feriearbetare som höll öppet varje dag. Sålde det som föreningen bestämt. Antalet besökare 
per dag var ca tre sällskap. Föreningarna var överlag nöjda. Men det kan bli bättre med mer 
marknadsföring, samt att de kan ha någon aktivitet kopplat till detta. Ungdomarna var nöjda 
överlag, FAVI mycket nöjda, men önskar mer ansvar till ungdomarna. Det kan vara vissa 
problem med leveransen till stugorna. Samt det sanitära kan vara lite problematiskt eftersom 
det är otillgängligt och enkla förhållanden. KoF planerar att fortsätta nästa även år, 
förhoppningen är att fler har uppmärksammat detta nu. Då kommer fler och fler tillslut. 
 



 
 
 
5. Kommande möten 
Kommande preliminära möten: 18 januari, 2 mars, 17 maj 
Plats: Bestäms senare 
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