
 
 
 

Natur & friluftsråd 21/8-18 kl 18-20 
Plats: Ängen, Södra berget. 

Närvarande: 

Alnö Scoutkår/KoF/Selångers SK Henrik Lindén 
Sundsvalls Orienterings Klubb (SOK) Björn Abelsson 
Naturskyddsföreningen   
Skidklubben Vidar Kenneth Wiklander 
Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF) Anders Erlandsson 
Miljökontoret (MK) Helena Brus  

 

Anders går igenom föregående anteckningar. 

Skogsstyrelsens projekt Matfors vassröjning, Stornäset spänger m länsstyrelsen. 

Angående lokaler till föreningar, Anders ska kolla med Gärdehov hur det är med att hyra 

lokal. 

Mötesanteckningar  
 

1. Arrangemang 

Integrationsprojekt  

- Halvtidsanställd på Naturskolan 

Det har varit väldigt svårt att rekrytera folk till integrationsprojektet. Men nu har KoF 

anställt en tjej som har tidigare erfarenhet från KOMUT. Hon har tidigare jobbat i 

Södertälje med integration. Tanken är att hon ska jobba med att bygga upp ett 

kontaktnät och personer för att få till ett integrationsprojekt som i Örebro. Hon 

kommer även att genomföra vissa integrationsaktivititeter.  Friluftsenheten kommer att 

söka interna medel för fortsatt arbete med integration under 2019.  

 

- Skogens dag 16 september 

Planering pågår för fullt. Det har skickats ut information till deltagarna förra veckan. I 

år har vi satsat på en föreläsare kring temat natur och friluftsliv i Sundsvall. Det blir 

Hugo Burvall, freeskii-åkare, som föreläser om vad naturen och bergen betytt för 

feeskii-åkningen. Den startar kl.11.30 i danslogen och pågår ca 30 minuter. 

 

- Skidans dag. 

Vi skjuter på den punkten till nästa möte. 

 



 
 
 

2. LONA-projekt   

Helena berättar vad LONA är. (Sista ansökan 1 dec) 

Förslag på projektidéer.   

Vidar har ett förslag till projekt som de vill genomföra, men behöver samarbeta med en eller 

flera föreningar och eventuellt kommunen. De handlar om att rusta stigar och vidareutveckla 

dem med ev. naturinformation, rastplatser. Kring Sidsjön/Nacksta/Kliss. Ledutveckling kan 

vara möjligt som projekt för samarbete från kommunens sida. Detta skulle kunna vara ett 

projekt där flera föreningar i rådet skulle kunna bidra med något. 

Ett samarbetsprojekt i rådet skulle vara bra. Samarbeten prioriteras ofta vid ansökan om 

bidrag. Vi kommer ta upp denna fråga på nästa rådsmöte för att vidareutveckla projektidén.  

 

3. Information från kommunen 

Zonering Södra berget  

Med anledning av att det ständigt tillkommer aktiviteter inom friluftsområdet och att det blir 

fler och fler besökare, så har Friluftsenheten tagit fram ett förslag till indelning av skogen i 

olika kategorier, för att undvika alltför mycket konflikter. Det handlar om fyra olika zoner 

som grovt indelas: 

Fartfyllt: Cykel, elit, (ev. nya aktivititer i framtiden).  

Lugnt: Naturupplevelse, promenad, motionär, tystare. Minimalt intrång. 

Tillgänglighet: Asfalt, rullskidor, rullstol, rullator. 

Personal: Skötsel av anläggningarna. 

 

Bifogat finns förslag till zonindelning och beskrivning av zonerna.  

 

Tipsa Anders på om du har någon synpunkt och om det finns annat man ska tänka på inom 

området, naturhänsyn mm. 

 

Planer finns att anlägga en discgolfbana. Företaget Innova utreder möjligheter och 

banläggning på Södra Berget. Den styrs mot de fartfyllda zonerna. 

 

Utredning terrängcykling 

En utredning pågår sen före sommaren angående terrängcykling inom kommunens 

friluftsleder. Det är konsultföretaget Trail solutions, som jobbar med detta och kommer skriva 

en rapport över vad som är våra styrkor, vilka områden som är lämpliga och vad vi bör satsa 

på. Rapporten ska vara klar inom närmsta veckorna.  

 

  



 
 
 

Något ämne vi vill lyfta på kommande möte?  

Det skulle vara trevligt med en inspirationsföreläsning eller likande för rådets medlemmar. 

Anders ska kontakta Jerry Engström och höra om det finns möjlighet att han kan komma på 

ett möte och föreläsa för att få inspiration.  

 

En annan idé är att vi ska försöka planera in någon gemensam aktivitet/exkursion, för att göra 

något trevligt tillsamman och lära känna varandra lite bättre utanför möteslokalen. 

 

4. Information mellan medlemmar 

Större nyheter från föreningarna 

 

Naturskyddsföreningen: Har genomfört utbildning av lärare med naturen som klassrum. 

Inbjudan har gått ut till grundskolan i Västernorrland. Fem tillfällen är genomförda, en 

sjätte på gång i Sollefteå. Utbildningen sker ute i naturen.  

 

Skogsstyrelsen har skickat ut att de vill ha representanter till en styrgrupp, för en ny 

Regional skogsplan. Grunden är att de fått ett regeringsuppdrag till planen.  

 

Vidar: Planerar för fullt för kommande säsong med stugvärdar. De har ganska många 

avhopp av äldre medlemmar som har börjat få svårighet att ta sig till och från Kliss. DE 

hoppas på att yngre förmågor och andra föreningar kan ställa upp och hjälpa till i vinter.  

 

Det har också haft lite svårigheter med att ta sig fram på vissa delar av leden i anslutning 

till Raggestorp (anslutningen till Klissvägen) KoF jobbar med att se hur man kan lösa 

detta med den nya fastighetsägaren. 

 

Den 11 september har Vidar initierat en gemensam vandring upp till Kliss med tjänstemän 

på planavdelningen på kommunen. Detta med anledning av planeringen av nya 

bostadsområdet Katrinehill. Miljökontoret kommer även att delat i denna vandring, och 

eventuellt Friluftsenheten.  

 

SOK: Hoppas på att Sundsvall ska kunna arrangera o-ringen 2023. Det som är avgörande 

är om kommunen är intresserade av att arrangera och bidra med arbete och/eller pengar.  

 

KoF: Det senaste året har det pågått arbete med att ta fram ett gemensamt skyltprogram 

för friluftslivet inom Sundsvalls kommun. Arbetet är nu klart, och programmet bifogas 

protokollet. 

 

MK: Nu finns Informationsskyltar uppsatta på Norra Stadsberget.  

 



 
 
 

5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

6. Kommande möten 

Tisdagar eller onsdagar 18-20. Oftast i Barkskeppet, Magasinsgatan 14, 4 trappor. Ingång 

dörren bredvid Bussgods. 

tisdag 25 september, onsdag 7 november, onsdag 5 december, tisdag 15 januari, onsdag 20 

februari, tisdag 26 mars, onsdag 8 maj. 

 

Vi funderar kring att variera dagarna mellan tisdagskvällar och onsdagskvällar. Därmed 

kanske fler har möjlighet att komma. Meddela gärna Anders vad som passar er förening bäst.  

 
7. Inventering av leder 

Denna gång har vi tittat på kartor över västra Sundsvall. Lucksta, Matfors, Stöde, Holm, 

Indal, Liden.  

De var inte mång deltagare på mötet därav vart inte så många leder utmärka. Vet ni med er 

något som bör uppmärksammas inom de nämnda områdena får ni gärna meddela Anders 

detta. Se nedan vad som kan vara bra att informera om: 

• Vilka leder känner du till? Vilken är sträckningen? Stämmer sträckningen på kartan? 

• Vem sköter lederna? 

• Hur frekvent används de? Passager per dag? 

• Säsong? Sommar/viner? 

• Olika aktiviteter? Vandring, löpning, ridning, cykel, skidor, snöskor, dykning, etc. 

• Kring lederna? Rastplatser, Vindskydd, grillplatser, toaletter, parkering, dricksvatten, 

tillgänglighetsanpassning, övernattningsstugor, servering, etc. 

• Rita på karta och numrera. Beskriv på lista till respektive karta!  

 


