
 
Verksamhetsberättelse 2016 – 2017  

Världsarvsledens Vänner  

Styrelsen: Ordförande Anna Renström, kassör Joakim Kjellgren, sekreterare Liselotte Eriksson,  
ledamöter Jörgen Backéus, Anders Dahlin, Ann-Britt Hägglöf och Hans Oscarsson  
suppleanter Göran Westin och Anna Greta Tjäder. 
Revisorer: Linda Björklund och Erik Hägerlind 
Valberedning: Peter Norlin och Ulrika Åsander 

Under räkenskapsåret 2016-07-01 till 2017-06-30, har föreningen förutom årsmötet haft sju 
styrelsemöten. Antalet medlemmar har varit ca 125 st. 

Världsarvsledens Dag 
Det här året genomfördes ”Världsarvsledens Dag” i Bönhamn den 10 juni. Med en årlig dag vill vi 
göra Världsarvsleden mer känd och locka fler att vandra i vår vackra natur.   

Besökarna välkomnades vid kapellet där Världsarvsledens karta och en dagsaktuell karta för 
vandringen delades ut. Tygmärken såldes. Ca 150 personer deltog i det lite gråa, men lämpliga 
vandringsvädret.  

Tipspromenaden genom Bönhamn arrangerades av länsstyrelsens personal från Naturum Höga 
Kusten. Vid grillplatsen på Grundhällan bjöd Världsarvsledens Vänner på dryck och grillad korv. Där 
informerades även om konstverket Passage, en stentrappa som genom landhöjningen reser sig ur 
havet och där höjden på varje trappsteg motsvarar en generation. 

De två vandringarna leddes av två erfarna Bönhamnsbor. De som deltog fick bl.a. guidning om 
Bönhamns kapell, Piskarmalberget, en torpgrund i mager jord, ett område för stenåldersboplats, 
Mjösjö fårgård och "Böratallen".  

Dagen blev omskriven i Nordsverige och Kramforsbladet. Vi fick god hjälp med utformning av affisch 
och vi affischerade i bygden och annonserade om arrangemanget på vår hemsida, på nordingra.nu 
och på Kramfors kommuns hemsida. Vi sponsrades av flitig skribent med en helsidesannons i 
tidningen Collage.  

                 
Världsarvsledens Dag 2017 i Bönhamn                                              Stor uppslutning på skötselträffen i Sockenstugan 



Skötselträff 
Den 25 mars hölls en skötselträff i Sockenstugan och många kom. Träffen är främst till för våra 
medhjälpare som sköter varsitt avsnitt av leden, men även nyfikna är välkomna! Vi hoppas att de 
som hjälper till, upplever att deras insatser är en del av ett större och väl fungerande sammanhang – 
Världsarvsleden. Vi gick bland annat igenom ledens skötsel med röjning och märkning samt 
hemsidans upplägg. Träffen avslutades med gofika och glada diskussioner! 

 

Arbetet med leden  

      
Henriks redskap på Rödklitten                          Jonas och Leo vid Ringkallen               Anna med Mattias och Tes från Skogsstyrelsen vid Sjubrön. 

Fantastiskt nätverk av medhjälpare! 
För att leden som helhet ska fungera måste samtliga delar av leden gå att hitta och vara väl 
framkomlig. Till detta har vi det fantastiska nätverket av medhjälpare som ideellt tar hand om olika 
avsnitt av leden, genom att röja gräs och sly, ta bort nedblåsta träd, märka upp, sätta upp skyltar, 
göra spångar, köra ut bord m.m. Stort tack till er alla!  

Många positiva reaktioner 
Styrelsen har fått stor uppskattning för det arbete som lagts ner på leden. Många tycker leden är 
välskött och vacker. Ett önskemål från vår sida är också att få veta om det är några problem längs 
leden. Vi har fått in ett par tips från allmänheten om var smärre förbättringar kan göras och dessa är 
åtgärdade. I övrigt har enbart positiva reaktioner inkommit. 

Märkta telefonstolpar försvinner 
I och med att fibernätet byggs ut i Nordingrå, kommer gamla telefonstolpar och därmed även ledens 
märkning att försvinna längs flera vägsträckor. På ett par avsnitt har det redan hänt och där har leden 
märkts om. Vi får vara fortsatt uppmärksamma om var telefonstolparna försvinner, så att vi även 
fortsättningsvis kan åtgärda märkningen. 

Hjälp av Skogsstyrelsen 
Vi har fått betydande hjälp av AF Skogsstyrelsen i år. De har till en mycket låg kostnad röjt sly och 
gräs, märkt upp och skyltat upp på några avsnitt. Områden som vi prioriterade för deras insatser var 
där kontaktnät saknades och avsnitt med få medhjälpare. Skogsstyrelsen har även tillverkat och kört 
ut ett rastbord till Ringkallen. Världsarvsledens Vänner sponsrades av Mjällomsvikens vandrarhem, 
då vandrarhemmet fick användas av Skogsstyrelsen för lunch och hygien.  

Akutinsatser 
Det här året har det funnits personer som avlastat styrelsen och hjälpt till med akutinsatser, d.v.s. 
uppkomna händelser längs leden utöver det planerade. Ni har varit till stor hjälp, tack! 

 



Informationsmaterial / Marknadsföring 

                                                
Informationstavlorna kontrollerades, här Mjällomslandets                      Tygmärket                           Extra kartor bl.a. vid Högklintens parkering 

Samtliga 14 informationstavlor har kontrollerats 
Allt material hade hållit bra över vintern.  

Fler kartor har satts upp 
Några etapper är långa och svårorienterade. Därför har extra kartor satts upp vid Villa Fraxinus, 
Fiskarfänget i Norrfällsviken, Måviken, Högklintens parkering, Omne by och Gärde.  

Vikkarta 
Förra året togs Världsarvsledens nya vandringskarta fram, med karta på ena sidan och 
Världsarvsledens och därmed Nordingrås sevärdheter på andra sidan. I år återstod hälften, ca 5000, 
kartor och dessa distribuerades till områdets turistbyråer och många Service Points. 
 
Hemsidan 
Hemsidan är väldigt använd, sakinnehåll har uppdaterats  www.varldsarvsleden.nu Eftersom en ny 
responsiv hemsida är under planering, är uppdateringarna på nuvarande hemsida begränsade. 

FB-sidan 
För att ytterligare sprida information om föreningens arbete och Värdsarvsleden finns FB-sidan 
Världsarvsledens Vänner, där bildmaterial och länkar kontinuerligt läggs upp. 

Tygmärke 
Ett tygmärke togs fram, utformad med tanke på att man ska känna igen sig med skyltningen i 
terrängen. De säljs för 50 kr styck och behållningen går till ledens skötsel. 

 
 
Externa kontakter och bidrag 

Kramfors kommun beviljade i april ett ekonomiskt bidrag på 50 000 kr.  

NIFF har gjort utfästelsen att utbetala restbeloppet av de projektmedel som ursprungligen var 
avsedda för Världsarvsleden. Totalt ska 12 000 kr betalas ut till VV, fördelat på 6000 kr 2017 och 6000 
kr 2018. 

AF-Skogsstyrelsen har till en låg kostnad röjt, märkt upp och skyltat avsnitt av Världsarvsleden. De 
har även tillverkat och kört ut bord. 

Mjällomsvikens vandrarhem har lånat ut sina lokaler för lunch och hygien, när AF-Skogsstyrelsen har 
hjälpt till längs leden på uppdrag av Världsarvsledens Vänner. 

Naturrum Höga Kusten, Länsstyrelsen anordnade tipsrunda under Världsarvsledens Dag.  

Skidstahus har skänkt tryckimpregnerat virke till bord, spångar etc.  



 

         
Mjällomsvikens vandrarhems kök lånades ut till Skogsstyrelsen             Skidstahus virke har bl.a. använts till ett rastbord vid Edsätterfjärden 

 
VINSTER TILL VÄRLDSARVSLEDENS DAG SKÄNKTES AV:  
Bönhamn brygga, Gårdsbutiken Själand, Bearbetningscenter AB, Naturum Höga Kusten och 
Länsstyrelsen Västernorrland. 

 
 

Stort tack till er alla som hjälper till  

och stöttar Världsarvsleden 

 

Styrelsen för 

VV  

Världsarvsledens Vänner 
augusti 2017 

 

 
Styrelsemöte i kyrkan med inbjudna gäster från Kramfors kommun och Höga Kusten destinationsbolag  

Anders, Mia, Lasse, Liselotte, Ann-Britt, Anna, Anna Greta och Hans 
Alla foton är hämtade från FB-sidan Världsarvsledens Vänner 


