Styrelsemöte Världsarvsledens Vänner, Sockenstugan, Vallen 2019-10-22
Närvarande: Anna Renström, Mirja Lindström, Hans Oscarsson, Lasse Häggkvist, Jörgen Backéus,
Majvor Melinder, Malin Norlander (närvarade vid punkt 14) och Ingrid Sandström.
1. Mötets öppnande
Anna Renström förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare
Mirja Lindström valdes till justerare.
3. Genomgång av ekonomin
Hans Oscarsson sökte bidrag av Kramfors kommun i september och VV fick 25 000 kronor
för nästa år, 2020. Hans skickar också en faktura på 2500 kr till Länsstyrelsen för arbete som
utförts på Rödklitten av VV.
4. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2019-08-05, samt årsmötes- och konstituerande mötesprotokoll
från 2019-10-01 gås igenom och läggs till handlingarna.
5. Ev förslag från HK Turism ang hemsidan
Inga förslag har ännu inkommit från Mikael Englund.
6. Nya leder
Hans har skickat in alla småstigar till Johanna Öhrling på Länsstyrelsen som hon i sin tur skickar
vidare till Lantmäteriet så att de införs på Lantmäteriets kartor.
7. Nya VV-kartan
Det mesta börjar bli klart. Anna påminner Anders om att han pratar med markägaren i
Främmerveda om parkeringsfickor.
8. Parkeringsskyltar
Anna kollar upp priser för P-skyltar.
9. Ge/swisha gåva till VV
Bordlägges till nästa styrelsemöte.
10. Ringkallen
Den klassiska utsikten på Ringkallen har vid dags dato röjts fram av Lasse Olmenius och
Bengt Byström.
Christer Åkerman, Karin Olsén-Öberg och Staffan Öberg ska sätta upp rejäla skyltar med info
om den geologiska ålderstrappan.

11. Ny bro/spång vid Själand
Lennart Lundholm ska göra bron/spången över bäcken vid Själand . Mirja berättar att hon och
Fredrik röjer en stig i skogen från Pelle Åbergsgården i Björnås till Själand i samarbete med Siv
och Lennart Lundholm. Det är en delvis gammal byväg och varierad natur som behöver röjas.
Leden från Häggvik startar vid Farfarsgården och går över berget till Björnås. Vägen finns redan
men behöver märkas ut. Hans föreslår att Mirja och Fredrik kan göra skyltarna som ska sättas upp,
hos Hans och Anna som har material till dem.
12. Praktiska åtgärder enligt Verksamhetsplanen
5 rastbord ska placeras ut våren 2020. Arbetsuppgifterna måste fördelas, kan de som sköter resp
leder hjälpa till? Kartor ska delas ut, ca 20 000 är beställda. Etapptavlor som Hans monterar. Mirja
och Fredrik uppdaterar mat- och boendelistan. Hemsidan ska hållas uppdaterad av oss med bilder
och inlägg om vad som sker. Anna och Ingrid gör en uppdatering till våren över vilka som ansvarar
för de olika lederna.
13. Skötselträffen och Världsarvsledens dag
Anna och Hans ansvarar för Skötselträffen, den blir troligtvis i mars, datum bestäms senare.
Vi har 2 förslag på datum för Världsarvsledens dag, eventuellt lördag 16/5 eller lördag 13/6.
Vilka som ansvarar för denna dag bestämmes längre fram.
14. Idémöte om Nordingrå framtid
Ordet lämnas över till Malin Norlander som har kommit för att berätta om sitt deltagande i
Idémötet med Nordingrå framtid. Malin sa att Idémötet beslutat att ha som mål till 2025 att
antalet Nordingråbor inte skulle minska. Nordingrå = Hjärtat av Höga Kusten; 52 byar, 52 berg
och 52 sjöar. Olika lobbygrupper arbetar med exvis avfarten i Gallsäter, asfaltering av vägar
(Lidböle, Orsta och Själand) till Gårdsbutiken och att det ska finnas skyltningar vid båda avfarterna
till Nordingrå vid Konstrundan. Andra förslag är en promenadslinga på Vallen gärna upplyst, som
knyts ihop med promenadleden vid kyrkstallarna samt förslag om att erbjuda olika aktiviteter året
om.
Malin ger VV:s styrelse förslag på att man kan ge byalag/enskilda personer i uppdrag att berätta
kulturhistoriskt om olika platser . Detta skulle sedan kunna sättas upp med skyltar på resp platser.
Vi tycker att det är ett intressant förslag att varva lokala berättelser med historiska fakta.
Styrelsen tackar Malin för information och förslag men vi beslutar att fortsätta fundera, just nu är
det arbetet med kartan som måste prioriteras. Malin talar också om att 4 olika p-platser ska göras
klara.
Peter Gerdin har hjälpt till med att beställa grus mm till parkeringsplatserna i Omne, Snåret och
Trollarviken. Kostnad för dessa är ca 8500 kr inklusive moms. Anna har pratat med Fredrik Melin
om parkeringsplatser i Gärde, kostnad för detta är 7450 kr + moms.
15. Uppföljning av sophantering
Mirja har kontaktat Kramfors kommun och frågat om de kan hjälpa till med soptömning vid vissa
strategiska platser vid olika leder. Det blev nej från kommunen men de talade om att de ska ha möte
med HK-leden längre fram om sophantering. Styrelsen diskuterade lite om för- och ev nackdelar med
sopkärl vid lederna, vi upplever dock att miljön vid lederna är skräpfria. Det krävs dock enskilda
insatser för att tömma sopor vid t ex raststugor. Mirja fick i uppdrag att följa upp kommunens och
HK-ledens möte om sophantering på vissa strategiska leder.
16. Krånglande e-postutskick
Det har varit krångel med att få ut e-post till medlemmarna. I fortsättningen kommer protokollen
att läggas upp på hemsidan.

17. Övriga frågor
Henrik Johansson har avsagt sig ansvaret för Mädan - Rödklitten. Nya ansvariga sökes!
Naima Dahl och Ingrid Sandström har bättrat på prickmärkningen från Snåret till Sjubrö och röjt lite.
Anna berättar att man kan hämta impregnerat virke på Nordingrå Järn för spångar.
Länsstyrelsen håller på att bilda ett nytt naturreservat i Nordingrå, Rammberget söder om
Norrfällsviken. Eftersom reservatet kommer med i Världsarvsledens nya karttext och det ligger i
anslutning till leden, så har Världsarvsledens Vänner fått möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Anna skickar ut remissen om det till styrelsen att läsa.
Görel Thurdin har erbjudit oss att ha info om VV i deras sjöbod i Bönhamn på julmarknaden 7/12.
Anna skickar ut en förfrågan till styrelsemedlemmarna om någon kan ansvara för detta.
Byvägen från Östansjö, från Svartsjön till Mjösjö saknar prickar/markeringar eftersom telefonstolpar
har tagits bort. Vem/vilka kan ta ansvar för nymärkning?
18. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte träffas vi hos Mirja och Fredrik Lindström i Björnås, tisdag 26/11 kl. 18.00.
19. Mötet avslutas
Anna tackar för styrelsens intresse och engagemang och avslutar därmed mötet.
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