
 
Styrelsemöte Världsarvsledens Vänner 2019-11-26 hos Mirja och Fredrik Lindström i Björnås 

Närvarande: Joakim Kjellgren, Anders Dahlin, Majvor Melinder, Mirja Lindström, Fredrik Lindström, 

Åsa Nordius, Jörgen Backéus, Hans Oscarsson, Anna Renström 

 

1. Mötet öppnas 

2. Joakim och Mirja valdes till justerare 

3. Föregående protokoll från 2019-10-22 lades till handlingarna 

4. Ekonomin. Joakim meddelar att dagens saldo är 53 709 kr, men att en faktura för gruslass till 

parkering och en faktura för lokalhyra av Sockenstugan återstår att betala. Vi inväntar 2 500 

kr från Länsstyrelsen för skötseln av Rödklitten, Hans har skickat fakturan. Det nya bidraget 

på 25 000 kronor från Kramfors kommun utbetalas efter att vi redovisat kvitton för 50 000 kr. 

Vi summerar att ekonomin ser god ut även om utgifterna detta år kommer att bli stora. 

5. Swisha en gåva. Vi tror att många vill swisha en gåva för att visa sin uppskattning och stötta 

skötseln av Världsarvsleden. En idé är att göra små, enkla märken/skyltar som kan monteras 

på befintliga stolpar till vägvisare och informationstavlor. Märket kan utformas som en prick 

med samma kulör som den oxidgula märkfärgen, då fungerar det även som en uppmärkning 

av leden. Joakim föreslår även att en QR-kod ska vara med som kan skannas med mobilernas 

kamera. Beslut: Hans tar fram förslag.  

6. Joakim representerar Världsarvsledens Vänner på Bönhamns julmarknad 7/12 tillsammans 

med fler föreningar i makarna Thurdins sjöbod.  

7. Mikael Englund har lämnat ett förslag om att Höga Kusten Turism kan bekosta 

mobilanpassning av Världsarvsledens hemsida i nytt program till ett värde av 20 000 kr.  

Beslut: Vi tackar nej till erbjudandet. Vi får väldigt mycket beröm för nuvarande hemsida som 

är åskådlig och lättnavigerad. Det är inte självklart att en mobilanpassad hemsida blir bättre. 

Vi utesluter inte att framöver ersätta nuvarande hemsida med en mobilanpassad version. 

Om det blir aktuellt kan Maria Schibbye ideellt skapa en hemsida i Worldpress, introducera 

webbansvariga Hans och Anna i programmet och ge dem långsiktigt stöd. En fördel med 

Worldpress jämfört med nuvarande program är att fler kan uppdatera. 

Styrelsen tackar Höga Kusten Turism för erbjudandet och ser fram emot att kunna samarbeta 

i annan form. 

8. Arbetet med de återstående lederna går bra. Mirja och Fredrik rapporterar att den nya 

stigen till Själand från Björnås är färdigröjd med hjälp av Carolina Åhman, Åsa-Saga 

Hammarstedt, Daniel xx, Daniela Baumann och Lennart Lundholm. Trädhenke lånade ut 

redskap. Bron över ån har påbörjats, den ansvarar Lennart för.  



Anders meddelar att han har röjt färdigt stigarna vid Grista. Hans och Finn Oscarsson har 

tillverkat tre spångar till Grista.  

9. Parkeringsfickor Vår förhoppning är att avspärrningskedjan i anslutning till informations-

tavlan vid Svartsjön ska kunna flyttas så att det går att parkera en bil. Det är fortfarande 

oklart hur det blir, men Anders har kontakt med markägaren.  

På vändplanen nedanför Valto fäbod kan bilar parkeras. Beslut: Majvor kontaktar 

markägaren och frågar om P kan markeras på kartan. 

10. Prisuppgifter Styrelsen godkände Annas underlag till P-skylt. Prisförfrågan har skickats till 

Haga reklam, samma företag som har tillverkat de vägvisande vandringsskyltarna.  

Hans har tagit reda på priser för stolpar, men vi kom fram till att längden 1800 mm är för 

kort, däremot kan diametern 60 mm räcka. Föreningen har grövre stolpar kvar, men de är 

svåra att hantera. Beslut: Hans får i uppdrag att ta fram nya prisuppgifter för längre stolpar. 

11. Övriga frågor 

*Jörgen uppmärksammar oss om att gratistidskriften Magasin Höga Kusten lyfter fram 

Världsarvsleden i reportaget ”Sagostigar”. 

*Vi tycker att Måviken är ett bra alternativ för årets upplaga av Världsarvsledens dag, bland 

annat gör rampen vid vattnet att arrangemanget blir tillgängligt för rörelsehindrade. 16 maj 

är ett bra datum. Beslut: Anna tillfrågar Jenny Gerdin på Måvikens Camping. 

*Under dagen var Mirja och Fredrik, tillsammans med fler turistföretag i Höga Kusten, i 

Umeå på en minimässa arrangerad av Höga Kusten Turism. Möjligheterna till konferenser i 

Höga Kusten lyftes. Mirja och Fredrik passade också på att göra reklam för Världsarvsleden. 

Leden fick beröm från flera håll – främst för de ideella krafterna och för lugnet i naturen.  

* Mirja och Fredrik rapporterar att en grupp turistföretagare i Nordingrå planerar att bilda en 

ekonomisk förening och köpa in elcyklar för att gemensamt bidra till att turisterna stannar 

längre i området.  

12. Datum för nästa möte är tisdag 2020-01-21 kl 18.00 i Sockenstugan. Beslut: Åsa tar med sig 

fika och Anna bokar lokal.  

13. Mötet anslutas och styrelsen tackar Mirja och Fredrik för fika med matiga och goda pajer.  
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