Verksamhetsberättelse 2021–2022

Världsarvsledens Vänner
Styrelsen: Ordförande Anna Renström, kassör Lennart Lundkvist, sekreterare Ingrid Sandström,
vice ordförande Hans Oscarsson, ledamöter Jörgen Backéus, Anders Dahlin och Joakim Kjellgren.
Suppleant: Lasse Häggkvist
Revisorer: Linda Björklund och Erik Hägerlind. Valberedning: Peter Norlin
Under räkenskapsåret 2021-07-01 till 2022-06-30 hade föreningen 4 styrelsemöten, samt årsmöte
och konstituerande möte. Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut 2022-06-30 uppgick till 217
eller 123 familjer med 94 övriga närstående på samma adress.
Tack till det stora nätverket av medhjälpare
Många hjälper till och insatserna varierar efter förmåga, intresse och platsens behov. Fler föreningar i
Nordingrå tar hand om sina leder, både de i direkt anslutning till Världsarvsleden och fristående.
Många markägare och privatpersoner gör stora insatser.
Tusen tack till er alla!
Skötselträff och återkoppling
Under våren hade vi vår skötselträff i Kulturfabriken i Mjällom. Syftet med träffen är att informera,
utbyta erfarenheter och bekanta oss med varandra – och förstås att bjuda våra medhjälpare på ett
gott fika. Leden är lång och det är positivt att veta att det som görs har betydelse för helheten. Årets
träff blev mycket lyckad!
Vi i styrelsen kommunicerar också med ledens medhjälpare via telefonsamtal eller mejl för att höra
hur det går. Vi håller också uppsikt över stora delar av leden, så att inte någon del glöms bort. På
våren kontrolleras och uppdateras de 14 informationstavlorna. Vi uppdaterade våra dokument om
skötsel på hemsidan.
Välskött led
Med tanke på att allt arbete med leden sker ideellt, kan vi säsong 2022 glädjas åt att hela
Världsarvsleden ser ut att uppfylla en bra nivå för framkomlighet och skyltning. Vi vill också framföra
många vandrares uppskattning av leden. På väldigt frodiga avsnitt kan växtligheten ibland upplevas
för tät om vandringen sker strax innan röjning. Det är dessa avsnitt som kräver den störst
arbetsinsatsen och det är inte rimligt att allt alltid ska vara perfekt.
Nytt stigavsnitt
VV har länge verkat för att Världsarvsleden ska ha fler stigar och färre asfaltsvägar, ändringar görs
med markägarens godkännande och i dialog med NIFF, Nordingrå intresse- och företagarförening,
som innehar markavtalen. Våren 2022 tillkom ett nytt stigavsnitt på delsträcka 2. Det börjar mittemot
Nordvallens IP och man följer stigen på gamla landsvägen och kommer ut längre fram på asfaltsvägen
till Mjällomslandet. Tack till alla inblandade där!
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Marknadsföring av leden
Hemsida
Världsarvsledens Vänners hemsida www.varldsarvsleden.nu är mycket uppskattad. I hemsidans
statistik går att avläsa att hemsidan används mer och mer och att den har haft mellan 20 000 och
40 000 unika besökare per månad under vandringssäsongen. Dessutom återkommer cirka 20 000 av
dem per månad. Besökarna de tre senaste månaderna fram till sista juni var, kom i turordning från:
Sverige, USA, Tyskland, Finland, Danmark, Nederländerna, Kina, Norge, Belgien och Frankrike. Mest
använda sidor är: ”Start”, ”Hitta hit”, ”Om oss” och etappsidan 2 ”Mjällomslandet-Norrfällsviken”.
Den sistnämnda har också den mest nedladdade kartbilden.
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt, under det här verksamhetsåret med bland annat årets
protokoll, en ny dagsturssida ”Flögberget” och en ny kartbild på etapp2 där den nya stigen mot
Mjällomslandet är med.
FB-sida och Nyhetsbrev
På FB-sidan Världsarvsledens Vänner lägger vi ut arbetsinsatser längs leden, vandringstips och
nyhetsbrev med protokoll. Nyhetsbreven skickas även till de medlemmar och medhjälpare som vi har
e-postadress till. Vi besvarar många frågor, både via hemsidan och på FB-sidan.
Kartor och tygmärken
Året om finns våra omtyckta vandringskartor gratis tillgängliga på Naturum Höga kusten vid
Skuleberget, där även våra tygmärken säljs. På sommaren finns kartan även att hämta gratis, en per
person, i den kombinerade turistinformationen och vägkyrkan i Nordingrå kyrka. Nytt för detta
verksamhetsår var att man kan beställa kartorna mot en porto- och administrationsavgift på
föreningens hemsida.
Boende- och matlista
Vi planerade för en uppdaterad version av vår utskrivbara boende- och matlista. För att minska
administrationen gjorde vi ingen ny lista. Länkar till boenden och matställen finns i stället under varje
etapp på hemsidan.
Medlemmar
Tack vare att medlemslistan har uppdaterats detta verksamhetsår underlättas kommunikationen med
våra medlemmar. Med samtliga familjemedlemmar inräknade ökade medlemsantalet kraftigt, men
även utan detta sätt att räkna ser vi glädjande nog att medlemsantalet växer.

Tack till er alla!
Tack till alla medhjälpare som hjälper till att sköta ledens olika avsnitt! Tack till alla medlemmar som
stöttar föreningen genom medlemskap! Tack till alla markägare som upplåter sin mark och i flera fall
står för röjning! Tack till NIFF, Nordingrå Intresse och företagarförening, som ger oss förtroendet att
sköta leden! Tack till bygdens alla föreningar och byalag för att ni sköter era leder! Tack till Kramfors
kommun som under åren gett oss föreningsbidrag! Tack till Svenska kyrkan som distribuerade våra
kartor i Nordingrås kombinerade vägkyrka och turistinformation. Tack till Naturum Höga Kusten för
det goda samarbetet kring kartor och tygmärken, och tack för all hjälp och goda råd vi fått under
åren! Tack till Länsstyrelsen Västernorrland för god dialog kring stigarna i Nordingrå! Världsarvsleden
övergår ibland till stigar som går genom naturreservat och dessa sköts av Länsstyrelsen. Tack till alla
turistföretag och matbutiker, vars boenden och matställen är till gagn för hela Nordingrå och
Världsarvsleden!
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