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Under räkenskapsåret 2017-07-01 till 2018-06-30 var cirka 70 stycken betalande medlemmar.
Föreningen har förutom årsmöte och konstituerande möte haft sex styrelsemöten och ett
arbetsmöte. På ett styrelsemöte deltog Nordingrå Intresse- och Företagarförening, NIFF.

Arbetet med leden
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 varsitt
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!
Skötselträff
I april hölls den årliga skötselträffen i Sockenstugan och det var många som kom. Träffen är främst till
för våra medhjälpare, men även nyfikna är välkomna! När många träffas kan styrelsen bättre
överblicka leden. Vi vill också visa de som hjälper oss att deras insatser är delar av ett större och väl
fungerande sammanhang – Världsarvsleden. Träffen avslutades med smörgåstårta och glada
diskussioner!
Återkoppling
En utmaning för oss i styrelsen är att få återkoppling från alla delar av leden, vi vill ju veta att
Världsarvsleden är i bra skick. Skötselträffen var ett tillfälle. På hösten skickade vi digitalt ut en enkät
som några svarade på. I övrigt höll vi kontakt med våra medhjälpare via telefon, sms och mejl.
Torr sommar
Den torra sommaren gjorde att delar av leden var mer lättskött än vanligt då växtligheten var
begränsad. Några delar av leden är ändå mer arbetsintensiva än andra, främst över hyggen där det
växer mycket sly, samt fuktiga avsnitt med frodigt gräs.
Oförutsedda händelser
Då och då händer något som varit svårt att förutse och då rycker någon ur VV ut. I år förbättrades
t.ex. märkning och skyltning vid Rödklittens fornborg, efter att ett hygge gjort den tidigare enkla
stigen till fornborgen och grottan mer komplicerad att följa och några gick fel. Tips om förbättringar
under verksamhetsåret handlade just om förtydligande av skyltning och märkning på vissa platser.

Informationsmaterial / Marknadsföring
Kartmaterial
Allt material på informationstavlorna höll bra över vintern. Vikkartorna från 2016 är populära och vi
gjorde ett omtryck av 6000 stycken. Dessa distribuerades till stor del.
På nätet
Hemsidan www.varldsarvsleden.nu används flitigt, sakinnehåll och länkar till mat och boenden
uppdateras kontinuerligt. För att ytterligare sprida information om Världsarvsleden och föreningens
arbete finns FB-sidan Världsarvsledens Vänner, där bildmaterial och länkar regelbundet läggs upp.
Arrangemang
VV var representerade på Höstmarknaden på Mannaminne och på Nordingrådagen, två arrangemang
i NIFF:s regi. Vi informerade om Världsarvsleden, lockade fler att bli medlemmar och sålde
tygmärken.
Världsarvsledens Dag i Själand

Världsarvsledens Dag 2018 i Själand, foto: FB-sidan Världsarvsledens Vänner

För att uppmärksamma leden och göra den mer känd hålls den årliga temadagen ”Världsarvsledens
Dag”. I år var vi i Själand. Tack vare mångas goda insatser kunde vi bjuda på korvgrillning,
tipspromenad och två föredrag om Själand och områdets geologi. Två guidade vandringar
arrangerades, en lättvandrad slinga runt Själandssjön och en krävande slinga upp till klinten och ner
mot Edsätterfjärden. Visning av Själandsklintens toppstuga. Dagsaktuell folder delades ut.
Vi fick hjälp med utformning av affisch annonserade om arrangemanget på vår hemsida, på
nordingra.nu och på Kramfors kommuns hemsida. Världsarvsledens Dag var även med i
medarrangören Naturum Höga kustens vårprogram och deras FB-sida. Dagen prydde förstasidan i
Tidningen Ångermanlands söndagsupplaga på nätet, med ett tillhörande reportage i e-tidningen.

Externa kontakter och bidrag
Kramfors kommun beviljade Världsarvsledens Vänner ett ekonomiskt bidrag på 25 000 kr mot
redovisade kostnader upp till den summan.
NIFF har år 2018 utbetalat det slutliga restbeloppet på 6000 kr från de projektmedel som
ursprungligen var avsedda för Världsarvsleden.
Själandsklintens förening hjälpte oss med arrangemanget Världsarvsledens Dag.
Naturrum Höga Kusten, Länsstyrelsen guidning och utskrifter av foldrar och affischer
Villa Fraxinus, Gårdsbutiken i Själand, Bearbetningscenter AB, Naturum Höga Kusten och
Länsstyrelsen Västernorrland skänkte de fina vinsterna till Världsarvsledens Dag

Tack till er alla som stöttar vår Vackra Världsarvsled!
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