
 

 

  
 

Protokoll styrelsemöte 2022 11 29, digitalt  
Närvaro: Björn Abelsson, ordf  Frånvarande: Johanna Öhman 
  Ingrid Wallin        Peter Sjölund 
   Birger Hjörleifsson        Ylva Eriksson 
 Anneli Åslund                   
 Lars Fersters 
1. Mötets öppnande  
 Björn öppnade styrelsemötet med att hälsa alla välkomna 
 
2. Julfest 7 december 18.00 – 21.00 

Hittills är 10 personer anmälda. Björn skickar ut en lista på vad var och en ska ta med sig. 
Kamin och gasolspis finns. Lars tar med vatten och ser till att övriga funktionaliteter i 
Nolbystugan är i sin ordning. Från riks kommer en styrelseledamot med, för att bland annat 
prata om vindkraft. 
 

3. Julgransplockning  
(inte på Norra Stadsberget, men vid Arboretum, söder om Sidsjön) Hans Asplund från 
kommunen har gett klartecken till julgransplockning. Arboretum håller på att restaureras, vilket 
gör området lämpligt för julgransplockning. Björn annonserar på FB. Handsågar och yxor 
ordnar Björn och Lars. Förslag på datum: Lördag17 december, senast kl 12 

 
4. Spårsnövandring 

Vi avvaktar väder för att hitta lämpligt datum, någon gång inpå nästa år. Ev blir vandringen i 
Stöde.  Anneli har förslag på slinga där både varg, lo och järv brukar hålla till.  

 
5. Remiss E14 

Trafikverket vill göra en ny sträckning på E14 där bla Huluvägen ska byggas om. Eftersom 
Naturskyddsförenigen har en annan syn på projektet överväger vi att på något sätt ordna ett 
informationsmöte i syfte att ge upplysning om vad som vore lämpligt utifrån hur den faktiska 
trafiksituationen ser ut.  
På Kulturmagasinet har Trafikverket ordnat en utställning om projektet. Utredningen finns på 
Trafikverkets hemsida. Björn skissar på en remiss. 
 

6. Förslag till ny framtidsstrategi för Naturskyddsföreningen  
Den 8 dec kl 18.30 ordnas ett digitalt regionalt remissmöte angående Naturskyddsföreningens 
framtidsstrategi. Alla är välkomna att vara med. Man kan även lämna synpunkter på ”Vote it” 
på Naturkontakts hemsida.  

 
7.  Kamerala frågor 

Birger har skickat ut ekonomihandlingar och ska vidare gå igenom bla ekonomin kring 
Ljunganprojektet. 

 
8. Nästa möte  

Nästa styrelsemöte bestämdes till den 24 jan kl 18.30 i Studiefrämjandets lokaler. 
 

9. Mötets avslutande 

Björn avslutade styrelsemötet med att tacka alla deltagande för engagemang och delaktighet.  
 



 

 

Sundsvall dag som ovan  
 
 

Ingrid Wallin, sekreterare  Justeras 
 
 
     Björn Abelsson, ordförande 
 


