
Minnesanteckningar landsbygdsråd 
 

25 april 2019 Kl. 08:30-12:00 
Sandö MSB/FBA 

 
Deltagare: Ingrid Eriksson (Lugnvik), Gun Larsson (Bjärtrå), Lars Sjödin 
(Ytterlännäs), Birgitta Viberg (Vibyggerå), Tommy Bergkvist (Nora), Bengt Nordlöf 
(Skog), Marie Mella (Nordingrå), Ernst Thurdin (Nordingrå), Lars Näsholm (Styrnäs), 
Ida Stafrin (oppositionsråd), Andreas Gylling (samhällsavdelningen)), Anders 
Bosenius (samhällsavdelningen), Jan Sahlén (kommunalråd), Ulrika Hurdén 
(förvaltningschef bildningsförvaltningen), Felicia Edholm (Leader Höga Kusten)  
 
Deltog ej: Örjan Löf (Nordingrå), Leif Svanholm (Ullånger), Kristina Sundbaum 
(Nora), Eva Yrjas (Styrnäs), Michael Steger (Ytterlännäs), Torbjörn Pettersson 
(Gudmundrå),  

 
1. Välkommen 

  
Jan Sahlén hälsade välkommen och mötes inleddes med presentationsrunda.  
 
 

2. Summering av föregående minnesanteckningar 
 
Minnesanteckningarna från föregående möte gicks igenom. När det gäller 
skrotbilsfrågan kommer vårt erbjudande till riksdagen att förskjutas till hösten 
2019.  
 

3. Framtidens förskola och skola 
 
Ulrika Hurdén (förvaltningschef bildningsförvaltningen) presenterade 
förvaltningen och förutsättningar för hur Kramfors skolor kan komma att se ut 
framöver. Utmaningen är att få en ekonomi i balans samtidigt som 
elevunderlaget framöver sviktar. Bildspelet bifogas. 
  

 
4. Nytt från bygden 

 

 Lugnvik 
 
Byavakt är på gång i Lugnvik. I den före detta kiosken kommer en 
pizzeria att starta. 
 

 Bjärtrå 
 
Det råder en viss osäkerhet om föreningsbidrag sökts för Kombis. Det 
har kommit in ansökningar till vindkraftsfonden som ännu inte är 
behandlade. 
 



 Vibyggerå 
 
Det finns en arbetsgrupp som arbetar med frågan om Skulebergsliftens 
framtida lösning.  
Befolkningen växer från 860 personer 2010 till 877 personer 2018. 
Byalaget har dragit igång något som man valt att kalla ”Volontärer för 
nytta och nöje” som gör byafrämjande” aktiviteter varje torsdag kl. 09.00  
Man har för avsikt att inrätta ett tappställe för vandrare som kommer att 
få namnet ”Oasen”. 
 

 

 Styrnäs 
 
De bygdeavgiftsmedel som man beviljats kommer att användas för att 
öka attraktiviteten för badet i Konvaljparken.  
De fyra sommarkvällar som anordnas varje sommar och 
kioskverksamheten i Konvaljparken förbereds. 
Det finns ett problem med att rekrytera simlärare till den populära 
simskolan i Dämstabadet (Konvaljparken) 
Förslag om att skapa en liten broschyr i fickformat på engelska om 
Kramfors framfördes. Det finns en förlaga på svenska som vi kan 
använda med viss modifiering. 
 

 Bollstabruk 
 
Risken för nedläggning av Ytterlännässkolan är den stora frågan för 
Bollstabruk.  
Krambo har sålt ”centrumhuset” till P&T reklam med förhoppningen om 
att det ska leda till något positivt. 
Konstnären Mats de Wahl har fått i uppdrag att skapa ett konstverk på 
en tomt på en yta som är 1,6x1,6 m och 3 meter högt och detta 
konstverk ska vara klart någon gång i sommar. 
Det finns en ”planteringsgrupp” som jobbar med en minipark och med 
en lund bortanför den nyuppförda macken. 
 
 

 Nora  
 

Fortsättningen av LONA-projektet uteblev tills vidare på grund av ett 
riksdagsbeslut som skar ned budgeten för Naturvårdsverket. 
Konsert kommer att hållas i Lövvik den 3 augusti med en förväntad 
besökarskara på ca 700 (till skillnad från fjolåret då denna låg på ca 
1300). 
Det rapporterades lite olika bud om att Sunnerbo återuppstått som 
flyktingboende eller inte. Mest sannolikt är att så inte blev fallet. 
 

 Skog 
 
Det blir ny toalett på Storsjöbadet och inomhusbadet i Herrskog ska 
enligt uppgift bli klart till hösten. 



 Nordingrå  
 
Den egna hemsidan är ”sanerad” och fungerar som vanligt. 
Tidningen ”Vi i Nordingrå” är klar. 
Nordingrådagen den 4 maj kommer att visa upp 42 lokala utställare. Vid 
bra väder utomhus på Nordingråvallen och vid sämre väder i 
Kusthallen. 
 
 

 Ullånger 
 

FTS-rådet startar trygghetsvandringar i Ullånger och Docksta.  
Byavakt är på gång.  
Leif Svanholm vill avsäga sig deltagande i Landsbygdsrådet och  
”kusten” vill utse en ny representant.  
Ida Stafrin påminde om vikten av att vår ambassadör Magdalena 
Forsberg röstas vidare i Let’s Dance. 
 

5. Talko – ung ideell kraft (Leader Höga Kusten) 
 
Felicia Edholm presenterad projektet Talko för Landsbygdsrådet.  
Bildspelet bifogas med minnesanteckningarna.  
 

6. Myndigheten för samhällsskydd- och Beredskap (MSB) 
 

 
Patrik Klingberg, miljöhandläggare på MSB berättade om hur verksamheten 
på Sandö (och hela MSB) ser ut. Bildspelet bifogas med 
minnesanteckningarna.  
 

 
7. Folke Bernadotte Akademien (FBA) 

 
Marielle Sundin, tematisk handläggare med jämställdhetsperspektiv berättade 
om Folke Bernadotte Akademien. Bildspelet bifogas med 
minnesanteckningarna.  

 
8. Övriga frågor 

 

 Medlemmar i Landsbygdsrådet vill att busstrafiken i kommunen belyses 
tydligare. Förslaget är att visa upp hela den flernivåplanering som styr 
utbudet av busstrafik. Lämpligtvis bjuds Trafikverket, KTM,  
kommunens handläggare och ev. andra aktörer in till nästa möte. 

 Landsbygdsrådet vill ha en dragning över kommunens övriga 
besparingsplaner. 
 

9. Nästa möte 
 
Nästa möte i Landsbygdsrådet blir före Landsbygdskonferensen som äger rum 
den 19-20 september i Örnsköldsvik. Återkommer om exakt tidpunkt och plats.  



 
 

10. Mötets avslutande 
 
Jan Sahlén tackade för ett bra möte och avslutade mötet. 

 
 


