
Minnesanteckningar landsbygdsråd 
 

29 augusti 2019 Kl. 08:30-12:00 
First hotel Kramm 

 
Deltagare: Ingrid Eriksson (Lugnvik), Birgitta Viberg (Vibyggerå), Tommy Bergkvist 
(Nora), Bengt Nordlöf (Skog), Marie Mella (Nordingrå), Ernst Thurdin (Nordingrå), 
Lars Näsholm (Styrnäs), Kristina Sundbaum (Nora), Ida Stafrin (oppositionsråd), 
Andreas Gylling (samhällsavdelningen)), Anders Bosenius (samhällsavdelningen), 
Jan Sahlén (kommunalråd), Stefan Välijeesiö (samhällsavdelningen), Erik Hedlund 
(Din Tur), Lars Nässén (Din Tur) 
 
Deltog ej: Leif Svanholm (Ullånger), Kristina Sundbaum (Nora),Eva Yrjas (Styrnäs), 
Michael Steger (Ytterlännäs), Torbjörn Pettersson (Gudmundrå), Lars Sjödin 
(Ytterlännäs), Gun Larsson (Bjärtrå) 

 
1. Välkommen 

  
Jan Sahlén hälsade välkommen.  
 
 

2. Summering av föregående minnesanteckningar 
 
Minnesanteckningarna från föregående möte gicks igenom och godkändes. 
 
Några kommentarer: 
 
- Är fortfarande osäkert när simhallen öppnar i Herrskog. 
- I Höga kusten går det inte bussar på lördagar och söndagar. Är viktigt för 

turismen. 
- Positivt med satsningen på världsarvsbussen, vilken är en del av ett projekt 

(KOLL 2020, för mer info: https://www.rvn.se/koll2020 ). Finns 
förbättringsmöjligheter. Turlistan är svår att förstå och viktigt att tänka 
tillgänglighet – var stannar bussen? 

- Är mycket husbilar som besöker olika platser i Kramfors kommun. Finns 
behov av bra skyltning, ex. var sopor, latrin m.m. kan tömmas. 

 
 

3. Nytt från bygden 
 

 Lugnvik 
 
Flytten av skrotbilarna har betytt mycket för intrycket av samhället. Har 
haft butikens dag där möjlighet fanns att vara med i en utlottning om 
man handlade för 250 kronor. Är mycket sly längs Ångermanälven. 
Skulle behöva avverkas för att se vattnet.  
 
 

https://www.rvn.se/koll2020


 

 Vibyggerå 
 
Har varit mycket turister i sommar. Toppstugan har varit öppen hela 
sommaren och planen är att hålla öppet längre i år än tidigare 
säsonger. Södra stigen upp till toppen av Skuleberget är mycket 
populär. Friluftsbyn kommer att bygga ut framöver. Naturum har haft 
många besökare. Hoppas på en ny linbana till toppen av Skuleberget.   
 
Parkeringen vid södra entrén till nationalparken är för liten i förhållande 
till antalet besökare.  
 
Chokladpralintillverkningen är såld till ett holländskt par som har öppnat 
ett chokladcafé centralt i Docksta. 
 
Skule naturscen har haft flera spelningar i sommar, vilka har varit 
slutsålda. Skulefestivalen är just nu vilande men kanske återuppstår 
framöver om rätt läge uppstår.  
 
Oasen (mötesplats/tappställe vatten, Höga kustenleden) är i princip 
klart och har använts av vandrare i sommar. Ett resultat av samverkan 
mellan lokalt föreningsliv och Kramfors kommun.   
 
Är fullt med framtidshopp! 

 

 Styrnäs 
 
De bygdeavgiftsmedel för vattenkraften som har beviljats har används 
till en ny studsmatta samt en flytbrygga för att öka attraktiviteten för 
badet i Konvaljparken. Vissa dagar har det varit väldigt många 
besökare, vilket är kul. Bra att det finns extra ytor för parkering.  
 
Simskolan har i år lockat 40 barn men tyvärr är det svårt att få tidningen 
att skriva om detta. 
 
Hembygdsföreningen har fått eget vatten. Tidigare togs detta från en 
bonde. Är en mycket bra lösning för båda parter. 
 
Det tar lång tid innan de planerade investeringarna i vindkraft i 
kommunen blir verklighet.   
 
Skolbussen från Frök tar nästan en timme. Blir en lång tur. Förstår att 
bussen måste fyllas. Har lösts genom bussen kör ”varannan” riktning. 
 

  Nordingrå  
 
Vägen håller på att förbättras mellan Gallsätter och Norrfällsviken även 
i Bönhamn. 
 



Mannaminne har haft en fantastisk sommar. TV-programmet om 
Anders Åberg har fått bra genomslag. 
 
Ska göras en höstmarknad i september. Bönhamn förbereder för 
julmarknaden.   
 
Har skett en upprustning av Högbonden. 
 
Mindre besök i gästhamnarna. Antalet husbilar ökar. 
 
Mycket folk på Rotsidan. Finns en tendens till nedskräpning. 
 
Bemötande är otroligt viktigt även skyltning. 
 
Nya skyltar till samhället Nordingrå, står Vallen på dessa skyltar. 
 
Nordingrå (Mari Mella) har engagerat sig Leader-projektet Talko som 
det gavs information om vid landsbygdsrådets möte på Sandö i april.  
 
Ett uppslag inför nästa möte med landsbygdsrådet. Dela med 
oss/diskutera erfarenheter från sommaren/turismen. 
 

 Nora  
 

Konserten i Lövvik den 3:e augusti i år var fullbokad. Har satt ett tak på 
700 besökare. Tanken är att trimma in platsen inför framtiden. 
Målbilden är att bygga en friluftsteater i samarbete med Tomas Ledin 
och Kramfors kommun. Finns också kontakter med en producent. 
Tanken är att använda Tomas musik och berättelser från Kramfors 
kommun. Skådespelarna ska vara en blandning av lokala och nationella 
förmågor. Fredrik Wedin (Skule naturscen) är positiv till projektet. 
  
Det blir allt fler som vandrar i Höga kusten. Tog bort sopkorgen på 
Valkallen och sedan dess inga problem med nedskräpning. Ingen 
minskning av båtar i Lövviks gästhamn.  
 
Viktiga frågor som är övergripande för Nora är: boende-kultur-skola. 
Vad är hönan och ägget? Vill vara en utvecklingsorganisation. 
Exempelvis via medel från LONA. 
 
Vad händer med vattenfrågan? Enligt tidigare information fanns det 
planer på en ledning från Bålsjö till Torrom. 
 
Pågår ett arbete med att se över möjligheten och finansiering av 
laddstolpar vid Träffpunkt Nora. 
 
Hemsidan för Nora är omarbetad. Finns arbetsgrupp som jobbar med 
detta. Har blivit för beroende av Facebook. 
 



Möjligheten till att delta landsbygdskonferens Höga kusten är viktig för 
landsbygdsrådets ledamöter. I år fick ledamöterna i landsbygdsrådet ett 
mail om att detta inte skulle gå att ordna utifrån ekonomiskt läge. Ett 
besked som väcker många frågor. Påverkar engagemanget och 
kunskapsinhämtningen negativt.    
 

 Skog 
 
Servicehuset vid Storsjöbadet är i princip färdigbyggt, vilket har en 
ramp och toalett för personer med funktionshinder. Mycket positivt att 
finansieringen gick att ordna tillsammans med Kramfors kommun.  
 
Finns utmaningar kvar och det är infarten till Storsjöbadet, vilken 
behöver breddas. Finns möjlighet för personer som sitter i rullstol att 
använda nerfarten via volleybollplanen till badet. Arbetar vidare med att 
ge bättre möjligheter för personer med funktionshinder att bada vid 
Storsjöbadet. 

 

 Ullånger 
 

Byavakten har startat och fungerar bra. 
 
Etableringen av återvinningscentralen i Höga kusten är överklagad. 
Lösningen är dialog. 
 
Bra med trygghetsvandringar. Behövs dock mer marknadsföring då 
flera personer har missat informationen om trygghetsvandringen. 
 
 

4. Kollektivtrafik (Din Tur – Kollektivtrafikmyndigheten) 
 
Under informationen/diskussionen medverkade: 
 
-  Erik Hedlund (Trafikchef – Din Tur) 
-  Lars Nässén (Trafikplanerare – Din Tur) 
-  Stefan Välijeesiö (Samhällsplanerare – Kramfors kommun) 
 
Kollektivtrafiken består av många olika typer av transporter – linjelagda 
bussar, färdtjänst, sjukresor, skolbussar och arbets-/kommunresor (ex. 
dagverksamheten). Alla dessa är lagstyrda. 
 
Kostnaden för kollektivtrafiken i Kramfors kommun är 60 miljoner varav 16 
miljoner är linjetrafik.  
 
Ansvar: 
 
Färdtjänst – Kramfors kommun 
 
Sjukresor – Region Västernorrland 
 



Viktigt med samordning mellan Kramfors kommun och Region Västernorrland 
gällande färdtjänst och sjukresor. 
 
Skolbussar – Kramfors kommun 
 
Arbets-/kommunresor – Kramfors kommun 
 
Linjelagda bussar – Din Tur (Kollektivtrafikmyndigheten) 
 
 
För bussarna görs en upphandling. Majoriteten av bussarna körs av Mittbuss 
(Byberg Nordin). Avtalet löper ut år 2022 och det finns möjlighet till 
förlängning. 
 
Linje 50 (Härnösand-Örnsköldsvik via E4:an) är en egen upphandling och körs 
av Nobina. 
 
Finns statistik över antalet resenärer, vilket fås genom betalda biljetter. Det 
behövs i snitt fem personer på en bussresa för att turen ska vara hållbar. 
 
När en buss startar sin rutt kan den vara en skolbuss och när den vänder blir 
bussen en ordinarie busslinje. 
 
Bussgods ingår i upphandlingen. Syftet är att kunna leverera varor till fler 
platser, vilket ger ett mervärde. Bussen går ändå och kan samtidigt köra gods. 
Innebär samordning. Bussgods är viktigt för landsbygden. 
 
Kollektivtrafikplanerarna som bland annat tar fram busslinjer räknar på antalet 
körda kilometer, vilket kan skilja mycket beroende på hur rutten planeras. 
Kostnaden för att åka buss räknas i zoner.  
 
Den regionala trafiken finansieras av Region Västernorrland. I denna ingår 
linje 201 (Härnösand-Sundsvall), linje 90 (Härnösand-Kramfors-Sollefteå), linje 
50 (Härnösand-Örnsköldsvik), linje 191 (Sundsvall-Ånge) samt tågen 
(Sundsvall-Härnösand-Kramfors-Örnsköldsvik-Umeå). 
 
- Linje 50 går inte på lördagar och söndagar. Varför? Turen är viktig för 

boende och verksamma i Höga kusten samt för besöksnäringen.  
 
Svar:  
 
Den regionala trafiken finansieras av Region Västernorrland och att linje 50 
inte går på helgerna grundar sig på en besparing. I Trafikförsörjnings-
programmet finns samma skrivning för alla regionala busslinjer. Innebär att 
busstrafiken i Höga kusten finns med i strategin, vilket Kramfors kommun 
har lyft fram. Kommunen har arbetat för att behålla trafiken. Din Tur styrs 
av direktionen, vilket består av politisk representation från länet.  
 
Birgitta ska skicka argument till Erik Hedlund (DinTur) varför linje 50 är 
viktig för Höga kusten.   



 
 
 

- Kan man samordna med Ybuss som går på helgerna? 
 

Svar:  
 
Resekortet från Din Tur gäller också på Ybuss. 
 

- Varför kan man inte ladda resekort på resecentrum i Kramfors? 
 
Svar:  
 
Beror på en rättstvist. Har därför flyttats till en annan aktör.  
 

- I samband med bygget av E4:an mellan Ullånger och Docksta har 
busshållplatser tagits bort. Kommer dessa tillbaka? 

 
Svar:  
 
För att få mer information och hur planerna ser ut framöver, ta gärna 
kontakt med Bo Almström (DinTur) som hållplatsansvarig. 

 
- Busskuren vid Docksta Marina har tagits bort. Kommer det att sättas dit en 

ny? 
 

Svar:  
 
Ta gärna kontakt med Stefan Välijeesiö (Kramfors kommun) för en fortsatt 
diskussion om busskuren vid Docksta Marina. 

 
- Vad gör jag och vad gäller om bussen inte kommer? 

 
Svar:  
Om en buss inte kommer har man rättigheter som resenär. Ta kontakt med 
kundservice på Din Tur, vilken är öppen dygnet runt. De hjälper till att lösa 
problemet. Om trafiken blir inställd och annat färdmedel behövs, skickas en 
faktura till det företag som ansvarar för busslinjen. 
 

- Det finns en utvecklingspotential i kundtjänsten och att få snabbare svar 
vid ställda frågor. Finns ett behov av att jobba med bemötande. 

 
Svar:  
Det görs mätningar varje år vad gäller kundbemötande. Finns utmaningar i 
nöjdhet. Just nu arbetar vi med en omstrukturering och hoppas den ger 
önskad effekt.   
 
 
 
 



 
- Det är problem med bälten på bussarna. Inte alltid som de fungerar. Vem 

ansvarar? 
 
Svar:  
Det är trafikföretaget som ansvarar för bälten, brandsläckare med mera. 
Finns med i avtalet mellan trafikföretaget och Din Tur. Din Tur har 
fordonskontroller för upphandlade fordon.  

 
- Det finns behov av en pendlarparkering i Docksta. Många ställer bilen på 

macken. En bra pendlarparkering gynnar busstrafiken. 
 

Svar: 
  
För att komma vidare i frågan inleds en dialog mellan Stefan Välijeesiö 
(Kramfors kommun) och representant/representanter från 
förenings/näringslivet i Docksta. Birgitta meddelar Stefan vem/vilka som 
utses. 
 

- Det behövs ett samordningssystem för kollektivtrafiken/bussar/transporter. 
Finns ett system i Härnösand. Hitta ett system som egentligen inte är 
kollektivtrafik men är det ändå. 

 
Svar:  
Det finns ett projekt i Nordingrå (världsarvsbussen). Ingår i projektet KOLL 
2020 kan finnas medel kvar för att utveckla och prova ett koncept.  

 
Övrigt: 

 
- Pendlarparkeringarna borde marknadsföras bättre - är svåra att hitta. 

Ligger en vid Företagens hus i Kramfors. Ett problem är att den ibland inte 
kan användas – nyttjas av personer som inte åker tåg. 

- Visa bussarna i realtid – har jag missat bussen? 
- Det måste finnas en tydlighet, exempelvis ibland kör bussen in i Kyrkdal, 

ibland inte. 
- De som åker kollektivtrafik har bättre hälsa. 
- Ersätta vår flygplats med en pendlingsbuss till Midlanda?  
- Behövs inte alltid storbuss på landsbygden. Det viktiga är tilliten - att det 

fungerar. 
 

 
5. Övriga frågor 

 

 Vattenfrågan i Nora, borrhål och ledning – vad händer?  
 
Svar:  
 
I dagsläget räcker vattnet som fås upp ur borrhålet i Torrom. Tekniska 
avdelningen har nyligen tagit in en konsult som ska bistå med att göra 
ett beslutsunderlag och en kalkyl för att få vatten från Bålsjö till Hol och 



Torrom. Antingen från Herrskog och mot Hol eller från Salteå och till 
Torrom. För att sedan länka ihop Hol och Torrom. 
 
 

 Skrotbilar – en uppföljning 
 
Förs en dialog med Jasenko Omanovic (riksdagen). Frågan spänner 
över flera departement. Väntar på besked om det blir ett besök från 
riksdag/regering i Kramfors kommun och/eller om det öppnas upp en 
möjlighet att frågan lyfts i lämpligt forum med representation från 
riksdagen. 
 
Svar: 
 
Skrotbilarna i Lugnvik är flyttade och det rör sig om 35 fordon. Mycket 
positivt för Lugnvik som samhälle. Kostnaden för flytten är i nuläget 
40 000 kronor exklusive moms. Till detta ska arbetskostnad 40 timmar 
hos tekniska avdelningen och 15 timmar hos miljö- och 
byggavdelningen adderas. Kvarstår även kostnader för delgivning av 
utförda insatser för att få bort skrotbilarna.   

 
 

 Landsbygdskonferens Höga Kusten, Örnsköldsvik 
 
Framtidsbygget – en hel kommun var ett suveränt projekt och koncept. 
Vi behöver jobba vidare på detta. Konferensen är viktig för att få ny 
kunskap och inspiration i arbetet med att utveckla våra bygder. Ska vi 
föda oss själva? Det svårt att få fram medel lokalt, resurserna är 
begränsade och därmed kan vi inte delta. Är viktigt med representation 
från bygderna vid konferensen. Känslan är att det bli alltfler 
tjänstepersoner som deltar. Viktigt med en blandning av deltagare från 
olika organisationer, vilket ger fler infallsvinklar och lyfter konferensen.      
 
Har varit i kontakt med Örnsköldsviks kommun och om man anmäler 
sig som privatperson får vi samma pris som för en ideell förening.  
 
Svar:  
 
Håller med om att ett deltagande vid landsbygdskonferens Höga kusten 
för landsbygdsrådets ledamöter skapar delaktighet samt ger ny 
kunskap och inspiration i det lokala utvecklingsarbetet. Det hade varit 
önskvärt att även i år gett samma möjlighet för rådets ledamöter att 
delta vid konferensen.    
 
Vid landsbygdsrådets möte i november lyfter vi frågan om 
landsbygdsrådets roll och hur rådets kan utvecklas. En diskussion som 
också kan lyfta hur landsbygdsrådets budget kan användas på bästa 
sätt.   
 
 



 

 Skog och jordbruk 
 

Vi pratar inte mycket om skog och jordbruk trots detta är stor del av 
kommunens yta. Mycket styrs också av EU.  

 
Svar:  
Frågeställningen är intressant. Kan vara en av många saker som lyfts 
vid kommande möte med landsbygdsrådet och utvecklingen av rådet. 

 
 

6. Nästa möte 
 
Nästa möte blir den 27 november 12:00-16:00 och hålls i Nyland. Temat 
handlar om hur vi tillsammans kan utveckla landsbygdsrådet och hur rådet kan 
bli en arena för hela kommunen.  
 
 

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

 
 


