
Minnesanteckningar landsbygdsråd 
 

27 november 2019 Kl. 12:00–16.00 
Nylands Folkets hus 

 
Deltagare: Ingrid Eriksson (Lugnvik), Lars Sjödin (Ytterlännäs), Gun Larsson 
(Bjärtrå), Leif Svanholm (Ullånger), Kristina Sundbaum (Nora), 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), Sture Andersson (chef näringsliv- och utvecklingsenheten), Patrik 
Asplund (chef kultur- och fritidsenheten)  
 
Deltog ej: Birgitta Viberg (Vibyggerå), Eva Yrjas (Styrnäs), Michael Steger 
(Ytterlännäs), Torbjörn Pettersson (Gudmundrå),  

 
1. Välkommen 

  
Jan Sahlén hälsade välkommen.  
 
 

2. Summering av föregående minnesanteckningar 
 
Minnesanteckningarna från föregående möte gicks igenom och godkändes. 
 

 
3. Nytt från bygden 

 

 Skog 
 
Problemen med simhallen vill inte ta slut. 
 

 Nora 
 
Har haft ett möte med Postnord för att gå igenom hur det kommer sig 
att projektet kring att låta Ica Strömmen bli temporärt utlämningsställe 
inte verkar fungera som det var önskat. Mötet gav en del svar vilket 
innebär att Postnord behöver förbättra arbetet med projektet och 
Norabygden behöver informera de boende om hur de behöver agera för 
att den långsiktiga lösningen att Ica Strömmen ska kunna bli 
utlämningsställe ska kunna bli verklighet. Även Kramfors kommun 
behöver agera mot i första hand PTS och Näringsdepartementet för att 
minska på de stora negativa miljö- och kostnadskonsekvenser 
nuvarande ordning innebär. 
 
Den 11 december kommer Norabygden att ha ett möte på Nordviks 
naturbruksgymnasium om viktiga framtidsfrågor.   
 



Lövvik har fått ”vindbonus” från vindkraftsparken Möckelsjö 
(Härnösands kommun). 
 

 Bollstabruk 
 
Belysning är invigd vid park och konstverk. Även en ny gångväg vid 
bruket är försedd med ljus via SCA:s försorg. 
 
En fråga som det arbetas med nu är att göra om banvallen mellan 
Nyland och Bollstabruk till cykel- och gångväg. 
 

 Ullånger 
 
Ullånger har fyra brister: Bostäder, barnomsorgsplatser, endast halva 
samhället har fiber och återvinningscentralen är försenad pga 
överklaganden i planprocessen. 
 

 

 Lugnvik 
 
Byavakten fungerar positivt.  
 
Bygden känner att det skulle behövas bättre möjligheter att kunna 
förhindra ”olämpliga hyresgäster och fastighetsägare”. Som läget är nu 
försämrar det möjligheten att öka attraktiviteten, vilket det pratades 
mycket om på Landsbygdskonferensen Höga Kusten. Det hela bottnar i 
ett djupgående samhällsproblem. En nyhet i sammanhanget är att om 
en fastighet anmäls som vanvårdad och blir ett ärende inom kommunen 
så har polisen bett om möjligheten att få följa med kommunens 
inspektörer när de utreder ärendet. Polisen får nämligen själva endast 
inspektera när de har nog med underlag för en husrannsakan.  Detta 
uppfattar kommunens inspektörer och polisen vara ett bra arbetssätt 
som vi i landsbygdsrådet hoppas att de vill fortsätta med och utveckla i 
möjligaste mån. 
 

 Nordingrå  
 
I Nordingrå pågår en hel del småprojekt som ger ringar på vattnet.  
 
En konsekvens av den attraktivitet som området innehar innebär att 
vissa baksidor av turismen uppstår och ett aktuellt fall är problem med 
returglas – är skräpigt vid återvinningstationer.  
 
Svar: Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FPI) ansvarar för 
städning och tömning av återvinningstationerna. Om det finns 
synpunkter ex. om en station upplevs som skräpig kan synpunkter 
lämnas via webben ( https://www.ftiab.se/172.html ) , ringa 
kundtjänsten (0200-88 03 11) eller skicka ett mail till kommunens miljö- 
och byggavdelningen. Miljö- och byggavdelningen har tillsyn över FPI 

https://www.ftiab.se/172.html


och har årliga samråd där bland annat inkomna synpunkter gås 
igenom.   
 

 Styrnäs  
 

Även i Styrnäs är det bostadsbrist.  
 
I Styrnäs har man valt byavakt på en mjukare nivå och där går arbetet 
under benämningen grannvakt. 
 
Lars Näsholm ville framföra en eloge till Kramfors kommun för att 
kommunen lyft fram problemen med social dumping. 
 
Även i Styrnäs har man bekymmer med Postnords paketservice vilken 
är förlagd till Sollefteå.  
 
Årets julgran i Styrnäs är uppställd och fiberdragningen i bygden är klar.  
 

 Bjärtrå 
 
Fiberdragningen som pågår för fullt är positiv medan det dock blir en 
försening för Köja-Mariebergsområdet som beror på Mediateknik.  
 
Det konstateras att det finns fler och fler fina besöksnäringsföretag i 
området. 
 
Vindkraften (Rammeldalsberget) genererar utvecklingsmedel vilket 
inneburit att hembygdsgården fått nytt tak, Mariebergs bad har rustats 
upp, byalaget har bytt fönster på en byggnad och Allsta gårds 
cykelprojekt har fått pengar. 
 
När byavakten startar sina skift kan det konstateras att mycket av det 
som pågår är svårt att definiera vad det är. Föreningar har gjort 
skrivelser om skrotbilar där otillåten verksamhet verkar pågå.  
 
Man ville också nämna exemplet på hur en privatperson i Nyhamn 
agerar för att försöka undvika att ”fel” personer köper fastigheter. 
Personen förvärvar fastigheterna på egen hand och gör nödvändig 
insats för att senare sälja till ”rätt” sorts människor.   
 

 Allmänna kommentarer.  
 
I Docksta har man startat byavakt och Kramfors kommuns FTS-råd 
betonar vikten av samarbetet. 
 
Sammanfattningsvis kan man skönja några huvudproblem:  
 
Skrotbilar – Naturvårdsverkets rapport framtagen för regeringen år 
2015 bifogas minnesanteckningarna. Rapporten är skickad till 
riksdagsman Jasenko Omanovic. 



 
Postnords paketutlämning lämnar mycket övrigt att önska när det gäller 
miljöarbete och transportkostnader för landsbygdsbefolkningen. 
 
Det råder bostadsbrist på många platser i kommunen 
 
Kramfors kommuns ekonomi kan man studera genom att använda 
länken till kommunens webbsänding från kommunfullmäktige 25 
november: https://www.kramfors.se/kommun--demokrati/politik-och-

demokrati/kommunfullmaktige/webb-tv/sandningar/kommunfullmaktige-

2019-11-25.html  
 

4. Strandhallen Nyland 
 
Patrik Asplund (kultur- och fritidschef i Kramfors kommun) redogjorde för 
bakgrunden till de politiska beslut som fattats gällande Strandhallen i Nyland 
och Mjällomshallen i Mjällom tidigare i sommar. 
 
Beslutet för Strandhallen innebär att isen inte ska spolas i vinter och att en 
utredning ska göras för att se på framtida möjligheter till en försäljning eller 
andra alternativ. 
 
Några frågor, svar och synpunkter i sammanhanget: 
 
Budgeten för Strandhallen uppgick för 2018 till 1,466 000 kr 
           för 2019 till 1,400 000 kr 
 
Elkostnad för 2018 var 466 000kr. Man vet inte exakt hur mycket av detta som 
hänför sig till isproduktion. Det vet man mer om när detta verksamhetsår är 
avslutat. 
 
Kramfors kommun har fått en reaktion på signalen om försäljning från 
föreningen Nylands engagerade där de önskar att kommunen utreder alla 
möjligheter att avvakta med en försäljning. 
 
Varför har hallen belastats med 70 000 kr i räntekostnader? Svar. Det beror på 
investeringen i nya omklädningsrum för ca 2,5 – 3 Milj för ett fåtal år sedan. 
 
Kultur- och fritidsenheten har under de senaste åren upplevt sig ha haft en bra 
kontakt och dialog med IFK Nyland som har driftat hallen under en lång rad av 
år. Nu kom man under första halvåret 2019 till kommunen och konstaterade 
att klubben inte längre hade personella resurser att drifta hallen inför hösten 
2019. 
 
Under ett par års tid har samtal pågått med Nylands föreningsliv om hur en 
framtid med hallen skulle kunna se ut. Resultaten har hittills landat i att allt 
blivit som det brukar bli dvs. att de hittillsvarande aktörerna får klara sig med 
färre intresserade och till slut finna sig nödsagda att avstå från att driva hallen. 
Färre och färre aktiva timmar har redovisats. 
 

https://www.kramfors.se/kommun--demokrati/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/webb-tv/sandningar/kommunfullmaktige-2019-11-25.html
https://www.kramfors.se/kommun--demokrati/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/webb-tv/sandningar/kommunfullmaktige-2019-11-25.html
https://www.kramfors.se/kommun--demokrati/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/webb-tv/sandningar/kommunfullmaktige-2019-11-25.html


Att värma upp hallen skulle innebära en investering i bergvärme på ca 2,5 – 3 
Milj 
 
I november 2017 genomfördes en dialog om Strandhallen där Kramfors 
kommun och ett 50-tal personer från Nyland deltog. Vid mötet berättades det 
om hur hallen byggdes, vilken verksamhet som finns och om driften av 
byggnaden ur både föreningslivets och kommunens perspektiv. Flera idéer 
lyftes om vad som behöver göras för att utveckla Strandhallen. För att följa 
upp resultatet av mötet genomfördes ytterligare en träff i Nyland.   
 
IFK Nyland är tveksam till att driva en verksamhet som inte möjliggör ishockey 
samtidigt finns det utmaningar som handlar om engagemang. Det finns fem 
spelare i hockeylaget. I dagsläget får alla ishockeyintresserade plats i 
Latbergshallen.  
 
Om verksamheten i Strandhallen skulle förändras till att omfatta aktiviteter 
som drivs i andra hallar i kommunen finns risken att beläggningen i dessa 
minskar i motsvarande grad. Frågan har bland annat handlat om fotboll, 
innebandy, multiarena etc 
 
En fråga som det tittas på är att flytta fritidsgården och gymmet i Strandhallen 
till byggnaden där dagcenterverksamheten i Nyland tidigare var förlagd. 
 
Alternativet försäljning av Strandhallen innebär att detaljplanen för området 
behöver kompletteras vilket är under behandling. Då vill man öppna upp 
detaljplanen för att tillåta mindre industri och produktion. 

 
I Nyland med omnejd ageras det nu för att agera i frågan, exempelvis 
genomfördes ett kvällmöte i Nylands Folkets hus den 27 november. Patrik 
träffar gärna en mindre grupp för att fortsätta dialogen om Strandhallen. 
 
 

 
5. Utveckling av Landsbygdsrådet 

 
Jan Sahlén drog en introduktion till frågan om hur Kramfors kommuns 
landsbygdsråd skulle kunna resonera om sin egen utveckling. Anders 
Bosenius och Andreas Gylling kompletterade med en bakgrunds- och 
nulägesbeskrivning av Landsbygdsrådet.  Presentationen som avslutas 
med principer kring utveckling och centrala frågeformuleringar inför 
nästa möte bifogas dessa minnesanteckningar. 
 
Medlemmarna i Landsbygdsrådet uttryckte spontant några områden 
som de vill utveckla (sagespersonerna är inte namngivna): 
 

 Landsbygdsrådet ska stå för medinflytande och demokrati och vara 
partipolitiskt och religiöst obundet. 

 Kramfors stad kan avsäga sig sina stadsprivilegier. 

 Vad ger namnet ”landsbygdsråd” för signaler? Ska vi heta något annat? 



 Den jordbruksmark som Kramfors kommun äger behöver komma i bruk 
och gärna arrenderas ut till nystartade lantbrukare. 

 Utvecklingsaktörerna är kommunen, företagen och föreningarna och 
hur kan dessa arbeta mer som man gör på andra håll på landsbygden 
ex vis i Resele. 

 Fått mycket information, mer verkstad ex. ”skrotbilsfrågan”, 

 Vilka förväntningar vill Kommunstyrelsen KS och kommunfullmäktige 
(KFM) ha på landsbygdsrådet? Remissinsats? Ortsråd? 

 Landsbygdsrådet får inte bli någon klagansklubb utan vara delaktig i 
utvecklingen. 

 Landsbygdsrådet en förslagsställare? 

 Kan landsbygdsrådets budget användas på annat sätt?  

 Landsbygdsrådet kan bidra till att skapa konsensus i olika frågor. 

 Direktkontakt är viktig mellan, exempelvis Kramfors kommun och 
föreningar.  

 Det behövs fler ungdomar på ”scenen”.  

 Landsbygdsrådet behöver få med de ungas idéer. 

 Få jobba med en idé – ägandet är viktigt. 

 Visionsdiskussionen behöver leda fram till mål som kanske genom 
klimatfrågan indikerar behovet av en ny vision/nya mål? 
 
 
 

6. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor fanns vid mötestillfället. 
 
 

7. Nästa möte 
 
Tid och plats för nästa Landsbygdsråd får vi återkomma till. 
 

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


