
ATT LEVA INNEBÄR för de flesta 
mer än utflykter och upplevelser, 
det finns även en vardag som 
behöver funka med ett pussel  
av tider att passa ihop. För att 
underlätta livet står samhället 
rustat med bra vård och omsorg, 
skolor, boende, bibliotek, affärer, 
infrastruktur, badhus, förenings- 
och näringsliv. Kort sagt alla de 
bitar som tillsammans skapar  
vår nutid, dåtid och framtid.

Att vissa delar fungerar bättre 
än andra är vi alla medvetna om 
och genom arbetet med den lokala 

utvecklingsplanen plockade vi 
upp och formulerade era önsk- 
ningar och behov. Sedan kom 
Coronan, Covid -19 eller vad ni 
väljer att kalla den pandemi som 
kastade omkull mångas planer 
och vardag. När det var dags att 
gasa fick vi inte bara bromsa utan 
i många fall helt ställa in.

MED DEN LOKALA utvecklings- 
planen i fokus, skapad utifrån  
era bilder av Njurundas förut-
sättningar och utmaningar,  
skulle två stormöten ägt rum i 

Det är inne att vara ute i dessa tider och  
vilket ställe är väl bättre lämpat än just 

Njurunda? Med sin oslagbara natur i 
både vinter som sommarskrud hittar 
vi ut till både havsband och topp- 
stugor och ingenting fattas oss mitt  
i denna oas av möjligheter. Fast, när  
vi började fråga runt bland Njurunda- 

borna i samband med projektet 
Växtkraft visade det sig att verklig- 

heten lämnade en del kvar att önska.
TEXT: LENA KRANTZ

Var 
med  

och på- 

verka!

växtkraft Njurunda
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Tisdag 2 mars 12.00
Lyssna på landsbygden
DIGITALT Live-vernissage  
och invigning av utställningen  
”Lyssna på landsbygden”  
av och med Tove Gulliksson. 

Torsdag 4 mars 18.30
Växtkraft Njurunda
DIGITALT Möte med  
presentation av Växtkraft 
Njurunda, Lena Krantz  
NjurundaFöretagarna.  
Deltar gör även bland andra  
Maria Bellskog Sundsvalls 
kommuns landsbygdutvecklare.  
Moderator Lena Ericsson. 

Onsdag 10 mars 18:30
Gör din egen växtfärg
DIGITALT Workshop med  
Tove Gulliksson. 

SOM EN DEL av utvecklingsarbe-
tet Växtkraft Njurunda fokuserar 
vi under mars månad på hållbar-
het. Tisdag 2 mars 12.00 startar 
vi upp med Vernissage för Tove 
Gullikssons utställning ”Lyssna 
på landsbygden”, som ni kunde 
läsa om i förra numret av 
NjurundaBladet. Vi fortsätter 
sedan med olika workshops och 
föreläsningar under hela mars,  
se program nedan.

På grund av rådande om- 
ständigheter sker allt digitalt,  
förutom Toves utställning som 
hänger uppe på Kvissleby 
bibliotek under hela mars månad.  

All information hittar ni på  
Omställning Njurundas 
Facebooksida, där även länk- 
arna till respektive evenemang  
kommer läggas upp, eller på 
www.njurundaforetagarna.se, 
fliken ”Växtkraft”. Arrangörer  
är Omställning Njurunda, 
Sundsvalls stadsbibliotek, 
Naturskyddsföreningen 
Sundsvall och Njurunda- 
Företagarna. 

VID FRÅGOR, hör av er till 
Lena Ericsson på 
Omställning Njurunda:  
ericsson.31977@gmail.com

Workshops & 
föreläsningar 

under mars

Program
Information och länkar till  
alla tillfällen hittar ni på 
Omställning Njurundas 
Facebooksida och på 
www.njurundaforetagarna.
se, fliken ”Växtkraft”. För mer 
info kontakta Lena Ericsson på: 
ericsson.31977@gmail.com.
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november 2020. Där och då var 
det dags att gå från tanke till 
verkstad, att göra som träden 
och växa från rötterna, att be- 
stämma vem som ville göra vad 
och hitta de som ville samma. 
Vi skulle även hitta just dig, du 
som brinner för utveckling och 
kan tänka dig vara del av ett 
lokalt råd med uppgift att hålla 
samman utvecklingsarbetet.

NU ÄR DET 2021, snart mars och 
vi tar nya tag. Några arbets-
grupper har hunnit bildas och 

är igång, andra är i startgropar-
na. Ta en titt i rutan här intill, 
kan du tänka dig att vara ett 
bollplank eller bidra med din 
kompetens i någon av grupper-

na eller håller du redan på med 
något som passar någon eller 
flera av rubrikerna? Hör i så fall 
av dig till kontaktpersonen för 
respektive arbetsgrupp.

Utveckla Njurunda tillsammans med oss

HITTAR DU INGEN grupp som matchar det du brinner för?  
Då kanske vi har något på gång i liknande riktning men 
inte hittat rätt kontaktperson eller sammanhang ännu. 
Eller, vill du ingå i det lokala rådet för Njurunda  
kommundel? Hör av dig till Njurundaföretagarna:  
info@njurundaforetagarna.se 060-56 23 40.

Torsdag 4 mars 18.30
Växtkraft, digital träff
Vi bjuder in till en digital träff där vi presenterar 
Växtkraft, den lokala utvecklingsplanen för Njurunda 
kommundel. Då får vi även träffa landsbygdsutveck- 
laren Maria Bellskog som berättar om sitt uppdrag  
och hur hon ser på landsbygden och dess möjligheter.  
Vi får dessutom en presentation av områdesplanerna 
för Bredsand och Kvissleby. 
 
Moderator är Lena Ericsson. 

Länk till mötet och information om träffen hittar ni  
på www.njurundaforetagarna.se, fliken ”Växtkraft”  
eller på Omställning Njurundas Facebooksida.

Torsdag 18 mars 18:30
Odla egna grönsaker
DIGITALT Lokal odling, 
ekologiska odlingsprinciper, 
kolinlagring i mark och 
tillsammansodling för  
glad mat och människa.  
Lena Nylund och  
Lena Ericsson. 

Ett levande centrumliv  
& attraktiv boendemiljö

Centrumupprustning,  
skönhetsråd 
Bosse Jansson
janssonbo@yahoo.com

Infrastruktur 
Bosse Jansson, se ovan.

Mötesplats ungdomar
Annsofi Ekhaga
annsofi.klingsby@gmail.com

Urban odling/odling
Lena Nylund
lena_nylund@hotmail.com

Hållbarhet, klimat, biologisk 
mångfald 
Lena Ericsson
ericsson.31977@gmail.com

Återbruk och  
Mötesplats Röda Korset 
Integration, mångfald  
och samverkan
Birgith Molberg
birgith.molberg@telia.com

Rikt föreningsliv

Föreningsplattform
Annsofi Ekhaga
annsofi.klingsby@gmail.com

Ansökan stöd/projekt- 
skrivning/förstudier
Olof Wahlberg
olofwahlberg2@gmail.com

Multiarena
Annsofi Ekhaga, se ovan.

Blomstrande 
besöksnäring

Natur/friluftsliv/ekoturism
Bernt Norell
info@norellskonsult.se
Roger Kangas
roger@lomtjarn.com

Byinventering
Bernt Norell, se ovan.

Kultur
Tord Lundgren
tordbirger56@gmail.com

Måndag 22 mars 18:30
Odla för mångfald
DIGITALT Ingrid Wallin från 
Naturskyddsföreningen berättar 
om hur villaträdgården kan bli  
ett paradis för fjärilar och bin. 
Sundsvalls kommuns biolog på 
miljökontoret, Jens Löfgren, 
berättar om miljökontorets och 
parkförvaltningens arbete med 
att öka den biologiska mångfal-
den i Sundsvalls tätortsmiljöer. 
Moderator Lena Ericsson.

Söndag 28 mars 12.00
Biologisk  
mångfaldsvandring 
längs Ljungan från Kvissleby 
till Njurundabommen. Vad  
är viktigt för en biologisk 
mångfald av insekter, fåglar, 
växter och djur. Få idéer och 
kom igång med praktiskt 
arbete såsom insektshotell, 
fågelholkar, bi- och fjärils- 
vänliga växter etc.


