
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

för Gudmundstjärns Intresseförening 2018. 
 

Styrelsen har under året genomfört årsmöte och nio protokollförda 

styrelsemöten samt två publika aktiviteter. Vid årets höstmöte i november visade 

Lars-Åke Boman bilder och hans fru läste dikter under temat ” En resa genom 

årstiderna på Gudmundstjärn” 

Föreningen har idag   … medlemmar varav 10 hedersmedlemmar. 

  

Föreningen redovisar i år ett …. resultat på …..kronor. Intäkterna uppgick till 

….kronor, merparten från försäljning i serveringen.  

Midsommarfirandet och Bondens Marknad lockar många besökare till 

Gudmundstjärn. Närmare redovisning i bifogad balans och resultat rapport. 

 

VERKSAMHET: 
Årsmöte den 11 mars 2018   på Häreborg.  6 medlemmar förutom styrelsen 

deltog. Ingen valberedning har kunnat utses på årsmötet, varför styrelsen 

föreslagit ledamoter till vakanta platser. 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjöds på kaffe och smörgås.  

 

Midsommar firades traditionsenligt på Gudmundstjärn med föreningen som 

arrangör. Gun-Britt Ullberg, Lennart Bjärmkvist, Katarina Rönngren och Eva 

Niskanen, Johanna och Elin Rönngren ansvarade för att serveringen hölls öppen 

hela helgen. Åke Ludvigsson och Anita Backström serverade kolbullar i skogskojan 

under söndagen. 

 

Skogsdagen, som planerades till 11 augusti, ställdes in p g a den stora brandrisken 

liksom bakning i bagarstugan. 

 

De bokade visningarna med Katarina Rönngren och Lennart Bjärmkvist som 

guider fortsätter att dra besökare till oss. Demonstration av såg och spånhyvel 

uppskattas mycket. 

Föreningen har under året städat upp och röjt i skogen runt byggnaderna utanför 

reservatet. Scenen har rivits och fraktats bort liksom skjulet med överblivet virke 

som legat och ruttnat. 

 

Arkiverat material från lokal på Björkallén 6 och på Gudmundstjärn har gåtts 

igenom och avtal skrivits med Medelpads-arkivet om inlämning dit. För detta 

betalar föreningen en avgift om…. Kronor per år. 

 

Kovlands IF arrangerade en orienteringstävling på Gudmundstjärn och fick då 

tillgång till serveringsbygganden för planering och matintag. En ny karta över 

området med inritade stigar håller på att tas fram av Kovlands IF och kommer att 

finnas tillgänglig för besökare på Gudmundstjärn. Tryckning bekostas av Visit 

Sundsvall. 

 

Sundsvalls Kommuns insatser under året: 

Sundsvalls Museum: 2 guider/ värdar anställdes under perioden 2 juli – 17 augusti 

med tjänstgöring måndag – fredag. Föreningen har försökt förmå museet att 

ändra tiderna så att helger bemannas men ej fått gensvar varför Katarina 

Rönngren och Lennart Bjärmkvist och Gunbritt Ullberg turades om att bemanna 

helgerna. 

 

Efter en mindre brandincident i nya mangårdsbyggnaden i samband med 

övernattning, genomfördes en brandsyn och nya regler för hur många personer 

som får vistas i resp. byggnad infördes liksom restriktioner om vilka som får 

övernatta i byggnaderna. 

 

Drakfastigheter: Reparationer har utförts på snickarboden. Jordkällaren har fått 

nya dörrar.  Hönsgården revs, ny gångbrygga/ramp med räcke till dass har byggts 

och latrinen klätts in. 

Toalettbyggnaden vid serveringen har fått nytt plåttak, ny ramp/trapp och 

fasaden har målats. 

Toalettbyggnaden vid nedre parkeringen har flyttats närmare entrén. 

Låssystemet har bytts ut. Föreningen disponerar nu 4 nycklar till reservatets 

byggnader och entréer.  



 

Den publika verksamheten avslutades med Bondens marknad den 28 augusti  

med många besökare och nöjda knallar. 

 

SLUTORD 

 

Vi som idag är aktiva har roligt tillsammans och vill gärna dela med oss av den 

glädjen till flera. Gudmundstjärn är en oas i skogen som vi värnar om och är 

beredda att kämpa för. Tack för ditt stöd under det gångna året!  

 

Vår vision är: Gudmundstjärn, ett världsarv i Medelpad. 

 

Gudmundstjärns intresseförening, styrelsen i februari 2019 
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