
> Från: Pelle Nyberg <pelle@parny.se> 

> Ämne: Projektrapport Pelle 

> Datum: 14 augusti 2016 11:47:48 CEST 

> Till: Roland Hamlin <roland.hamlin@jarvso.se> 

>  

> Hej Roland! 

>  

> Jag bifogar en projektrapport gällande isleden. Även en powerpoint skickas till dig via Sprend som jag 

använde som presentationsmaterial vid de presentationer jag gjorde. Den blev för stor för att maila. 

>  

> Detta arbete har jag ju presenterat för er men efter det även presenterat för vår skridskogrupp samt 

Harsagården samt även pratat med andra intressenter i byn. Så rapporten innehåller nu lite mer förslag. 

>  

> I övrigt hoppas jag att denna rapport av mitt arbete duger. 

>  

> Jag har under åren hört hur bra familjeaktivitet en via ferrata-led är. Via Ferrata är en klätterled där man säkrar 

sig själv och bitvis promenerar och bitvis klättrar för att ta sig upp till någon bergstopp. Vid Skuleberget vid 

höga kusten har man exempelvis en väldigt fin led. Här i Järvsö finns förutsättningarna också för en sådan led 

och jag började kolla lite på detta. Det visade sig då att även cykelparken haft samma planer och också anlitat en 

kille som har tittat på berget och kan bygga leden. En kille som visade sig leja det vidare till ett norskt företag 

som nu tittat på berget och lämnat offert på att bygga leder. Så detta är i cykelparkens händer nu. Budgeten är 

rätt hög så det kan tänkas att cykelparken behöver hjälp med att söka finansiering för projektet. 

>  

> Under projektet har jag tagit fram kanotleder i Ljusnan, tre olika turer med utgångspunkt från Järvsö. 1. 

Ljusnan - Järvsö, Kyrkön. 2. Ljusnan - Järvsö, Torön samt 3. Ljusnan - Järvsö - Orbaden.  Dessa leder har 

registrerats av Svenska kanotförbundet och finns i deras kanotguiden.com. Upplev Järvsö har blivit godkänd 

kanotcentral av förbundet och finns med i deras register över godkända kanotcentraler. Kanotcentralen är 

lokaliserad vid kyrkstallarna vid Stene båthamn. Dessa leder finns i dagsläget endast digitalt och alltså inte på 

papper. 

>  

> Jag har under denna tid fått till så Röjardagen i Järvsö återuppstått, inget uppdrag i projektet egentligen, men 

jag vill ändå nämna det. En dag då järvsöborna tillsammans i regnet gick ut och städade och röjde ute i byarna. 

Närmare 900 pers trotsade vädret och ca 150 pers kom på festen på stenegård sedan. Om ni vill går det säkert 

prata mer om detta ifall ni vill ha in mer aktivitet i projektet. 

>  

> Jag hoppas det räcker som rapport från min sida. Jag är intresserad av att göra mer jobb också framöver. Det 

finns ju massor att kika på och jag hade hoppas kunna göra massor mer än vad som hunnits med under denna tid. 

>  

>  

>  

>  

>  

> Mvh 

>  

> /pelle 

>  

> _________________________ 

>  

> Parny AB 
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> www.parny.se 
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> 820 40 Järvsö 

>  

 

mailto:pelle@parny.se
mailto:roland.hamlin@jarvso.se
http://www.parny.se/

