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MJÄLLÅDALEN FÖRR OCH NU

Illustration 1: David Loeffler från Länsmuseet visar att älgen är en viktig symbol
både i nutid och dåtid. Foto: Lena Liljemark.

Illustration 2: Byalagets varmrökta
lax hade en strykande åtgång.
Foto:Lena Liljemark.

Illustration 3: Jenny Zimmerman, Leader
Timråbygd, demonstrerar Dialog
Mjällådalens minimala, interaktiva
sommarutställning. Foto: Lena
Liljemark.

Illustration 4: Naturskyddsföreningen
Timrå hade gjort en ny informationsbroschyr om Mjällådalen. Foto: Jenny
Zimmerman.
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Temakväll
MJÄLLÅDALEN FÖRR OCH NU
Trots 5 plusgrader och regnet hängande i luften blev temakvällen ”Mjällådalen förr och nu”
välbesökt. Deltagarna välkomnades med regnskydd, sittplatser och en rykande rökkåta.
David Loeffler, arkeolog från länsmuseet, Murberget, berättade inspirerat om kolbottnarnas
betydelse för välfärdens framväxt, om fångstgroparnas historia och om en nyupptäckt
hällmålning i Långliden. De senaste åren har flera, tidigare okända, kolbottnar och
fångstgropar hittats i Mjällådalen. David uppmanade oss att gå ut i skog och mark och leta
efter kulturlämningar.
Lagom till fikat var byalagets rökta lax färdig. Den smakade utmärkt till både kaffe och te.
Det var nog många som blev sugna på att lära sig hur man röker lax i rökkåtan.
Sedan var det dags för den utlovade världspremiären och utdelningen av ”Vad är det för
märkvärdigt med Mjällådalen?”, en mycket informativ broschyr som Timrå
Naturskyddsförening gjort. I den kan man läsa om Mjällådalens historia under miljontals år
och få veta mer om några av de speciella växter och djur som finns i Mjällådalen.
Arrangemanget avslutades med en presentation av Dialog Mjällådalens minimala, interaktiva
sommarutställning, där besökarna kan bidra med sin a visioner om Mjällådalen 2064 och sina
tankar om Mjällådalen.
29 personer deltog i arrangemanget! Deltagarna hade fått information om temakvällen genom
publicering i Naturlikt, affischering, flygblad, telefonsamtal, Dialog Mjällådalens Facebooksida, evenemangskalendrar i ST och Sundsvalls Nyheter, samt annonsering i Ljustorpsbladet.
Arrangemangets spridning på Facebook var stort – inbjudan nådde 505 användare. Sundsvalls
Tidning publicerade en artikel om temakvällen den 26 maj. De flesta deltagarna var
närboende, men en och annan kom från Timrå och Sundsvall.
Mjällådalens byalag, Naturskyddsföreningen i Timrå och Leader Timråbygd, Dialog
Mjällådalen arrangerade temakvällen.
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