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Region Norr i Nätverket Renare Mark 

inbjuder till ett studiebesök på Norrbyskär den 13 juni 2012. 

 

Renare Mark ser gärna att personer som inte har så stor fältvana men har ett genuint intresse 
av föroreningar i mark, vatten och sediment ges möjlighet att komma på studiebesöket.  

Norrbyskär är en ö belägen vid Norrbyn som ligger ca 4,3 mil söder om Umeå. På ön har det 
tidigare bedrivits bl.a. sågverksverksamhet och varmgalvanisering. På Norrbyskär startade 
Mo och Domsjös VD Frans Kempe år 1895 ett ångdrivet sågverk, en s.k. ångsåg. Samtidigt 
anlade han något av ett för den tiden genomtänkt mönstersamhälle för arbetarna.  

Verksamheten vid Norrbyskären nådde sin höjdpunkt på 1920-talet, då närmare 1 400 
personerna var bosatta (arbetare samt deras familjer) i samhället, som kallades Norrbyskär. 
Sågverksanläggningen lades ned 1952, och idag är huvudöarna, med väl bevarade byggnader 
som nu används som privathus eller sommarstugor, ett av Umeås främsta turistmål 

I samband med rundvandringen kommer Tyréns i egenskap av det företag som genomför 
huvudstudien att berätta om hur de valt att planera provtagningen. Tyréns kommer även att 



2 (2) 
www.renaremark.se 

visa den typ av provtagningsutrustning de använt sig av vid provtagning av mark och 
sediment.  

Anmälan görs senast 05 juni kl. 12, till norr@renaremark.se 

Avgift 750 kr, faktureras i efterhand, ange fakturaadress när du anmäler dig/er 

Kom ihåg att ange om du är allergisk mot något eller om du av någon annan anledning 
behöver specialkost.  

Vad gäller klädsel, tänk på att vi kommer vistas större delen av dagen utomhus. 

Praktiska frågor besvaras av Marie Eldståhl på telefon 090-71 69 97, 070-267 72 95 

marie.eldstahl@niras.se. 

 

Program 

10:15  Samling vid hamnen i Norrbyn där smörgås och dryck kommer att delas ut 

10.30-10.45 Avgång med färja. Turen beräknas ta ca 15 min.  

10.50-12.00 Samling i Norrbyskärs museum. Gudrun Norstedt kommer att ge oss en 
historisk återblick av det gamla sågverkssamhället.  

12.00-13.00 Lunch 

13:00–15.00 Rundvandring till olika platser på Norrbyskär. Gudrun Norstedt guidar och 
Nadja Lundgren, Tyréns kommer då att ha en genomgång av 
fältundersökningarna. 

15:15  Avgång med färja från Norrbyskär 

 

VÄLKOMNA! 

 

-Styrelsen Renare Mark Norr 

 

 


