Njurundas pärla Det har hänt en hel del på Dyket sedan Dykets Intresseförening (DI) 2010 tog över driften av
anläggningen. Genom åren har omfattande förbättringar av hela området genomförts bland
annat för att stimulera spontanidrotten. I fjol fick stigen söder om Dövikssjön ny beläggning
samtidigt som det röjdes upp. Detta var ett samarbete med Sundsvalls Kommun och är
mycket uppskattat av alla som nyttjar stigen. Troligtvis kommer ännu fler att promenera och
cykla längs stigen nu när det blev så öppet och fint.
Det senaste tillskottet på Dyket är boulebanorna som DI och Njurunda Bouleklubb med hjälp
av sponsorer anlagt. Det blev Norrlands största bouleanläggning.
Vi är mycket tacksamma för de företag som på ett eller annat sätt bidrar till föreningen. Det
kan vara med snöskottning, elinstallationer, blommor mm eller pengar. Många vill vara med
och stötta Njurundas pärla.
Vi vill på förhand också tacka Dig för att du fortsätter vara medlem i Dykets Intresseförening.
Dyket-Dagen blir i år den 11 augusti. Då bjuder vi in föreningslivet och även de lokala
politikerna. Vi hoppas på stor uppslutning och en mycket trevlig dag.
De som drev kiosken i fjol och även gör det i år är Essviks AIF. De kommer också att ha egna
aktiviteter under sommaren. Se anslagstavlan eller följ Dyket på facebook för aktuell info.
Nu har DI fått pengar av Jordbruksverket så vi kan vi påbörja projektet omklädningsrum.
Denna totala ombyggnad kommer att påbörjas till hösten.
Glädjande ser vi att fler och fler söker sig till Dyket. Det är många skolor och föreningar som
har sina sammankomster där, allt från skolavslutningar, friluftsdagar till uppstarter. Även
privatpersoner väljer att lägga sina festligheter på området. Dyket ska vara levande för alla!
Målet är att göra Dyket till ett av Sundsvalls bästa frilufts- och rekreationsområde! Där
ska både unga och gamla trivas och ha det kul.
Den som håller i alla trådarna på Dyket är Lars Carlström. Honom får du gärna ta kontakt
med om du har idéer eller bara vill prata om Dyket. Du hittar honom oftast på Dyket denna
tiden på året.
Vi i Dykets Intresseförening önskar alla en härligt skön sommar och kanske syns vi på Dyket.
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