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Sanningen om handläggning,
beslut och läget i
detaljplaneringsförfarandet,
projektering och byggandet
för skolan i Bullmark.

Stor osäkerhet råder hos vissa ortsbor om var läget står i skolfrågan. Vi förstår denna oro
och vill med anledning av många skrivna och sagda osanningar, halvsanningar och
alternativa fakta som framförts, redovisa läget i skolfrågan.
Vi har vidtalat ordföranden i För och grundskolenämnden – Moa Brydsten att redovisa läget:
Just nu pågår processen för den nya skolan i Bullmark. Skisserna för skolan är snart färdiga och efter det
startar själva detaljplaneprocessen. Detta innebär, i enlighet med de beslut som är fattade i För- och
grundskolenämnden, en helt nybyggd förskola och F-3-skola för barnen i Bullmark med omnejd samt
renoveringar av de befintliga skollokalerna för årskurs 4 - 6. Att kunna fortsätta använda de befintliga
lokalerna med anpassningar och renoveringar möjliggör att på ett bra och effektivt sätt säkerställa en F-6
skola i Bullmarks skola. Det är en bra lösning som För- och grundskolenämnden ställt sig bakom.
Detta är även en förutsättning för att på lång sikt säkerställa en bra skola i bygden. Just nu ligger
förskolan en bra bit från skolan, i olämpliga lokaler, samt att förskoleklass och upp till sjätte klass inryms i
den nuvarande skolan med extra paviljong för att rymma alla barn och elever. Det är inte en bra lärmiljö
och inte heller hållbar över tid. Med den nya lösningen samlar vi verksamheten och lokalerna kommer
vara väl anpassade. I den nya skolan kommer årskurs 4-6 vara i de lokaler som den nuvarande skolan är
i, paviljongen kommer tas bort och öppna upp ytan och ge en större skolgård för eleverna. Förskolan och
F-3 kommer då få nya lokaler precis bredvid, vilket kommer att lösa platsbristen och ge barnen en bra och
anpassad lärmiljö.
Det är en god investering för det långsiktiga behovet för Bullmarks skolområde nu och i framtiden. För
Socialdemokraterna är landsbygdsfrågorna viktiga, och en nödvändig del i att hela kommunen ska
stärkas och utvecklas. Just nu pågår ett stort arbete i hela kommunen för att få en bra översiktplan för
landsbygden och utvecklingen framöver. Skolor, så väl som boende, kommunikationer och jobbtillfällen är
viktiga delar i det arbetet. Allt detta är sannerligen frågor av principiell vikt för hela kommunens framtid.
Den nya skolan kommer enligt plan vara färdig till 2019, och då får Bullmarksskolområde en fin och
anpassad skolmiljö från förskola upp till årskurs 6.
Moa Brydsten (S) / Ordförande För- och grundskolenämnden.

Nu är arbetet igång med Bullmark skola. Här ser ni processen
De första skisserna för skolan är snart klara och kommunen fortsätter med detaljplaneprocessen. Den
processen tar cirka 6 månader. När förslaget är klart så går det ut på samråd för att inhämta synpunkter.
Då kan allmänheten och föreningar både få mer information och komma med förslag på justeringar på
planen.
Efter detaljplaneprocessen så startar projekteringen, som i sin tur tar 6 månader. Därefter startar själva
byggnationen, med byggtid på ca ett år. Planen är att skolan är klar till 2019.
Detta är den planerade processen i nuläget. Tillkommer överklagningar och JO anmälningar riskerar
tidsplanen och bygget att försenas.
Vi hoppas att arbetet nu kan fortskrida som det är tänkt, att Bullmark får sin skola till 2019 och att barnen
kan få en bra och anpassad lärmiljö.
Med den nya lösningen samlas
verksamheten inom skolans
upptagningsområde.
Årskurs 4-6 kommer att vara i
den nuvarande skolan och
lokalerna kommer vara väl
anpassade.
Att kunna fortsätta använda de
befintliga lokalerna med
anpassningar och renoveringar,
möjliggör att på ett bra och
effektivt sätt långsiktigt
säkerställa en bra F-6 skola i
bygden

Här är vi nu

Plankarta över området där F-3 skolan ska byggas.

Vi måste alla tillsammans arbeta för en fortsatt landsbygdsutveckling.
Inledningsvis kan S-föreningen konstatera det upplevs mycket positivt att de boende på landsbygden nu i
samråd kan lämna synpunkter och förslag på vad de anser viktigt för fortsatt utveckling av sin bygd. Vi vet
att många byar/byalag utvecklingsgrupper och föreningar kommer att lämna synpunkter om vad som bör
ingå i översiktsplan, delen landsbygd. Det är bra.
S-föreningens Remissyttrande Översiktsplan Umeå kommun, Tematiskt tillägg landsbygden.
Byggande.
För oss boende i området är det avgörande att kommunen underlättar byggande på de utpekade LIS områden längs
Sävarån och att det möjliggörs förenklad bygglovsprocess, mm.
Utöver detta bör en tydlig beskrivning presenteras som möjliggör bostadsbyggande i byarna genom förtätning. Behov
finns att byggande av hyresrätter möjliggöras samt byggande av anpassade bostäder för äldre och för unga
nytillträdande på bostadsmarknaden (motsvarande tidigare pensionärsbostäder)
För att underlätta byggande bör Kommunen medverka till informationsinsatser till bankerna om ändrad syn på
utlåning till bostadsbyggande på landsbygden.

Kommunikationsled/stråk.
Det känns mycket ologiskt och helt främmande för oss ortsbor, att kommunen inte markerat väg 650/649 som ett
stråk som ger oss i byarna trygghet i den fortsatta utvecklingen längs dalgången.
Sävaråns dalgång har sedan nybyggartiden utgjort den naturliga kommunikationsleden för boende längs dalgången.
Den naturliga leden har också varit grundläggande för utvecklingen.
För boende i Sävarådalen är vägarna 650-649, Botsmark-Bullmark-Sävar och väg 647 Robertsfors-BullmarkFällforsån de kommunikationsleder som utgör möjlighet till allmänna transporter och pendeltrafik. Dessa är livsnerven
och betjänar tusentals människors kommunikation och möjlighet till utveckling.
Vi socialdemokrater i Gravmark-Bullmark socialdemokratiska förening kräver att det i översiktsplanen tydligt
framgår att vägarna 650/649/647 är ett stråk för kommunikation och utveckling längs Sävaråns dalgång.
Skolan.
Längs Sävaråns mellanområde med skolort Bullmark, ska finnas utbildning F-6 skola. Så snart utbyggnaden av
skollokalerna är klara anser vi att skolområdet får utgöra pilotprojekt så ungdomar i området inskrivna i Sävar
högstadieskola vissa skoldagar varje vecka kan få undervisning digitalt från skolan i Bullmark.
Skoltransporter med buss ska finnas med i turlista för allmänhetens kommunikationsmöjlighet för allmän
kollektivtransport.
Ett grundkrav är att maten till skolungdom och äldre inhandlas och tillverkas i skolans tillagningskök.
Lokalt näringsliv.
Stråket längs Sävarådalen, ska ingå som ett särskilt område för utveckling av fiske, lokal besöksnäring, närturism,
med besöksmål och upplevelser.
Det är viktigt att området marknadsförs som ett bra område med lokalt näringsliv och närservice.
Vi socialdemokrater anser vidare att kommunala servicetjänster förs ut lokalt, exempelvis vaktmästeri, mm. Vidare
krävs att kommunen övergår till lokal upphandling av kommunens varor och tjänster
Mobiltäckning
Vårt krav är att Kommunen fortsätter att arbeta för en förbättrad mobiltäckning på de vita fläckar som finns inom vårt
område. Sådana områden är Furunäs, Bullbäck och Växtholmsområdet. Området har hygglig täckningsgrad, men
oron för det snabba utbudet av tjänster kräver att våra närliggande master måste byggas ut och förstärkas.
Byaplaner. I kommunens översiktsplan bör det ingå som krav att by eller byar på Umeå landsbygd ska presentera
byaplan som visar övergripande inriktning. Detta bör ingå som stöd i kommunens allmänna utgångspunkt och
förutsättning till landsbygdens utveckling. En upprättad byaplan ska utgöra grundbulten för ortens planerade
övergripande insatser.

LEDAREN.

Det är nu vi kan påverka Landsbygdens framtid.
Kommunen har gått ut till medborgarna med nya
Översiktsplanens samrådsmaterial speciellt för Landsbygden,
detta för att få in synpunkter från så många som möjligt om vad
gemene man vill med vår landsbygd. Det är vi som bor här
som skall fundera på vilken utveckling vi vill ha. Tag chansen
och förmedla era tankar!
Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 13 april 2017.

Umeå utvecklas det byggs i rasande fart.
Under 2015 färdigställdes 1231 bostäder i Umeå inklusive
ombyggnationer. För 2016 är bedömningen att cirka 1300 nya
bostäder kommer att byggas. Ett politiskt beslut har fattats om
att höja ambitionsnivån i bostadsbyggandet till 2000 nya
bostäder/år under några år här framöver. Detta för att bygga
bort bostadsbristen samt skapa en väl fungerande
bostadsmarknad.

Enskilda vägar - får
bidrag.
Bidrag till enskilda vägar ska
betalas ut under 2017 och
kommande år. Det har
tekniska nämnden beslutat.
Därmed
gäller
samma
regelverk som innan bidraget
drogs in för år 2014.
Även för 2015-2016 har
kommunalt bidrag utbetalts.
Bidraget är oerhört viktigt för
många människor som bor
utanför tätorterna, och att det
också där finns
förutsättningar att hålla rimlig
standard på vägarna säger
Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens
ordförande.

Denna utveckling av kommunen gör att även kommundelarna
växer och behöver bostäder. Sävar beräknas öka med 6000
personer framöver. Det finns även många som vill bo utanför
tätort och söker sig till landsbygden som har en annan och
lugnare livsmiljö att bo i. Därför är det viktigt att vi presenterar
attraktiva byar och en attraktiv bygd som kompletterar tätorten
Umeå. Det finns behov av varierade livsmiljöer, många vill bo i
staden medan många av oss andra värdesätter landsbygden
mera som bostadsort.

Regeringens viktigaste prioritering 2017
Minskade klassklyftor är en av viktigaste prioriteringen under
2017 säger finansminister Magdalena Andersson.
Det är gjort flera saker för att öka jämlikheten men det är bara
början säger hon.
Regeringens största satsning i sin budget är de tio välfärdsmiljarderna som gått till kommuner och landsting. Det betyder
196 miljoner mer till kommunerna i Västerbotten. Nu satsar
regeringen ytterligare 20 miljoner på järnvägen i länet.
Åtgärder som får fler i arbete inom skola, vård och omsorg,
sänkt skatt för pensionärer och höjd skatt för de allra högsta
inkomsterna är viktiga prioriteringar som minskar klassklyftorna
och stärker välfärden.

Ingeborg Jonsson

Landsbygdskomittens
betänkande som har,
sammanfattats i 75 punkter,
är nu ute på remiss.
I övrigt har
Landsbygdsminister Bucht
besökt kommunen i dagarna.
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