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Välkommen till första
numret av Skärgårdssossen. Jag hoppas ni
oavsett åsikter i övrigt
har nöje av denna publikation.
Målsättningen med
denna områdestidning är
att nå till Holmsunds
medborgare med aktuella politiska frågor, nyheter och bidra till att
stärka informationen och
transparensen mellan
Umeå Kommun och våra
medborgare. Helt således i led med vår egen
förenings målsättning
att ta tillvara
Holmsunds intressen i
Umeå Kommun.
Holmsunds S-Förening
firar i år, likväl som
bildandet av Holmsunds
Kommun, 100 år. Sedan
1926 har vi Socialdemokrater förvaltat

Holmsundsbornas intressen i stora och små
frågor. På senare år har
nog många upplevt att
denna verksamhet minskat något men med nya
krafter har vi nu förnyat
styrelsen i föreningen
och tar omtag i detta
oerhörda förtroende.
Holmsund är speciellt på
många sätt. Här förvaltar vi ett förtroende som
på ingen annan plats i
Västerbotten och det går
att argumentera för att
Holmsund och Obbola är
födelseplatsen för arbetarrörelsen i denna del
av landet. Vi Holmsunds
Socialdemokrater har
några saker som gjort
oss så här populära och
effektiva. Det är att vi
lyckats leverera i vardagen. Att vi vågat gå emot
partiet om vi uppfattat
det som positivt för

Holmsund. Att vi enat
och förhandlat med alla
politiska krafter här ute
för en stabil enighet i
Holmsundsfrågorna och
att vi alltid byggt underifrån. Det är på konsum,
torget, fabrikerna och
kvarteren som vi vunnit
vårat förtroende med
medborgarna. Det kommer vi fortsätta ha som
målsättning. Denna tidning är ett steg i denna
riktning.

Följ vårt arbete online!
Förutom de traditionella
sätten att sprida vår
förenings verksamhet på
så har vi på senare tid
fokuserat på att modernisera både opinionsbildningen och informationsflöden till medborgarna.
På Facebook kan man
således följa oss där vi

heter ”Holmsunds Socialdemokratiska Förening”. Där utannonserar
vi vår verksamhet och
rapporterar vad som
händer. Vidare har vår
ordförande Stellan
Elebro en blogg på Västerbottens Kurirens
hemsida som heter

”Holmsundarn” där föreningens verksamhet ofta
står i fokus, där skriver
han dock som privatperson, och ej för styrelsen.
Vi jobbar vidare på att
synas helt enkelt, men vi
kommer fortsätta affischera, skicka sms och
brev och ringa runt.

SIDA 2

S K Ä R G Å R D S S O SS E N

Å R G Å NG 1 , NU MM E R

Hamnens expansion är bra för Holmsund
I och med att Hillskär nu byggs om
för att kunna hantera större volymer för import/export och
Holmsund får en tydlig roll i projektet E12 Transport Atlantica,
vilket innebär att Bangården flytttas, så skapar detta massor av bra
sidoeffekter i Holmsund



En planskild järnvägsövergång möjliggörs till sist efter
40 års kamp från b.l.a. Sföreningen



Detta i sin tur öppnar upp
mark för byggande av bostäder och infrastruktur i centrala Holmsund som i sin
tur gör trafikläget säkrare
generellt i området



Ökad import/export på järnvägen öppnar upp att under
längre sikt få persontrafik
till Holmsund som också
motiveras av förtätning i
centrum



Ökad persontrafik över
kvarken genom färjeprojektet med Finland stärker
också de mindre företagen i
Holmsund



Utökad hamn stärker motivationen för industrierna i
Umeåområdet att fortsätta
investera lokalt. Bland annat genomför SCA en förstudie om expansion och Komatsu Forest har förlagt en

del av sin verksamhet till
Holmsund och kommer
också bygga ut sin fabrik
Denna utveckling stödjer vi i Sförningen och ser detta, i kombination av förtätning av centrum
och de inplanerade bostadsbyggnationerna som en del av en
grundmall för framtidens
Holmsund. Vi inom Socialdemokraterna har varit aktiva i denna
process i flera led, i allt från protester mot osäker arbetsmiljö och
farliga järnvägsövergångar, till
styrelserum och förhandlingar. Nu
betalar detta av sig och vi kan se
en utveckling där Holmsund i
framtiden också fortsätter vara ett
levande samhälle.

Äntligen byggs det
Under flera år har vi kämpat för
att få igång byggandet i
Holmsund. I takt med att Umeå
expanderat så kraftigt så har det
funnits legitim oro över att service
och annat flyttats härifrån om
Holmsund inte kunnat tjäna på
denna expansion. För att vända
detta har vi arrangerat öppna möten, pratat med byggnadsnämnden, diskuterat med entrepenörer
och tagit in åsikter från medbor-

gare de sista åren. I och med att
att behålla service och utveckling.
Leif Danielsson nu lanserat
Däremot kommer vi fortsätta på”Skärgårdsstaden” och fler enrepepeka att byggprocesserna måste
nörer visat insnabbas på och att
tresse i
Holmsund behöver
Holmsund kan
trygghetsboende och
vi känna oss
lösningar för äldre för
”Mer boende i Holmsund är
mer positiva
att frigöra boende för
avgörande för att behålla
inför framtiden.
de barnfamiljer som
Mer boende i
vill flytta hit. Således
service och utveckling”
Holmsund är
fortsätter vi arbetet
avgörande för
att underlätta detta.

Centrumutveckling på gång
Holmsunds centrum kommer tack
vare de extra pengar vi har detta
år inom Tekniska Nämndens område att påbörja sin förvandling.
Det medborgare framförallt kommer märka av är att parkeringen
utanför konsum kommer byggas
om och att det på torget kommer
tillkomma bland annat cykelparkeringar vid busshållplatsen. I ett

längre skede kommer Holmsunds
centrum förtätas och utvecklas
med nya bostäder och ”byggas
ihop” med östra delen av samhället. För att återvitalisera centrum behöver vi också slå vakt om
verksamheterna i gamla kommunhuset som nu hemtjänsten flyttat
in i. Skärgårdsstaden hoppas vi
kommer ge ett tacksamt tillskott

bland de mindre företagen i centrum och redan i år påbörjar vi ett
arbete inom nämnder för att
snygga upp utomhusmiljön. Det
här är dock ett långsiktigt arbete
men vi övertygade att komma dit
genom att förtäta bostadsbyggandet. Redan i år påbörjar vi dock
detta arbete.
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Holmsund skall vara ett tryggt samhälle
2015 tog Holmsunds emot många
flyktingar. Detta i sig mottogs av
samhället som positivt. Däremot
skedde incidenter inom kollektivtrafiken som föranledde att det
socialdemokratiska styret i Umeå
satte in polisiära insatser som gav
effekt. Strax efteråt dök det upp
frågor kring trygghet i Holmsund,
detta i sin tur, föranledde att vi
arrangerade en föreläsning med en
kriminolog från Umeå Universitet
samt samlade in erfarenheter från
polismakten och fältverksamhet i
Holmsund för att reda ut hur
tryggheten här ser ut.
I stora drag är Holmsund ett
mycket tryggt samhälle. Vi har
enstaka kriminella individer men

dessa orsakar främst skada inom
sina egna kretsar. De flesta som
drabbas av brott är således också i
de grupper som också hittar på
mest bus, inte sällan i samband
med konsumtion av alkohol. De
som däremot är mest rädda i samhället är de som drabbas i minst
utsträckning av brott, alltså
många äldre. De flesta som både
drabbas av brott och begår brott är
unga män som är berusade. Den
grova brottsligheten finns bland
några få individer och dessa är
kända av polisen sedan tidigare.
De flesta kommer leva i Holmsund
utan att drabbas eller märka av
brottslighet. Lagöverträdelser av
ringa art förekommer dock i
Holmsund, t.e.x. fortkörning. Ett

av de större problemen är dock
brott i trafiken och det är kopplat
till alkohol och s.k. ”buskörning”
som också tyvärr bragt ungdomar
om livet.
Vi i Holmsunds Socialdemokrater
kommer fortsätta arbeta mot
brottslighet och för trygghet i alla
avseenden. Därför står vi för att
”bygga bort” trafikfaror, att ha en
stark fältverksamhet mot ungdomar och i långa loppet verka för
att återfå en lokal polisstation som
står nära medborgarna.
Det är när polisen syns som brottsligheten förhindras mest effektivt.
Därför vill vi införa en närpolis i
Holmsund igen.

Vi tror på transparens och delaktighet
Holmsunds socialdemokrater har
förvaltat ett närdemokratiskt synsätt i 100 år. Det är därför vi aktivt sprider t.e.x. remissvar inom
kommunala frågor till medborgare
oavsett politisk uppfattning.
Vi vill att medborgare skall vara
med och utveckla samhället och ha
god insyn i de beslut som skall tas.
I synnerhet sedan kommundelsnämndernas avskaffande så har

detta arbete blivit mer aktuellt.
bildning och inom partiet med att
Därför jobbar vi också aktivt med
stärka närdemokratin. Politik
att bjuda hit nämnder och politimåste byggas underifrån med delker så att medboraktighet från
gare skall få en
medborgare, anchans att påverka
nars tappar politibeslutsfattare och
ken sin legitimi”Politik måste byggas
kommunala tjänstetet. Alla är således
underifrån med delaktighet
män. Vi arbetar
välkomna på våra
även långsiktigt
öppna möten för
från medborgarna”
med t.e.x. studieatt fortsätta detta
cirklar, opinionsarbete.

Kyrkovalet 2017
Holmsund-Obbolas församling är
en av vår kommundels stöttepelare.

Vår kyrkopolitik vill bland annat:
Stärka samarbetet med ideella
föreningar.

Genom sin öppenhet för föreningar
och omvärlden samt genom att ge
alla möjligheten att delta i verksamheten står församlingen som
ett praktexempel på en folkkyrka
för alla, där vi i (S) funnits länge.

Att all barn- och ungdomsverksamhet förblir avgiftsfri.
Stärka samarbetet med organisationer som jobbar med integration.

Stärka församlingarnas demokratiska roll i Svenska Kyrkan.
Samt ta ett stort socialt ansvar i
samhället och arbeta med frågor
som t.e.x. miljöpolitik.
Därför vill vi uppmana alla att
rösta på Socialdemokraterna
den 17 september!

Över 120 personer deltog på informationsmötet med
Hans Lindberg (S) om Holmsunds Framtid i Maj. Ett av de
större möten som arrangerats senaste året av föreningen.
Vår övriga verksamhet är bland annat dörrknackning, torg-

möten, affischering och deltagande i de nämnder och styJubileumsaffisch från årets första maj firande som lockade
70 personer på torget. Första Maj kommer firas lokalt igen
nästa år.

relser som våra medlemmar sitter i. Vår paroll är enkel:
Holmsund ska tjäna på att Umeå växer!

Kampen om järnvägsövergången
I arbetet för att få till en planskild
järnvägsövergång så skedde den
sista offensiven, i ett arbete på
över 40 år, våren 2017.

Därför vill vi rikta ett tack till följande lokala föreningar och företag.

Anledningen till att vi gick på
offensiven var att en anställd på
Hector Rail hörde av sig angående
de många tillbud de upplevde på
arbetsplatsen. I synnerhet när det
gällde skolungdomarna. Efter
detta reagerade vi kraftigt och mobiliserade brett i samhället och
fick med oss stora delar av civilsamhället likväl som vi hörde av
oss till företag och näringslivet.

Obbola S-Förening
Pappers S-Förening
Pappers Avdelning 29
PRO Holmsund
PRO Obbola
SEKO Green Cargo
IFK Holmsund
Sandviks IK
Föreningen Öppna HolmsundObbola
Coop Konsum Holmsund
Kvarkenrådet
KulturKlubben

Vi kan idag inte avgöra precis hur
mycket detta kan ha påverkat förhandlingarna mellan Trafikverket
och Umeå Kommun. Men vad vi
kan slå fast var att detta var förhoppningsvis sista gången vi fick
gå på offensiven i denna fråga.

Samt till INAB och Kvarken
Ports som vi varit i kontakt med
under processen. Slutligen vill vi

tacka Roger som tog kontakt med
oss. Medborgare skall känna sig
trygga i att höra av sig i frågor
så vi kan agera. Självfallet tog vi
i denna process också kontakt
med aktuell fackförening, SEKO,
och dess regionala huvudskyddsombud i frågan för att ta en titt
på den eftersatta bangård, vi nu
äntligen, får flyttad till hamnområdet.
Det är många generationer av
Holmsundare som kämpat i
denna fråga. Därför är ett tack
till alla dessa föreningar, studiecirklar och privatpersoner på sin
plats också. Nu lämnar vi detta
bakom oss och siktar på att kommande frågor för Holmsund inte
kommer dras i långbänk. För att
vi ska klara det, ber vi om fortsatt stöd och förtroende.

