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Skolverksamheten och behovet av skollokaler i Bullmark.
Inom skolans upptagningsområde finns nu flera barn än någonsin. Under vårterminen finns på
skolan 96 barn, i förskolan 69 barn och på fritids 65 barn. Skolverksamheten är trångbodd och nya
och flera lokaler behövs.
Frågan nu alla ställer sig är, varför kommer inte det nya skolbygget igång? Frågan ställs såväl av barnen,
personalen och ortsborna. Platsen för skolbyggnaden är fastställd, de framtagna ritningarna visar goda
utbildningssalar för klasserna 1–3, utbildningssalar för förskolan, kök, gymnastiksal och anpassad skolgård
för verksamheterna. Till detta ska läggas förbättrad trafiksituation på såväl Robertsforsvägen och
Flodavägen, av och påstigningsplatser fria från trafiken, och förbättrad parkeringsplats för personalen.
Offentligt har uttalats att skolbygget ska förhalas, överklagas och försenas, nu undrar en hel bygd,
när startar skolbygget?
Om man valt att bo på landsbygd och får möjlighet till nya och fina lokaler för skolverksamheten, varför då
motsätta sig en utbyggnad och utveckling för vår bygd? Underlag för utbyggnad finns, och nya och fler
skollokaler behövs för barnen och personalen.
Kommunens satsning möter upp det behov som långsiktigt
finns för skolverksamheten, och ger bygden framtidstro.
Under byggnadstiden behövs ingen bussning av barnen till
andra skolor utan skolverksamheten kan lösas på plats. Då
bygget är färdigt flyttar barnen in i de nya förskolelokalerna
och klasserna 1–3 in i sina nya lokaler.
I befintliga skolan görs underhållsarbeten, undervisningen
fortsätter för klasserna 4–6 som vanligt.
Vi har inlämnat framställan om inrättande av tekniksalar i den befintliga skolan. En sådan lösning innebär
att några dagar per vecka kan undervisning bedrivas i Bullmark för våra högstadieungdomar.
Det finns ett enigt skolnämndsbeslut om nya lokaler för Bullmark skola.
Vi har tillfrågat byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund om tidsplan för skolbygget.
Arbetet fortskrider med detaljplan, lokalprogram, konstruktion och upphandling under året.
På grund av olika fördröjningar som skett beräknas mark och grundläggning ske maj 2019, med
18 månaders byggtid kan verksamheten flytta in januari 2021. Mikael Berglunds information bygger
på att inga ytterligare förseningar sker.

Aktiviteter i Bullmark och Bodbyn under jultiden
Lucia i Bullmark.

Julbön i Kapellet Bullmark .

Traditionellt luciatåg genomfördes på Kapellet i
Bullmark. I Bullmark var det Nina, Malin och
Jens Mann de som höll i genomförandet
tillsammans med Luciatåget. En tydlig förändring
kan noteras, där allt färre föräldrar engagerar sig
själva och barnen i luciatraditionen. Inför
kommande
år
ska
lucia-arrangemanget
påannonseras mycket tidigare i förhoppning om
större anslutning.

Under alla år har det varit vanligt med julotta på
kapellet i Bullmark. Besöksantalet har sjunkit under
senare år, varför man då inbjöd till julbön kl. 13.00
på julafton. Församlingsprästen Terese Hedman
ledde julbönen, med underhållning av Sara Åhden
sång och Mikael Åhden piano/orgel.
Arrangemanget var uppskatta av de dryga 60-talet
ortsbor som besökte julbönen. Vi har förhoppningen
att julbönen har kommit för att stanna, och ser fram
emot julbön kommande julafton.

Lucia i Bodbyn
I Bodbyn genomfördes luciafirandet traditionellt
första lördagen i advent. Ett EFS arrangemang med
adventcafé,
julsånger,
fika
och
luciatåg.
Luciafirandet skedde under ledning av Birgitta
Bergner och Elin Jonsson och besöktes av ett 60 –
tal personer. Luciafirandet är uppskattat och
återkommer även nästa advent.

Det finns många småföretag i byarna.
Här är en presentation med några av dem, återkommer med fler vid senare
tillfälle. Dessa företag är viktiga för orten och att vi som bor här efterfrågar den
service som finns i vårt närområde.
Furunäs Bygg och Golv - Sune Olofsson, 070-580 54 13.
Efter 17 års anställning inom bygg och anläggningsbranschen startade Sune Olofsson egen verksamhet;
Furunäs Bygg och Golv. Han har nu lång verksamheten som är inriktad på reparation samt om – och
tillbyggnad. Sune utför även arbeten inom badrum, kakel och klinker.
En stor del av arbetet sker i Umeå. Eftersom Sune numera har fritidshus i Ammarnäs, utför Furunäs Bygg
och Golv en hel del arbeten i Ammarnäsområdet.
Sune har god kompetens och bra service, och ser gärna att få utföra arbeten till boende inom orten. Det
lokala näringslivet är en viktig del i att bevara och utveckla en levande landsbygd.

Här finns fler småföretag som är stationerade i byarna.
Umeå Mark & VA AB, Andreas Sjögren och Johanna Sjögren, 070-515 77 89.
Andreas har varit anställd och arbetat som arbetschef inom mark och anläggning. Johannas yrkesbakgrund
är lärare inom kommunala skolverksamheten.
2012 startade Andreas och Johanna tillsammans eget företag som drevs på deltid. Sedan mars 2017
arbetar båda i företaget och verksamheten bedrivs på heltid. Utöver Andreas och Johanna finns ytterligare
tre fast anställda i verksamheten. Under sommarhalvåret finns ytterligare 3–4 säsongsarbetande personer i
verksamheten. I företaget finns en lättare grävmaskin, en 16 tons och en 13 tons hjullastare. Andreas och
Johanna har sedan många år tillbaka köpt en äldre jordbruksfastighet i Bullmark. På sin ´´fritid´´ bygger de
nu på gården en större byggnad som innehåller häststall och maskinhall. Andreas och Johanna är mycket
serviceinriktade och kan erbjuda ortsborna mark och anläggningsservice. Det är viktigt att ortsborna stödjer
det lokala näringslivet.

Direkt: 090-14 93 32
Växel: 090- 14 93 30
Garage 57 – Simonwww.umvumea.se
Widerstedt o Sara Wännman, Gravmark 070-224 44 03.
Simon Widerstedt och Sara Wännman har sedan 2015 bedrivit eget företagande på deltid. Sedan maj 2017
bedrivs verksamheten på heltid som består av Byggservice och renoveringar samt mark och utförande av
enskilda avlopp. För markarbeten finns egen grävmaskin det erbjuds även Besiktningar och värderingar.
Inom verksamheten finns god kompetens av godkänd besiktningsman genom Sveriges Handlingskamrar,
samt godkänd byggnadssnickare.
Garage 57 hälsar ortsborna välkomna med beställningar. Stöd det lokala näringslivet.

Garage 57
Enskild Firma i Sävar

Johan Bergström Åkeri AB, Bullmark, 070-342 69 12.
Johan började tidigt arbeta i sin fars, Kjell-Olov Bergströms entreprenadverksamhet. Johan övertog
verksamheten 1998 med egen bergkrossanläggning, lastmaskin och lastbilsverksamhet. Arbetsområdet var
då hela Norr och Västerbotten. Under senare år har Johan sålt av krossanläggningen och inriktat sig på
lastbilsåkeriet med huvudinriktning mot bygg och anläggningssektorn. Hos Johan Bergströms åkeri kan du
få hjälp med leverans av grus, sand och matjord. Med egen lastbil och lastmaskin kan Johan erbjuda god
service. Stöd det lokala näringslivet.

LEDAREN.

Det är en högst ideologisk fråga när
Regeringen och Vänsterpartiet vill lagstifta
om att våra skattepengar skall gå till
välfärden! Majoriteten av svenska folket
delar den uppfattningen. Alliansen prioriterar
ändå privata oreglerade vinster till stora
företag!
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har meddelat att regeringen
tillsammans med (V) i mars lägger en proposition om vinsttak
inom skolan och omsorgen. Regeln ska vara att överskotten
återinvesteras i verksamheten. Borgerliga oppositionen och SD
står starkt kritiska och kräver att planerna på ett vinsttak slopas.

Inget annat Europeiskt land oavsett regering tillåter att
skattepengar går till privata fickor inom välfärdsområdena.
Ulf Kristersson (M), borgarråd under 2006-2010 har reat bort
kommunala verksamheter till privata bolag i Stockholm som nu har
gjort stora vinstuttag och flera miljonklipp vid vidareförsäljningar. Totalt
har bolagen gjort 149 miljoner kronor i vinst och plockat ut 62
miljoner i vinstutdelning till ägarna. Flera bolag har 17-27% i vinst.
Stockholmarnas skattepengar gavs bort och stoppades i privata fickor
istället för att gå till skolbarn och äldreomsorg som de var avsatta för.
Andra ansvariga i Stockholm undrar hur det går spara in på
verksamheterna när lärare saknas och hemtjänsten går på knäna.
Borgerligheten lyckades länge få väljarna att tro att deras
skattesänkningar gick att kombinera med bibehållen hög social välfärd.
Nu när verkligheten visar att det är omöjligt, kvalitén sänks, det blir
minskat antal personal, mindre läromedel och skolhälsovård.
Överskott av skattepengar går till privata fickor i skatteparadis, då
borde det vara dags för en mer sansad debatt.

Vet ni vad vår välfärd kostar som vi tar för given?
Skattepengar försvinner inte ut i det blå, de återgår till nyttigheter som
alla behöver. Skola, förskola, högre utbildning, kollektivtrafik, sjukvård,
receptbelagda läkemedel, äldreomsorg – är några exempel som i dag
helt eller till del är skattefinansierat.
En plats i grundskolan kostade (2015) i genomsnitt 98 000 kronor per
år, en förskoleplats 120 000–125 000. Ett kejsarsnitt kostar kring
55 000 en akut hjärtinfarkt cirka 250 000 för män, kvinnor är billigare:
180 000.
”Har du råd att betala din vård eller dina barns skolgång ur egen
ficka”.
”Är din åsikt att dina skattepengar ska gå till övervinster i privata
storföretag på bekostnad av att din skola och ditt omsorgsbehov
ska få sämre kvalité i utbildning och omsorg”.
Ingeborg Jonsson

Umeå Landsbygd har kommit
upp på dagordningen och
utvecklingen är en viktig del i
kommunens helhetssyn.
När kommunen skall uppnå en
befolkning av 200 000 invånare
är det positivt att det erbjuds olika
livsmiljöer.
Medborgarna värdesätter olika
livskvalitéer och behov finns då
av skiftande miljöer och boendeformer.
Engagemanget och utvecklingen i
byarna kan skapa framtidstro och
ge nya attraktiva förutsättningar.
På detta sätt kompletterar
landsbygd och stad varandra.

Umeå kommun är attraktiv
och växer stort, här finns:
122 892 invånare vid årsskiftet medelålder (2014) 38 år
Ambitionen är att bygga 2000
bostäder varje år framöver
31 500 studenter
12 000 Företag
12 500 utrikes födda
30 nationaliteter med vardera mer
än 100 personer folkbokförda 2015
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