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Mötet mellan björnen och älgjägaren
Då Viktoria Smedman från Bullmark (Vickan bilden.) på
söndagsmorgonen den 15 september gick ut på älgjakt, hade
hon inte en tanke på att hon skulle bli en av få ortsbor som varit i
kontakt med björn. Vickan var på älgpass på jaktlagets
jaktmarker inom Strömbäck – Nyland området.
"Mitt pass var på en nybruten skogsbilväg, och utan att jag hörde
att ett djur var på gång, så fanns helt plötsligt björnen på vägen
ca. 20 meter från mig. Rent reflexmässigt så var bössan uppe
och jag hade björnen i kikarsiktet. Lika snabbt och tyst försvann
björnen in i skogen, och jag kunde efter några sekunder se
björnen passera över vägen ca 70 meter bort på väg in i våra
jaktmarker. Jag anropade jaktlaget och meddelade att jag sett
björn, så att alla skulle vara medveten om att vi hade björn på
markerna.
Nu undrar ni säkert varför sköt du inte, men den tilldelade kvoten Pilates i Bodbyn
på björn var uppfyllt två dagar tidigare.
I fyra och ett halvt år har
Jannike Sandström från Umeå
Mitt på dagen bröt vi jakten för återsamling och mat/fika. Gissa Pilates Studio kommit till
vad alla talade om. Visst kändes det underligt att där satt jag Bodbyn och hållit i träningen.
med många gamla och erfarna älgjägare. Ingen av dom hade Från början var det en grupp
varit i kontakt med björn under alla sina år, medan jag däremot men intresset ökade så de
fått vara med om det. Först då hade jag lite känning av senaste åren har det varit två
björnfrossa.
grupper efter varandra. Men
från och med november har
Många tankar har passerat sedan min björnkontakt, en som finns hon inte tid att fortsätta.
kvar är, hur kan en björn så ljudlöst och snabbt synas, och lika
snabbt försvinna" säger Vickan.

Tunnbrödsbakningens dag

Kulturhelg i Gravmark

den 6-7 oktober var uppskattat
av ortsborna i byarna. Totalt
130 personer besökte de fyra
bagarstugorna
i Botsmark,
Krokbäck, Krokfors, Bullmark.
Till bagarstugan i Krokfors kom
ca 35 personer som tittade,
smakade och köpte mjukkakor
och tunnbröd.

Gravmarksborna har haft sin
årliga Kulturhelg i slutet av
oktober. Lördagen erbjöds fin
middag, som ungdomarna
hade ordnat. En kväll med god
mat och trevlig gemenskap.
På söndagen var det Loppis,
fika samt Fotoutställning,
bildspel över Sävaråns
område, från Lossmen ner till
Skeppsvik.

Stall Växtholm
I Växtholm bor Monica och Christoffer Sjöström och deras
två barn Tua och Hugo. De började som köttdjursbönder
2000 när de bodde i Bullmark, till Växtholm flyttade de
2008 då de tog över gården efter Monicas föräldrar men
idag är det travhästar och uppfödning på gården, de sista
kalvarna var kvar till mars 2012.
Monica som haft häst större delen av sitt liv ville gärna ha
det igen. 2009 var de och tittade på två gamla travare,
meningen var att de skulle köpa en men säljaren ville
sälja dem tillsammans och så blev det. Tanken var att
de skulle ha dem som ridhästar men den ena hade en
väldigt bra stam så de fick rådet att avla på den. Fölet de
fick var väldigt lovande som travhäst men vid ett års ålder
upptäcktes det att den var född med gomspalt så de fick
ta bort det. De kände då att de ville ersätta fölet och på
den vägen är det.
Idag har de fyra kallblod med föl, ett dräktigt varmblod, en
start häst och två ponnys hemma på gården. Tre hästar
har de på Umåker hos proffstränare Stefan Johansson
från Krokfors.
Monica tog tränar licens 2011 för att kunna träna en del
av hästarna själv och Christoffer bygger en träningsbana
hemma i Växtholm. De har både lösdrift och stallbyggnad
hemma på gården. I sommras var de ned till Gävle och
hade en häst som startade i ett V75 lopp.
De tycker båda att ha travhästar är socialt trevligare och
mer spännande än att ha köttdjur.

Bodbydagen
I år var Bodbydagen välbesökt
mycket tack vare det fina
vädret. De som stod och
grillade hamburgare och sålde
fika hade fullt upp.
Under dagen så var det bland
annat hoppborg, tipsrunda och
loppis.

Enskild väg bortspolad till fastighet i Tålsmark.
Roger och Nina Harr/Stenudds enskilda väg spolades sönder
under våren och sommaren. Årets stora nederbördsmängder i
såväl regn som snö, har medfört att marken var mycket
vattenmättad. I samband med att Sävaråns vattenstånd sjönk
under våren och sommaren spolades – på en sträck på närmare
100 meter – delar av enskilda utfartsvägen ner i Sävarån. För att
kunna ta sig fram fick en provisorisk väg anläggas inne på
närliggande åkermark.

Erik Karlsson som bor i Nybyn
hade uppvisning av fårvallning.
Det fanns även möjlighet att
prova på bågskytte under
handledning av Emil Eriksson.
Det är föreningen Bodbyn som
ordnar arrangemanget med
hjälp av flera av företagarna i
byn som bla. skänker priser till
lotterierna och tipsrundan.

Efter flera kontakter med Länsstyrelsen, kommunen och I år var även Studieförbundet
försäkringsbolaget,
kunde
Roger
och
Nina
påbörja Vuxenskolan medarrangör.
återställningsarbetet. Gårdsförsäkring och villaförsäkring är det
bidrag som erhållits. Ett betydande eget belopp har Roger och
Nina fått lägga ner, för att få sin utfartsväg återställd.

Grattis till EFS Bullmark 100år

EFS i Bodbyn

I mitten av september firade EFS i Bullmark 100 Under hösten har det ordnats tisdagscafe´ på
år. Jubileet firades med god uppslutning den 15- EFS i Bodbyn.
16 september med samkväm, mötesledare var
Hasse Liljemark. Inbjudna var tidigare präster,
Vid ett av tillfällena var Bertil Johansson, Umeå
predikanter.
där och pratade om "Man trivs där man behövs".
Projektföreningen i Bullmark tackade och Han har skrivit en avhandling om volontär
gratulerade EFS föreningen med blommor. Det arbete och berättade hur man kan göra i olika
blev minnen och sång, Elly Karlsson berättade föreningar.
föreningens historia.
En annan gång var det Hans Liljemark, Sävar
År 1912 bildade några bybor EFS. I
verksamheten bedrevs bl.a. symöten samt som berättade om vad fotbollen har betytt för
söndagsskola i lärarbostaden. Med insamlade honom. Det var intressant även för de som inte
medel på 500 kronor påbörjades byggandet av är intresserade av fotboll.
ett eget missionshus, vilket stod klart år 1920
och fick namnet Byggnadsföreningen Fast En söndag var det pajbuffe´ och det var ett 40Grund.
tal personer som kom och åt.
Ungdomsgården tillkom 1959 och klockstapeln
1991. Församlingen var som störst under 1960 Den 1 december så är det adventscafe´ och i år
är det mer barninriktat än tidigare då det är
talet.
många barnfamiljer i Bodbyn.
Underhåll av fastigheten, samt en omfattande
vuxen
och
ungdomsverksamhet,
kan Julstuga blir det även i år, då har man möjlighet
genomföras genom ett fåtal engagerande att tillsammans göra julpyssel. Det är den 5
medlemmars stora ideella arbetsinsats.
december.
Firandet fortsatte med söndagens gudstjänst
som var sammanlyst med Sävar församling.

Utbyggnad Bullmarks skola

Auktion i Gravmark

Nuvarande barnantal, rådande
lokalbrist
och
föreliggande
befolkningsprognos visar på
lokalbehovet i Bullmark. I
översyn av förskolan / skolans
behov har utredning påbörjats,
pengar finns i budget 20132014. I skrivelse till KDN är
Gravmark Bullmark S-förenings
begäran
därför
att
KDN
omgående med högsta prioritet
behandlar
och
åtgärdar
skolfrågan.

Gravmark Bygdegårdsförening arrangerade auktion i augusti och
inbjöd byborna att lämna in saker som de ville sälja. Massor av En samlad uppfattning är också
auktionsgods kom in och ropades ut.
att utbyggnad av skolan med
Vädret var perfekt och det kom mycket folk från stora delar av
kommunen. Det fanns artiklar av alla möjliga slag, från prydnadssaker,
husgeråd, mattor, tavlor, möbler, till vattenberedare, fisknät och stora
älghorn. Priserna blev mycket humana och många gjorde fina fynd.
Auktionen tog hela dagen man träffade gamla bekanta och idkade
social samvaro. Gravmarks byaförening sålde fika, korv och
hamburgare och allt hade en strykande åtgång. Sista utropen var
färdiga vid 18-tiden och alla kvarvarande tog sina inropade grejer och
troppade av hemåt.

erforderliga
lokaler
samt
skolgård med möjlighet till
spontanaktiviteter ska ske på
ett sammanhållet område inom
befintligt skolområde. Räcker
inte denna mark till, vill vi att
markfrågan
löses
genom
förvärvande av närliggande
mark.

Harriet Hedlund informerade om vård och hälsa.
Hon besökte S-föreningen och är ordf. för Folkhälsa och
primärvård i Umeåområdet. Harriet är mycket välinformerad och
kunnig i landstingsfrågor.
I sin information berörde Harriet bl.a.: Landstinget måste minska
kostnaderna med 150 miljoner 2012, Länets sjukhusvård kostar
högt över genomsnittet, länets primärvårds-kostnad är lägre än
genomsnittet, Kraftigt ökade kostnader sker genom nya
läkemedel, nya behandlingsmetoder samt fler äldre medborgare.
Dessutom är statsbidraget fryst utan nya pengar, så man måste
hitta ny effektiv struktur för hälso och sjukvården.
Egenvården måste byggas ut, Ökad samverkan med
kommunerna, Vårdplatser i inlandet behövs och avtal finns för
alla kommuner. Doroteas protester berördes samt frågan om
Alliansens skola:
kommande folkomröstning,
Läxhjälp via RUT
Telemedicin med bedömningar ute i länet ska utvecklas vidare, skatteavdrag till de med
Viktigt att det tillämpas rätt medicinering och utredning för sjuka föräldrar som kan anställa
personer, I alla boenden har distriktsläkare det medicinska egna lärare, Betyg i klass 4
ansvaret, Viktigt att begäran om hjälp vid sjukdom riktas till
hälsovården, Såväl stafettläkare och husläkare berördes, Vikten (Fp: förslag), nya betygsregler
av
folkhälsoråd med
förebyggande
arbete poängterades, nyss beslutade. I
Kommunerna övertar hemsjukvården från den 1 september årig gymnasieutbildning:
2013, skatteväxling sker mellan kommunerna och landstinget vid ungdomar väljer bort yrkesårsskiftet 2012 / 2013. För barn upp till 18 år är ansvaret kvar utbildning, de får inte
hos landstinget.
behörighet till högre studier.
Låga löner för ungdomar och
Diskussion fördes och nöjda medlemmar tackade Harriet.
lågutbildade.
LEDARE

Skattepengarna skall gå till välfärden
Vinster i välfärden är en mycket diskuterad fråga inom
socialdemokraterna. Många Arbetarekommuner har sagt nej till
vinster bl.a. i Umeå. Nu i november har partistyrelsen tagit beslut
som går till stora kongressen i mars. Där kommer frågan att
diskuteras och sen tas ett övergripande beslut.
Partistyrelsens beslut i korthet: Effektiv användning av
skattemedel. Ingen vinst på bekostnad av kvaliteten, Hårdare
krav på vilka som får driva välfärdsverksamhet, Förhindra onödig
resursförbrukning, Resurser efter behov, Välfärdsföretag ska
betala skatt i Sverige, Skärpt tillsyn, Garanterad mångfald,
uppmuntra non profit-alternativ och förhindra privata monopol,
Lika regler för privata aktörer som för landsting- kommuner.

Det behövs utbildning och jobb för alla
Kunskap och arbete ger ett bättre liv för oss alla, genom hela livet.
Socialdemokraterna vill ge: -Utbildningskontrakt: krav att läsa in en
gymnasieutbildning för att kunna få A-kassa och/eller socialbidrag Yrkesintroduktion: kombinera utbildning och arbete där kommuner
och landsting erbjuder avtalsenliga löner. -Kunskap: tillgodose
rekryteringsbehovet
ge
utbildning
på
högskola
samt
komplettera bristande yrkesutbildning.
Ingeborg Jonsson

Så vill (S) satsa på skolan:
Kompetensutveckling
för
lärare,
450
mkr •
Bättre
karriärvägar för lärare, 50 mkr •
Stärk
det
pedagogiska
ledarskapet,
50
mkr
•
Forskningsinstitut för lärande,
25 mkr • Mindre klasser i
lågstadiet, 2 000 mkr • Stötta
skolor med tuffa förutsättningar, 100 mkr • Läxhjälp till
alla elever, 110 mkr •
Sommarskola, 130 mkr

Jobb, Utbildning,
Vård, Omsorg
är välfärdens hörnpelare
som vi alla behöver
Ansvarig utgivare:
Gravmark Bullmark S- förening
Gm/ Ingeborg Jonsson
Tel 090-58017,
E-mail:ingeborg.jonsson@furunas.se

