
 

 SKOLBYGGET   I  BULLMARK  PÅ GÅNG 

Anbudsräkning pågår (25 mars-27 april) på byggandet av ny–och             

ombyggnad av skola i   Bullmark.   

Byggstart närmar sig! 
Som ni känner till så har planering för skolbygget för Bullmarkskola pågått i fem år, bland 

annat beroende på överklagningar. 

Nu närmar det sig byggstart. Kommunens tidplan är att bygget ska komma i gång i början 

sommaren.  

  

Den första etappen av bygget är att ny skola byggs. Den nya byggnaden ska inrymma två 

förskoleavdelningar och en F-3 skola. Dessutom lokaler för hemtjänsten, en matsal och ett 

produktionskök. 

Om allt går enligt tidsplan ska den nya skolbyggnaden ska vara klar senare delen av hösten 

år 2021. 

 

Därefter väntar etapp två som är planerad att vara klar hösten år 2022. Den handlar om att 

verksamhetsanpassa den befintliga skolan till en mellanstadieskola. Den befintliga  

gymnastiksalen ska rivas och ersättas av en ny. 

                           

 

 

 

 

 

   

 

 

Nyhet(S)bladet 
 

  Gravmark Bullmark Socialdemokratiska förening              Nr 1  År 2020 

Landsbygden i Umeå 

                                

        

 

Erik Öhgren, kommunens projektledare för bygget, 

hoppas att den pågående Corona epidemin inte blir ett 

hinder för den uppsatta tidplanen. Då skolbygget kommit 

igång - ska vi intervjua Erik Öhgren - och sända ut 

information så får ni lite mera detaljer om skolbygget. 

 

Preliminär bollplan och plats för nya skolan 



______________________________________________________________________________________________ 

SMÅFÖRETAGARE  I  BYARNA:                                        

Leif Johansson – Hästuppfödare i  Krokfors.                                                                                                           

Leif har i hela sitt liv haft hästar i sin närhet – det är tradition i familjen att ägna sig åt 

hästuppfödning. 

Leif och Carin har nu i snart 20 år bott i Krokfors, där de även brukar åkermarken som ger 

foder till hästarna. Leif har för närvarande 4 hästar. 

Tidigare har Leif även haft hästarna på stall i Krokfors, men har dom numera i stall och 

träning på Umåker, där för övrigt sonen Stefan är tränare och kusk.   

 

Att arbeta med hästar ger en stor social gemenskap säger Leif. Arbetet med hästar betyder 

uppfödning, ta fram foder, alternativt köpa foder, arbeta nära med en god omvårdnad av 

hästen. 

En stor del av sitt vuxna liv har Leif varit förankrat på Umåker där uppfödning, träning och 

omvårdnad av hästar ger en stor social gemenskap. Hästverksamheten ger ca. 30 000 

arbetstillfällen i Sverige. 

Att äga och vara i närheten av hästar, är en livsstil avslutar Leif.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bärkraft i Norrland AB 
  

Roger Uddståhl som bor i Bullmark, bedriver företaget Bärkraft i Norrland AB. Roger har en 

mångårig kunskap / erfarenhet av odling och förädling av skogsbär. Verksamheten är idag 

inriktat på förädling av skogsbär genom vakuumtorkning. Roger har tagit fram en maskin 

som genom mikrovågor tar ut luft / vakuumtorkas med resultat att kvar blir pulver.   
 
 

 

 

 

 

 

 

Lite fakta: det finns360,000 tusen 
hästar i Sverige, Hästnäringen 
omfattar ca. 46 000 miljoner per år, 
500,000 tusen svenskar rider 
regelbundet, 160 000 tusen 
medlemmar, 90,000 tusen varmblod 
och 10,000 tusen kallblod.   
 
          

Av skogsbären är blåbär det mest förekommande. Men 

även lingon och rönnbär förädlas.  

Av mängden färska bär blir utfallet pulver ca. 10–15%. 

Vilket innebär att av 1000 kg bär blir utfallet torkat 150 

kg. Under en 25 veckors period kan 25 ton blöta bär 

torkas med resultatet 3,5 ton torkat pulver. Det framtagna 

pulvret säljs som hälsokost.  

Roger har också tagit fram en effektiv maskin som rensar 

och skiljer blåbär från lingon.  
 

 



_________________________________________________________________

Kreativ Design Leena Andersson – annorlunda shop. 

Leena med familj flyttade till Storliden för 12 år sedan. Leena bedriver verksamhet med 

inriktning silversmide. Leena har egen tillverkning och design på silversmycken.  

Alla produkter som Leena tillverkar är handgjorda och av hög kvalité. På gården har hon 

egen Smedja och Butik. Utöver direktförsäljning i butiken besöker Leena även några 

marknader per år.  

 

En annan del i tillverkningen är att Leena bedriver kursverksamhet. Att göra eget smycke 

med god kvalité populärt. Du kan gå kurs ensam eller i grupp. En kurs omfattar oftast 4 

timmar och i kursavgiften ingår 5 gram silver vilket räcker till ett smycke. Du får själv köpa 

material därutöver.  

 

Att vara egenföretagare med inköp, tillverkning, försäljning, kurser, marknadsföring och att 

ha kontroll på bokföringsunderlag, gör arbetet intressant och stimulerande.  

 

Under samtalets gång kom vi även in på det inbrott som Leena hade förra hösten. Tjuvarna 

tog allt av smycken och verktyg. Som tur i oturen, kunde stölden nystas upp några veckor 

senare, så Leena fick tillbaka det mesta av stöldgodset. Efter detta så har Leena utökat sin 

larmutrustning både ute och inne i butiken.  
 
Ring 070-650 20 79 för ett besök.  

Leena hälsar er välkomna!  

 

 

 

Upptäckarna – Svenska kyrkan Sävar-Holmöns församling. 

  

Upptäckarna startar och avslutar i Bullmarks kyrka och gör utflykt i skog och mark 

däremellan. Vi har med kläder för att vara ute i alla väder. Att vara med i Upptäckarna är helt 

gratis. Kom gärna och prova. 

För att  kunna nå deltagarnas föräldrar om det skulle behövas, är det bra att man anmäler sig, 

välkommen att ringa eller maila Jonas Nording, 090-712506, 

jonas.nording@svenskakyrkan.se eller använd anmälningsformuläret på hemsidan 

www.svenskakyrkan.se/savar-holmon 

 

Upptäckarna intar Bullmark. Enkelt 

friluftsliv, lek och annat kul för dig som går 

i årskurs 3-6. Vi hinner också med att äta 

mellis och ha en samling om tro och annat 

som är viktigt i livet. 

 

mailto:jonas.nording@svenskakyrkan.se


  
Parollen för 1 maj 

2020 är:  

”ETT STARKARE 

SAMHÄLLE”. 

 Med anledning av 

coronavirusets påverkan 

på samhället så kommer 

dock årets 1 maj-firande 

att bli annorlunda jämfört 

med normalt. Istället för 

fysiska arrangemang runt 

om i landet så planeras det 

nu för ett digitalt firande, 

såväl nationellt som lokalt 

och regionalt. Det har 

Socialdemokraterna 

tillsammans med LO 

bestämt. 

                

LEDARSIDAN: 

Pensionerna för vanliga lågavlönade höjs från och 

med år 2021 enligt pensionsgruppens beslut. 
                                                         
Höjningen berör personer som slitit ett långt liv med låg lön, 

mest kvinnor, som nu har mellan 9 000 och 17 000 kronor i 

månaden i allmän pension. Som mest blir det en höjning med 

600 kronor i månaden för vissa grupper. Det  handlar i grund 

och botten om  rättvisa. 

Redan i år har regeringen höjt garantipensionen samt taket i 

bostadstillägget vilket förbättrar ekonomin för 675 000 

pensionärer.  Tandvårdsbidraget är fördubblat för alla över 65 

år och läkarbesök på Hälsocentraler avgiftsfria för alla över   

85 år. Detta är prioriteringar på välfärden i stället för 

skattesänkningar.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ansvarig utgivare:                                                
Gravmark Bullmark S-förening 
gm/                                                                                                                               
Ingeborg Jonsson Tel: 070-
5096866                                                                                                              
Email:ingeborg.jonsson@furunas.
se 
 

 

VAD SKER I DESSA CORONATIDER ? 

Mycket har hänt under de senaste veckorna som 

blixtsnabbt förändrat Sverige och Världen. 

Jag tror vi alla fått en stor tankeställare utifrån Corona 

virusets framfart som drabbar folk i alla länder. Vi är sårbara 

och kan inget ta för givet. Många drabbas hårt.  Men vi kan 

kämpa tillsammans i smått eller stort för att ta oss igenom det.  

Följ därför de regler och uppmaningar som ges från 

regeringen och myndigheterna. 

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer: 

Sju enkla råd för att skydda dig och andra: 1. Stanna 

hemma om du är sjuk eller känner lindriga symtom som 

halsont, hosta eller snuva. Stanna hemma minst 48 timmar 

efter att du blivit frisk. 2. Tvätta händerna ofta med tvål 

och varmt vatten i minst 20 sekunder. 3. Använd handsprit 

när möjlighet till handtvätt inte finns. 4. Undvik nära 

kontakt med sjuka människor. 5. Undvik att röra vid ögon, 

näsa eller mun. 6. Hosta och nys i armvecket eller i en 

pappersnäsduk. 7. Tänk på att inte besöka äldre om du är 

sjuk eller har sjukdomssymtom. 

Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 

TAG VÄL VARA PÅ VARANDRA OCH SKÖT OM 

ER!                  Ingeborg Jonsson 


