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Ordförande har ordet:
När man tittar på TV och läser tidningen kan man lätt få för sig att
politik handlar om debatter, hårda ord och fulspel. Att politik är för
Politiker och av politiker. För mig har politik alltid handlat om idéer
som förbättrar livet för människor och som skapar ett mer jämlikt
samhälle. Om att träffas, utbyta tankar och erfarenheter, samtala med
varandra och utvecklar vår politik och vår verksamhet. I dag behöver vi
det samtal mer än någonsin. År 2020 har varit en påminnelse om att
politik är på riktigt.
För samtidigt som vi bekämpar pandemin, behöver vi också ta itu med
andra stora utmaningar.
Vårt sätt att leva har förändrats dramatiskt under detta år. För dig som
saknar att krama din förälder som tillhör en riskgrupp eller träffa dina
vänner som vanligt, känns det som om denna kris pågått väldigt, väldigt
länge.
För dig som håller igång samhället under denna tuffa tid, arbetar inom sjukvården,
äldreomsorgen, hemtjänsten, kör buss eller lokalvårdare känns det kanske som om krisen
pågått i en evighet.
Många av oss kanske hade trott att vi skulle kunna återgå till ett mer normalt liv. Men tyvärr är
vi inte där än, dessvärre är det långt dit.
Hela samhällets styrka används för att så gott det bara går att lindra konsekvenserna, säkra
hälsa, liv, vården och omsorgens resurser. Men också människornas försörjning, så att den dag
Pandemin är över ska Samhället snabbt komma på fötter ekonomiskt igen. Trots att den här
krisen redan har krävt mycket av alla personer kommer det att krävas mer av dig och av oss. Nu
prövas vår uthållighet och vår gemensamma förmåga att hålla i och bita ihop, vår ork att avstå
det där besöket eller aktiviteten. Inte bara en gång utan vid flera tillfällen. Vi får inte slappna
av.
I vår förenings planering för detta år hade vi planer för att genomföra offentliga möten,
medlemsmöten och övriga aktiviteter för att lyssna på tankar och önskemål av de som bor i
Hörnefors med omnejd. Tyvärr blev samtliga möten på grund av Pandemin inställda.
Vi hoppas och tror att Pandemin är över nästa år och att vi åter kan träffas på våra möten.
Jag vill passa på och önska er alla Hörneforsare
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Lars Hammarstedt
Ordförande

VAD HÄNDER I HÖRNEFORS

Media rapporterar om läget med Coronapandemin i Sverige och i världen Men
hur står det till i Hörnefors?
Några röster från vård och omsorg vid intervjutillfället i början av november:
Astridgården
Den vikarierande enhetschefen
Jasmine Olofsson vid Astridgården
upplyser om att inga är smittade på
boendet och inga i personalen heller.
-Vi råder anhöriga och boende att
hålla avstånd och vi skyltar för att
påminna om pandemin. Vi spritar
händerna och har satt upp plexiglas
för att hålla avstånd. Det är färre som
besöker de äldre men när det sker så
håller de sig i lägenheterna och ej i
allmänna utrymmen. Personalen gör
ett bra arbete och ordnar på bästa
sätt. säger Jasmine Olofsson.

Solgården
Susanne Huotari enhetschef vid
Solgården har följt
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för vårdhygien.
-Vi rekommenderar anhöriga att
undvika besöka äldreboendet, men
när det sker gäller munskydd och
spritade händer. Vi har inga smittade
i dagsläget och vår dagverksamhet är
stängd. Man kan gå på promenader
även om det börjar bli kallt. Vi
inväntar hur det ser ut här framåt och
ser fram emot tunnbrödbakning med
avstånd, säger Susanne Huotari.

Hälsocentralen
Drop- in mottagningen är stängd
endast bokade besök.
Självprovtagning Covid-19 kit hämtas
vardagar, i fall man har hosta, snuva,
halsont och nedsatt smak och
luktsinne. Alvarliga symtom vänder
man sig direkt till Hälsocentralen för
råd. Sju fall av smittade i Covid-19 är
rapporterade i Hörnefors, några av
dem har smittats i utlandet.

Tomten mitt emot Hälsocentralen i Hörnefors står tom
och öde.

Vad har hänt sedan det Öppna mötet om
boende och byggande i oktober 2017?
Där framkom bland annat att Hörnefors växer och olika
boendeformer efterfrågades.
Det upplevs som att det stått stilla, men en ny
detaljplan har tagits fram och nu har OF Bygg tagit sig
an uppdraget och planerar nu för bygget.
Andreas Hansson projektchef OF Bygg säger
- Orsaken till att processen har dragit ut på tiden är att
detaljplanearbetet, som Umeå Kommun utför, är
väldigt omfattande. Detaljplanen, handlingen som styr
vad som får byggas på fastigheten, vann laga kraft i
sommar. säger Andreas.
OF Bygg projekterar nu fram volymstudier. Nästa steg
är att ta fram bygglovshandlingar och sedan går de
vidare med bygglovsansökan. Inlämning bygglov
beräknas under första kvartalet 2021.
Tanken är att OF ska skapa cirka 30 lägenheter som ska säljas i formen bostadsrätt.
Andreas säger.
-Vi har fått indikationer från marknaden att det finns ett stort behov av lägenheter i Hörnefors.
Många äldre som idag bor i villa känner sig trygga med att bo kvar på orten men som läget är nu finns
det för få alternativ. Önskemålen från tänkta köpare är moderna effektiva lägenheter där man bor
bekvämt och slipper snöskottning och annat underhåll som en villa för med sig.
Att äldre som idag bor i villa flyttar in i en lägenhet startar en flyttkedja som frigör boende för yngre
barnfamiljer som gärna bor i hus. Detta är väldigt positivt för ett samhälle.
Om allt faller på plats så beräknas försäljningen starta sommaren 2021 avrundar Andreas Hansson.

Kritik mot VAKIN
Många boende i närheten av återvinningsstationen i Hörnefors är
missnöjda över valet av plats.
De tycker att det blivit sämre miljö och upplever att trafiken har ökat av
tyngre fordon och vägen är inte dimensionerad för sådan tung och
intensiv trafik. Vägen är för smal så många får köra ut på gräsmattan vid
möte med lastbilar. Det var sagt att det inte skulle förekomma
lastbilskörningar på nätterna men det gör det.
Körningarna gör även att det är otryggt för förskolebarnen som vill besöka skogen. Hastigheten är satt
till 30 km/h men respekteras dåligt i många fall upplevs det att bilarna kör 50 km/h. För att komma åt
problemet föreslås att VAKIN tar ansvar för vägen och att öppna Skatvägen skulle underlätta. Det har
påpekats många gånger i olika skrivelser men inget händer.
Johan Sjödin kommunikatör vid VAKIN svarar.
-Det är på gång att starta OVC-plus som gör att det går bra att lämna skräp fram till klockan 22 då
stationen är obemannad. Det kommer att minska belastningen och körningarna till återvinningen. Vi
väntar på tillstånd för att starta och besökarna måste få utbildning. Vi har tittat på de platser som redan
har självbetjäning och det har varit positivt, körningarna sprider ut sig. När det gäller trafiken på vägen
så kommer lastbilarna att ta större laster och det i sin tur leder till färre körningar. säger Johan Sjödin.
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Vi vill bli flera!
Vår kommundels inflytande på hur politiken i Umeå Kommun utformas är beroende av att vi är
många medlemmar.
Hörnefors Socialdemokratiska förening välkomnar medlemmar och blivande medlemmar till möte
den 24 maj 2018.

Bli medlem: www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

