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Skolbygget i Bullmark växer varje vecka
Skolbygget täcker lokalbehovet för eleverna i skolans upptagningsområde i byarna. Skolans placering
på en höjd gör den till ett tydligt blickfång från Robertsforsvägen och gör den även synlig från Flodavägen.
Umeå Kommun satsar på skollokaler även på landsbygden och i Bullmark innefattas årskurs 1-3 men även
förskolelokaler, lokal för skolsköterska, matsal, tillredningskök samt nya lokaler för hemtjänsten.

De som i dag bor eller passerar Bullmark kan se att skolbygget är på gång. En stor byggkran finns på
byggområdet, vilket underlättar det interna transporterna inom byggområdet
Grundläggning och stomme med väggar står på plats.
Nu påbörjas arbetet med resning av takstolar, vilket därefter ger möjlighet till att få tak på byggnaden. Det
sistnämnda är viktigt så att det fortsatta arbetet under vintern kan ske inomhus.
Hela byggprocessen sker genom en stor yrkesmässighet.
Vi ber ortsborna att uppmärksamma den byggtrafik som sker, och att vara försiktiga i trafiken då de passerar
området. Utöver byggtrafik, finns ett hundratal skolbarn och där utöver skolpersonal inom området.

Uppskattad service
i Coronatider
Sen covid -19 kom och angrep på bred front är budskapet att utsatta grupper enligt Folkhälsomyndigheten,
FHM, särskilt skall undvika att vistas I folksamlingar, butiker och apotek. Servicen med utkörning av
livsmedel från butikerna i våra byar är då en mycket bra och uppskattad service.
Det stärker också uppfattningen om hur viktigt det är att vi som valt att bo på landet, inte bara för 70 pluskunder, utan alla har tillgång till livsmedelsbutik i närområdet.
Nu har Länsstyrelsen och Kommunen särskilt stöttat butikerna för att kunna ge den tjänsten. Till bilden hör
också att särskild utkörning av livsmedel sker i vissa byar till pensionärsgrupper som har särskilt långt eller
dåliga transport -möjligheter under annan tid av året. Det stärker möjligheten för äldre att bo kvar hemma.
Attraktionskraften för att leva och bo på landsbygden ökar kraftigt med bra service.

Jonas Nording berättar om Kyrkans barnverksamhet i Bullmark
Jag är präst med inriktning mot barn och unga och arbetar runt om i hela
församlingen, med särskilt fokus på Sävar och Bullmark. Jag arbetar både
med barn- och ungdomsgrupper och med gudstjänster, dop, vigslar och
begravningar och får träffa väldigt mycket folk i alla åldrar genom jobbet!
Det har under många år funnits körverksamhet för barn i Bullmark. Det har
varit uppskattat av många, men för några år sedan verkade intresset gå ner.
Då försökte vi få reda på vad barnen helst vill göra.
Ett antal barn (och föräldrar) berättade då att de längtade efter
uteaktiviteter, scouting och friluftsliv.
Eftersom jag själv är scout och har fått lära mig så mycket genom scoutingen, kändes det naturligt att
provstarta en grupp med friluftsinriktning.
Vi träffas vid kyrkan mitt i byn och väntar in alla deltagare. När alla kommit går vi till någon av
grillplatserna (oftast klubbstugan eller starten av elljusslingan) där själva träffen äger rum. Först får alla barn
chansen att berätta något i en så kallad runda och sen brukar vi grilla korv och fika tillsammans. Därefter
berättar jag på ett enkelt sätt om någon person i Bibeln och vi ber en kort bön tillsammans. Sedan genomför
vi dagens huvudaktivitet, till exempel tipsrunda, öva på att använda kniv eller samla saker i naturen. Mot
slutet brukar vi också leka någon lek tillsammans.
Under hösten träffades vi på tisdagar kl. 15.00-16.30. Flera nya barn kom med i Upptäckarna och vi hade
väldigt roligt tillsammans. Jag fick också hjälp av en ny ledare – Fiona Pettersson. Det är ovärderligt att få
extrahjälp så att vi hinner se och möta alla barn på ett bra sätt. Det blev totalt fem träffar och sista gången
avslutades med en gratis middag i Bullmarks kyrka för barnen och deras familjer. Superlyckat!
Vi vill gärna fortsätta med Upptäckarna under våren. Troligtvis blir det efter påsklovet så att det har hunnit
bli lite varmare och framförallt ljusare ute. Jag räknar med att kunna fortsätta ansvara för gruppen och tar
tacksamt emot hjälp av andra vuxna. Som extraledare kan man vara med någon enstaka gång eller flera
gånger, beroende på vad som passar, avslutar Jonas.

2012 startade Marie och Åke Swahn Café Storudden. Cafét föddes ur ett projekt som kallades
”Ungdomslyftet i Gravmark” som syftade till att hjälpa ungdomar att få sommarjobb och varje år har man
haft 2-3 ungdomar som jobbat.
För varje år har cafét utvecklats från en kaffe och bulle verksamheter till olika arrangemang som bilkvällar
med grillning, allsång, musikuppträdande både av unga lokala förmågor och kända artister.
2019 byggdes för uppträdande och dans en stor loge som i år använts till fotoutställning.
På grund av Coronapandemin har alla musikkvällar och andra evenemang ställts in i år men trots det har
cafét varit ett populärt utflyktsmål med gott hembakat fikabröd. På tisdagar har det även funnits hamburgare
att köpa av Gravmarks byalag.
I år har även man kunnat få hemkörning av fikabröd speciellt uppskattat för äldre som inte kunnat åka till
Storudden på grund av pandemin.

Skiss över framtida ny Gymnastikhall samt underhåll, anpassning av befintlig skola.
Tidplan
Nya Förskolan/skola åk 1-3 , kök/matsal samt hemtjänstbyggnader (fas 1)



byggstart juli 2020
klar senhösten 2021

Anpassning av befintlig skola och idrottshall (fas 2)



byggstart januari 2022
klar senhösten 2022 (preliminär)

LEDARSIDAN:
I UMEÅ KOMMUN SKA
VÄLFÄRDEN OCH MEDBORGARNAS BEHOV GÅ FÖRE
SKATTESÄNKNINGAR OCH PRIVATISERINGAR.

Andra värderingar finns
hur man vill använda
välfärdspengarna:

Umeå växer så det knakar och har nu 130 000 invånare. Hans Lindberg
(kommunalråd), säger målet är att vår kommun ska växa tryggt och
hållbart med en god välfärd in i framtiden. Pengarna ska gå till att bygga
ett samhälle som håller ihop säger Hans Lindberg.
Med kommunen som växer kommer behoven inom bland annat förskola,
grundskola att öka kraftigt. Skolans översyn visar att under en 10 års
period beräknas en ökning med 4000 barn och elever. Detta innebär
behov av att bygga ut, bygga om ett stort antal för- och grundskolor.
Åren 2021 – 2026 beräknas 1 miljard investeras i skollokaler. Det blir
tuffa år framöver när andelen barn och äldre når sin topp år 2026.

Moderaternas huvudspår i Umeå
kommuns budget är, att sänka
kommunalskatten 1 kr.

Socialdemokraterna säger att pengarna ska gå till välfärden,
socialtjänst, skola, jobb bostäder åt medborgarna, samt en bra

Moderater och Allianspartier
vill dessutom genomföra stora
privatiseringar av verksamheter
i kommunen. Tydligen ska dessa
slumpas ut på marknaden till
vinstdrivande bolag.

äldreomsorg.

VAD KOMMER EFTER PANDEMIN VAD VILL DU DÅ
HA FÖR SAMHÄLLE?

Socialdemokraternas mål är att bygga samhället
starkare, tryggare och mer jämlikt för framtiden
I den budget som lades i riksdagen nyss syns tydliga
inriktningar och prioriteringar för en stark välfärd.
*Nya trygga jobb i hela landet, storsatsa på ny teknik, grönt
företagande, vägar och järnvägar, samt välfärden som sätts
allra främst.
*Nya möjligheter till utbildning/omskolning, en rimlig akassa. Tryggheten måste finnas när det behövs.
*Det behövs en trygg äldreomsorg med fler anställda, bättre
villkor på jobbet och stärkt sjukvården. Pensionerna höjs enligt
tidigare beslut.
*Rusta landet och internationellt samarbeta mot nya
pandemier, naturkatastrofer och militära hot.
*Politik handlar om vilja men också att välja. Mot dessa
idéer står starka krafter som- trots Covid 19- helst av allt vill
försämra tryggheten för vanligt folk och satsa krutet på stora
skattesänkningar för de redan välbeställda.

Detta innebär att Umeå kommun
förlorar ”294 miljoner per år”.
Jämförbart motsvarar det t.ex. ca
2000 färre heltider i förskolan
samtidigt som andelen barn och
äldres behov ökar.

Ideella föreningar skiljer sig
från bolag när ideella mål är
verksamhet inte vinstpengar.
Umeås Socialdemokrater vill
skapa en god välfärd från
barndomen till pensionärslivet.
Det är vi alla i behov av. Detta
kräver att invånarnas behov
sätts före skattesänkningar och
vinstgivande privatiseringar ur
pengar som ska gå till
välfärden.

Fundera på, ” Vad väljer du”?

DESSA

CORONATIDER

FORTSÄTTER…….

Slappna inte av, Corona och covid-19 är inte över,
framfarten fortsätter. Vi är sårbara och kan inget ta för
givet. Följ därför de regler och uppmaningar som ges från
regering och myndigheter.

HÅLL UT, Ta ANSVAR,

SKÖT OM Er och TA VARA PÅ VARANDRA.
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