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Rapport från ett Öppet möte i
Covid-tider
Den 12 augusti hade Socialdemokraterna i
Obbola bjudit in till ett öppet möte med
Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund(s) i Obbola Folkets hus, om byggplaner i
Umeå och framförallt Obbola. Byggplanerna
för Ångmanskroken, var det som framförallt
engagerade intresse.
Mötesdeltagarna och Mikael välkomnades
med handsprit och utspridda stolar i Obbola
Folkets hus stora sal.
Mötet inleddes med att Mikael berättade om
hur Umeå växer och konstaterade att för tillfället växer Umeå med ungefär 2000 invånare per år, vilket ställer stora krav på infrastruktur, samhällsservice och byggtakt på
bostäder. För att få perspektiv, så kan det
konstateras att Umeå växer med ett Obbola
om året.
Därefter gick Mikael igenom de olika ärenden som Byggnadsnämnden har angående
Obbola och berättade om var i byggprocessen de låg och ärendenas bakgrund. Det
ärende som ledde till mycket frågor och diskussion var byggplanerna för Ångmanskroken, som under mötet var i början på samrådsprocessen, och flera utav deltagarna var
sakägare, boende på Uppförsbacken eller
Boställsvägen. Vi uppfattade det som att del-

Obbolas S-förenings ordförande, Ulf Liljegren mötte upp Mikael
Berglund (s), Byggnadsnämndens ordförande och visade området kring Ångmanskroken innan mötet.

tagarna fick sina frågor besvarade och vi hoppas att
de gjorde sina röster hörda i den demokratiska process som är samrådsprocessen.
En mer allmän fråga handlade om varför det skulle
byggas i Obbola och då i nära anslutning till befintliga bostäder. Mikael förklarade där att tillväxten i
Umeå, som styrs framförallt av en attraktiv arbetsmarknad, gör att Umeå måste växa med ett Obbola
per år. Det skulle innebära väldigt stora kostnader
att bara bygga nytt, kostnader som skulle behöva
tas från andra viktiga områden, som exempelvis renoveringar av skolor eller utbyggd äldreomsorg.
Därför försöker Umeå Kommun förtäta i tätorterna,
samtidigt som det byggs helt nya kvarter och bostadsområden.

Gå gärna in på vår Facebook-sida sök: Socialdemokraterna i Obbola

Ny skolstruktur låg- och mellanstadieskolor:

Hur påverkas
Obbola?

Antalet barn ökar i Umeå de närmaste tio åren. Därför har för- och grundskolenämnden sedan tidigare
fattat beslut om skolstruktur för högstadiet och gett
i uppdrag att utreda hur man på bästa sätt kan skapa
en hållbar skolstruktur för elever 6–12 år. Umeå
kommun tar ansvar för att alla elever ska få plats i
en skola med behöriga lärare och en tillgänglig elevhälsa. Det skapar förutsättningar för elevers lärande
och en utbildning av hög kvalitet.

”Behovet av antalet elevplatser i låg och mellanstadiet är 1600 fler under en 10 års period.
Det går inte att tillskapa lite platser överallt,
utan vi måste nyttja nuvarande tillgängliga
lokaler på ett optimalt sätt men även tillskapa
nya platser och paralleller där behoven är som
störst”, säger Moa Brydsten (s), ordförande i
för- och grundskolenämnden.
fortsättning >>

<< fortsättning
Åsiktsinhämtande från allmänheten pågick
fram till den 15 oktober, och under november gjordes fortsatt arbete med risk- och
konsekvensanalyser av alla förslag i utredningen och utifrån åsikter och perspektiv
som kommit in och som har bäring på utredningens huvuduppdrag.
Under november har utredningen kompletterats och handlingar sammanställs till
för- och grundskolenämnden inför beslut i
december. Det är kommunfullmäktige som
ger förutsättningar och fattar beslut om investeringar i form av nya skollokaler.
I Obbola med omland planeras nybyggnation
av bostäder och enligt befolkningsprognosen
ökar antalet elever i låg- och mellanstadiet
från ca 300 till 360 elever. Elevökningen beräknas rymmas inom två paralleller F–6. Skolan har de senaste åren utökat antal klasser
med påföljd att lärararbetsplatser idag saknas. Med ökat antal elever kommer också
behov av utökade ytor för skolmåltider.
Förslaget till hållbar skolstruktur är att Obbola skola byggs ut. Nuvarande tillfällig paviljong kan ersättas med permanenta skollokaler. Fler elevplatser i skolrestaurang behöver
också tillskapas. Obbola skola blir då permanent en F–9-skola med två paralleller.
”Bedömningen är att med föreslagna
åtgärder kommer skolan under kommande 10 årsperiod klara ökningen av
antal elever. Men på sikt kommer före
detta kommundelen Obbola och
Holmsund att växa ännu mer och då
finns behov av att se över hur kommunen ska kunna klara uppdraget att säkerställa ökat antal elevplatser i grundskolan”, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.
Läs mer på: www.umea.se/skolstruktur

Förslag till geografisk avgränsning

Översiktsplan för Holmsund
- Obbola påbörjad
Kommunen har beslutat att påbörja en fördjupning av översiktsplanen för Holmsund-Obbola.
Det geografiska området innefattar preliminärt
Obbola och Holmsunds tätorter inklusive de utbyggnadsområden i anslutning till orterna som
tidigare beslutats.
Närheten till Umeå och havet gör Holmsund och
Obbola till attraktiva bostadsorter och förväntningar finns på att tillskapa nya bostäder och att
utveckla orterna som goda livsmiljöer. I kommunens befolkningsscenario mot 200 tusen invånare
redovisas en tillväxt på 2000 invånare i Holmsund
och 3000 invånare i Obbola. Också industri och
logistikverksamheter som SCA och hamnen står
inför en expansiv utveckling och de kommer att
fortsätta att prägla våra samhällen.
Socialdemokraterna i Obbola kommer så klart att
följa översiktsplanearbetet med intresse, och
också bjuda in till möten och diskussion när underlagen börjar komma fram. Formellt samråd
kommer naturligtvis också att genomföras av
kommunen, på webben eller med fysiska samrådsmöten om förutsättningarna finns för det. Vi
kan nog räkna med att planen kan antas i kommunfullmäktige som tidigast om ca 1,5 år.

Vad tycker och vill obbolaborna?
Vad vill ni ha digitala möten/öppna möten eller studiecirklar om?
Skriv förslag och till vår Facebook-sida, mejl eller sms.
På Facebook heter vi Socialdemokraterna i Obbola, leta efter rosen.
Mejl: ulf.liljegren@outlook.com

sms 070-15 17 326(Ulf)

TIPSRUNDA i Obbola
I januari 2021 anordnar vi en tipsrunda för stora och små.
Information om var och när kommer vi att lägga ut på vår Facebook-sida, Obbolagruppen och på anslagstavlorna. Förutom trevlig promenad och varierande
frågor, så lovar vi också lite priser.

Välkomna!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR OBBOLABOR!
önskar Obbolas S-förening

Vill du bli medlem?
Gå in å vår hemsida
www.socialdemokraterna.se/umea

eller ring
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