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Nya skolan-förskole-bygget reser sig stort och mäktigt över Bullmark.
Kommunens stora satsning på skollokaler i Bullmark blir en tillgång för barn och elever i hela
upptagningsområdet. Barnen i byarna kan nu säkra sin skolgång i närområdet under mycket lång tid framöver
Bygget innehåller två förskoleavdelningar, förskoleklass samt årskurs 1-3, även fritidslokaler, ny skolrestaurang
med produktionskök samt personallokaler för hemtjänsten ingår.
Befintlig förskola Kringlan, flyttar in i nya och utökade lokaler när bygget är klart.
För att minska klimatpåverkan och energikostnaderna kommer den nya byggnaden utrustas med en
bergvärmeanläggning och solceller på taket.
REKAB är entreprenör. Bygget beräknas vara klart under hösten / årsskiftet.
Därefter startar kommande bygg- Etapp 2, vilket innebär anpassning samt renovering av befintlig skola för ÅK
4-6 samt ny gymnastikhall. Detta bygge startar när den nybyggda skolan är inflyttningsklar.
Umeå kommuns satsning är historisk för området och lokalerna säkrar skolgången för barnen fram till
högstadieåldern. Skolor är mycket viktiga och ger underlag för byggande, inflyttning och möjlighet för en bra
framtidsutveckling.

Bullmarksborna och ortsborna ser nu bygget växa och framtidstron om en ökad utveckling på landsbygden
vaknar till liv igen.

Höstens val till Svenska Kyrkan sker den 19 september.
Nu under denna mandatperiods sista år kan man återkoppla och se vad Kyrkans valda
församling arbetat med. Detta har skett under pågående mandatperiod 2018-2021.
Här är ett axplock med vad som hänt och händer i församlingen:
 Arbetat med Regnbågsnyckeln som är en hbtq-märkning som visar att medarbetare och förtroendevalda
genomgått en processmodell för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald
och öppenhet. Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion vilket leder till
att församlingen efter genomförd process och utarbetade mångfaldsvisioner fått ta emot märkningen
Regnbågsnyckeln.
 Avslutat bygget av Ekonomigård etapp 1 – lokaler för personal på Sävar kyrkogård för
Begravningsverksamhetens räkning.
 Påbörjat och avslutat bygget av Ekonomigård etapp 2 – lokaler för maskinpark och dess underhåll och
skötsel på Sävar kyrkogård för Begravningsverksamheten.
 Anlagt och invigt Askgravlund vid Botsmark kyrka.
 Anlagt Askgravlund vid Holmöns kyrka med invigning i vår.
 Startat arbetet med utveckling av Klockarbacken i Sävar i syfte att skapa mötesplatser i utomhusmiljö
för alla åldrar med olika aktiviteter.
 Erbjuda odlingslotter vid Klockarbacken till personer boendes i lägenhet.
 Projektera kring att anlägga Vinterträdgård i Klockarbacken tillsammans med Sävar IK och kommunen
(Bruksbacken).
 Göra en grillplats i anslutning till Täfteå byakyrka.
 Flytta utfart och projektera grillplats och altan vid Bullmark kyrka.
 Anordnat grillplats vid Botsmark kyrka.
 Försålt Prästgården på Holmön till Holmöborna.
 Påbörjat en process att Sävar-Holmöns församling ska bli Miljöcertifierade.
 Under hela Pandemiperioden arbetat med att inte ställa in, utan ställa om för att möjliggöra möten med
församlingsborna på olika sätt utifrån de rådande råd och riktlinjer.
 Arbetat aktivt med att ha en ekonomi i balans både nu och på flera års sikt, i en krympande ekonomi,
samtidigt kunna möta medlemmarnas behov i olika åldrar.
Sävar Holmöns församling har kyrkor i Sävar, Botsmark, Bullmark, Täfteå och Holmön och firar
gudstjänster, dop, begravningar och vigslar i alla kyrkor. Barn och Ungdom är en viktig del i verksamheten.

Närmare en halv miljard har fördelats till Region
Västerbotten och länets kommuner.

CORONAPANDEMIN
FORTSÄTTER…HÅLL UT!!

Pandemin är stor utmaning för hela samhället och en enorm press på
hälso- och sjukvården.
Brist på pengar får inte och kommer inte att stå i vägen för att bekämpa
smittspridningen och vårda sjuka. Det var ett av de första beskeden den
S-ledda regeringen gav när corona pandemin slog till för ett år sedan och
det står de fast vid.

Många är smittade och sjuka.

Region Västerbotten har erhållit över 260 miljoner kronor för
merkostnader som man haft under pandemin. De pengarna är mycket
viktiga för bekämpningen av coronaviruset.
Skyddsutrustning har gått åt i stora mängder. Det handlar också bl.a. om
utökade personalkostnader, särskilt kopplat till IVA-vården. Personalen
har satsat allt och gjort och gör en enorm insats för att klara andras liv
och hälsa under det här ett och halvt år som gått. Tack!

Alla är trötta på restriktioner men
ingen vill att covid19 ska drabba
våra nära och kära eller oss själva
Då måste vi stå ut med reglerna
som finns så länge det behövs.
Vaccinet är här och hjälpen vi
väntat på. Det tar dock ett tag till
innan alla åldersgrupper är
sprutade.
Sen
får
vi
förhoppningsvis se en ljusning.
Vi klarar kommande månader
om vi hjälps åt, är försiktiga
och tar hänsyn till varandra!

FURAN i Bodbyn
Furan har nu etablerat sig i de nya omsorgsbostäderna i Bodbyn och är igång med sin verksamhet.
Kommunen har antagit Furan som leverantör vad gällande Bostad med särskild service för fyra platser i
gruppbostad samt i daglig verksamhet. Det finns möjlighet till ytterligare en boendeplats i nya bostaden. Denna
kan på sikt erbjudas kranskommuner om behov finns.
Andreas Lundgren ordförande i Individ och familjenämnden tycker det är positivt att särskild omsorgsverksamhet och boende kan ske även på landsbygden. Närhet till mark och natur ger nya möjligheter och en bra
livskvalité för de som vill bo utanför staden. Daglig verksamhet kommer att tillgodoses i de befintliga
arbetsgrupperna i Bullmark.
Denna etablering ger möjlighet till mer uteverksamhet samt även djurhållning. Idag finns kaniner, alpackor,
katter och sköldpaddor på Furans Hus i Bullmark, djuren sköts om av arbetstagarna.
Under våren har de fyra nya platserna börjat tilldelats och boende är på väg att flytta in i lägenheterna samt
personal är anställd.
Uppstart har skett efter förseningar som till en viss del
skedde på grund av Coronapandemin. Bostad med
särskild service och boende i omsorgsverksamheten är
en högriskgrupp som tas stor hänsyn till och stor
försiktighet sker för att hitta arbetsformer i nya
situationer som pandemin skapat.
FURAN är en Ideell förening utan vinstintresse

Trafikskola med skoterförarbevis i Furunäs
Fredrik och Maria Holmström, unga Furunäsbor, startade sin trafikskola i Umeå för elva år sedan. De skaffade
lokal på Kungsgatan väst på stan där körkortsaspiranterna finns och påbörjade sin verksamhet. Nu efter dessa år
är de totalt sju på bilskolan med fem anställda. De har de fem körskolebilar i trafik.
Verksamheten har också Moppe och MC utbildning, den är högaktuell och startar nu säsongen när alla
tvåhjulingsentusiaster vill få sitt nya körkort innan de kan åka ut på sommarvägarna.
Vintertid är det skoterförarbevis som är intressant. Skoterkurser bedriver Fredrik och Maria i Furunäs dels med
utgång från sitt bostadshus direkt ut i terrängen, dels med teorilokal i byns Grillkåta. De har också ställt iordning
leder med skyltar för utbildningen på egen skogsmark för skotertrafik. Sen finns leder i området som
Sävarådalens skoterklubb håller öppna under vintern.
Utbildningen är mycket populär.
Fredrik säger också att för de föräldrar som skjutsar
sina ungdomar till Furunäs finns möjlighet att ta en tur
på skidspåret eller via skoterspår besöka någon
grillstuga vid Sävarån eller Klappmarksbäcken under
tiden de väntar. Lämpligt är att ta med termos och fika.
Intresset är stort för skoterförarbevis och har under
denna vinter genomförts och utfärdats för 150 personer.
Maria och Fredrik önskar kunna utveckla och förlänga vintersäsongen i någon form framöver. Vad som man
inte styr över är snötillgången som varierar under varje år.

LEDARSIDAN:

Kyrkovalet i höst är också ett värderingsval
I Sverige finns 5,8 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan. Kyrkans
värderingar är den kristna grunden och innebär ett engagemang för alla
människors lika värde och värdighet samt för aktivt miljö och
klimatarbete.
Kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet styr kyrkans
verksamhet genom beslut hur budgeten ska användas och inriktningen på
hur verksamheten skall vara. Trots att förtroendevalda bottnar i kyrkans
grundvärderingar så finns det ändå olikheter.
När det handlar om jämställdhet och allas lika värde så sker sakta
förändringar till det bättre. Det finns t.ex. fler kvinnliga än manliga
präster nuförtiden. Men det finns grupper och högerkrafter kvar i det
gamla. När t.ex. Sverigedemokraternas kommunledning i bl.a. Hörby tog
ned Pride flaggan så hissade Svenska kyrkan den. Men SD och"
Högernationalistiska ”Alternativ för Sverige" mobiliserar inför årets
kyrkoval och i världen syns också hur konservativa nyfascismen ökar i
olika länder. Då handlar det inte om alla har lika värde.
Sverige har haft en annan utveckling som handlar om insikten att
välgörenhetsarbete, biståndsarbete och socialdemokraternas tro på
generell välfärd inte står i konflikt till varandra. Socialdemokraternas tro
på en öppen folkkyrka är viktig och det är då värderingar om allas lika
värde kommer i rampljuset.
****************************************************************

Regeringen
har satsat
400värde
miljarder
kronor
sedan .
Det
är då värderingar
om över
allas lika
kommer
i rampljuset
Corona pandemin bröt ut.
Detta för att trygga ekonomin för sjukvård och äldreomsorgen,
rädda svenska jobb och stärka tryggheten för arbetslösa.
**I vårbudgeten satsar regeringen 45 miljarder kronor för att jobba
Sverige ur krisen. Det handlar om säkra en snabb vaccinering,
uthållighet mot smittspridning, lindra pandemins följdverkningar. Även
jobbpaket för ungas framtidstro, insatser för de som står längst ifrån
arbetsmarknaden, rädda jobb och företag, stötta barn och unga, ge
ekonomisk trygghet till de som behöver det samt genomföra en grön
ekonomisk återstart för att bygga Sverige tryggare för alla.

Nu blir sjukförsäkringen tryggare
Riksdagen har beslutat att ändra lagen så att sjukförsäkringen blir
tryggare för den som är sjuk. Med den nya lagen som regeringen drivit
fram kommer fler kunna behålla sin sjukpenning vid dag 180 i sin
sjukskrivning och den som är sjuk kommer få mer tid att rehabiliteras
tillbaka till sitt arbete
Reglerna i sjukförsäkringen har varit alltför strikta, många som är sjuka
har blivit av med sin ersättning och hamnat i kläm. De blir mer flexibla
på så sätt att det blir lättare att skjuta fram prövningen av arbetsförmågan
mot hela arbetsmarknaden vid dag 180. Regeländringen omfattar alla de
som befinner sig mellan dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan.
Översynen för en tryggare sjukförsäkring fortsätter…

Socialdemokraterna
vill ha ett………

1:a MAJ säger vi
”Välfärden först”
Detta utgör grunden och ger
trygghet som skall skapa
förutsättningar även efter
pandemin. Där fördelning
sker efter våra behov och
ingen köper sig före i kön.
Det handlar om att i olika
livssituationer få ett bra liv.
Ett tryggt och starkt samhälle
handlar om bra sjukvård och
en bra skola/ utbildning där
inte vinstdrivande bolag tar
hem resurserna, fortbildning
som ger jobb och goda
möjligheter till arbete. Hälsa
ska inte vara en klassfråga.
Att kunna få och känna
trygghet i vardagen samt att ge
nya förutsättningar för vår
miljö och vårt klimat är en
överlevnadsfråga för oss alla.
Regeringen klarar inte
detta
utan
majoritet
riksdagen i dessa frågor.
behövs då en syn på
välfärden är viktigare
skattesänkningar.
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