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Nordmalings Kommuns Vision 2020 om en välmående bygd med ökande
befolkning och det naturliga valet för alla som vill bosätta sig mellan städerna
Örnsköldsvik och Umeå har urholkats av Kommunens beslut om
skolnedläggningar. D7 regionen känner sig svikna och tror inte att visionens
intentioner om ökad befolkning, stolthet hos alla boende i byarna att känna en
tillhörighet och vara ambassadörer för Kommunen kan uppfyllas.
Vid en stor informations och utvecklingsträff i Gräsmyr Bygdegård slöt ett 70 tal
personer upp. Vid mötet lämnades många idéer på utveckling och även
namnförslaget till ”D7-regionen”. En styrgrupp för D7 regionen togs fram som
fick uppdraget att sammanställa förslagen för regionen och ta fram förslag på en
framtidsplan. D7 regionen omfattar byarna: Hallen, Örsbäck, Mullsjö,
Hummelholm, Torrböle, Gräsmyr och Hörnsjö.
Styrgruppens sammansättning:
Hallen: Lars Helgesson
Örsbäck: Stefan Westin
Mullsjö: Maria Nyblom
Hummelholm: Thorbjörn Nyberg
Torrböle: Maria Mårtensson
Gräsmyr: Daniel Burwall, Josefin Parkén och Ingemar Nyberg
Hörnsjö: Dan Hörnlund, Johan Tedebring och Lage Lundström
Informationsmöten avseende både skolfrågor och utveckling av byarna har
hållits vid flera tillfällen i mindre grupper inom både byautvecklingsgrupper och
föräldrarådsgrupper.
Nuläge
Enligt SCB:s statistik för 2010 så är vi 1041 personer i D7 regionen vilket
motsvarar 32% av centralortens befolkning. Under de senaste åren har ett antal
fastigheter bytt ägare och glädjande nog så har många yngre familjer med barn
flyttat in i byarna.
En av de tyngre vägande skälen till att barnfamiljerna flyttat till dessa byar är
en väl utbyggd barnomsorg och en väl fungerande skola i närområdet.
Servicenäringen bestående av närhet till affär, servicepunkt och ett väl
fungerande kommunikationsnät med bussar för pendling till Umeå har också
vägts in vid valet av bostadsort.
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Regionen idag
Inom regionen finns ett flertal företag med gamla anor som drivits i flera
generationer. Förutom kommunalverksamhet sysselsätter företagen ca 80
personer och många av de är bosatta på orten. Närheten och utvecklingen inom
dessa företag känns, med den miljömedvetenhet som finns idag, som viktig att
stimulera. Det finns ett flertal föreningar inom olika områden i respektive by. Vi
har ett väl fungerande äldreboende som i regel är fullbelagt.
Hot
Den utveckling som skett under de senaste åren där samhället i stort gått mot
mer centralisering, orsakar urholkning av landsbygdens möjligheter till
utveckling och överlevnad.
Skolor läggs ner och stora enheter skapas där möjlighet att se den "lilla
individens" behov och faror försämras. Befolkningsunderlaget minskar med
påföljder att livsmedelsaffär, servicepunkter och företag försvinner.
De yngre familjerna som köpt hus och bosatt sig inom området flyttar till andra
kommuner och tomma hus blir vanliga i byarna.
Vi hör även diskussioner om nedläggningar av äldreboenden inom kommunen.
Möjligheter

D7-regionen är knutpunkten mellan Nordmaling – Hörnefors – Umeå - Vännäs
och Bjurholm, vi ska visa att vi är det naturliga navet mellan orterna. Vi har ett
avstånd på mellan 20 - 50 km till de centrala orterna där de största
arbetsgivarna finns. Arbetspendling klaras inom 45 minuter oavsett ort.
Vi bor i Centrum och vill fortsätta bo och leva i Centrum.
Vi har en fantastisk natur med möjlighet till ett brett friluftsliv oavsett intresse.
Trender
Vi känner en djup oro från både barnfamiljernas och äldres sida och de som på
senare år köpt fastigheter eller investerat i upprustning av fastigheter, att
fastighetspriserna ska falla dramatiskt när skolor läggs ner i byarna.
Många känner en uppgivenhet över att vår kommuns stämpel har blivit negativ,
det nämns nästan aldrig något positivt om Nordmalingskommun i press och
media.
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Vi har upprättat ett samhällskontrakt mellan Kommunen och D7-regionen, där
vi tar tillvara alla möjligheter till utveckling av Nordmalings Kommun och
regionen.

D7 regionen lever och utvecklas och har en positiv befolkningsutveckling.
Skolan är Västerbottens bästa och värnar om våra barns bästa. Närhet och
välutbildade lärare ger våra barn bästa förutsättning för ett gott yrkesliv
Affären tillika servicepunkt har fått ett större kundunderlag och behåller sin
status som fullsortimentsbutik och har även fått behörighet som
paketutlämningsställe.
Boendet för äldre har utvecklats och gett möjlighet och trygghet att kunna åldras
inom regionen. Detta har i sin tur gjort att äldre kunnat lämna sina hus och gett
plats åt yngre och bidragit med större inflyttning i regionen.
Det befintliga fastighetsbeståndet har inventerats och gett möjlighet till
ytterligare inflyttning. Även ett ökat permanentboende i fritidshus har blivit en
resurs i området. Arbetsgruppen arbetar fortlöpande med att hjälpa intressenter
att hitta lämpliga bostäder i området. En ökad befolkning har stärkt underlaget
för allmänna kommunikationer och gett ökade skatteintäkter till vår Kommun.
Vi är köptrogna och värnar de företag som bor och verkar inom området.
Vi har en god sammanhållning och tar vara på föreningars möjligheter till
samarbete och gemensam utveckling i akt och mening att stärka bygden.
En del föreningar har slagits ihop, men sammantaget så har föreningslivet blivit
livskraftigare och täcker nu fler områden.
Vi har gått mot strömmen och är stolta kommunmedborgare där vi visat att en
inte kan göra allt, men alla tillsammans med kommunens ledning har gjort en
enorm skillnad. Nordmalings Kommun har trots svag ekonomi trott på kraften
inom D7-regionen och gjort som många framgångsrika företag, de har vågat
satsa för att bygga istället för att spara sig ur krisen.

D7-regionens koncept har spridit sig till flera regioner inom kommunen i syftet
att stabilisera kommunens ekonomiska grund.

20140112

Vi inom D7 regionen står beredda att med stor delaktighet , arbeta för vår
kommuns positiva befolkningsutveckling. Vårt mål ligger i linje med vår
kommuns vision och vi ska till 2020 ha ett ökat boende , inom vår region
med 20 familjer. Med gällande regler för kommunal skatteutjämning ger det
kommunen en årlig ökning av bruttointäkterna på över tre miljoner kronor.
En förstärkning som radikalt ökar förutsättningarna för en väl fungerande skola.
Gräsmyr Skola drivs vidare i kommunal regi till hösten 2015. Detta för att på ett
betryggande, långsiktigt och hållbart sätt utveckla en barnomsorg och skola
tillsammans med Kommunen, Hörnsjö Friskola och D7 regionen.
Cafékvällar varje månad rullar mellan byarna i D7 under innevarande år. Syftet
är att lära känna varandra och därmed öka sammanhållningen. Vid varje
cafékväll berättas respektive bys historia och nuläge över byns utveckling.
Redovisar föreningslivet inom byn och aktiviteter som är på gång. Hot och
möjligheter som byn ser. Aktiviteter samordnas inom regionen för att gynna
sammanhållningen.
Vi ska tillsammans med kommunen genom lyhördhet och delaktighet bli stolta
ambassadörer som verkar för ett ökande befolkningsunderlag inom regionen och
kommunen. Ett samarbete byggt på stadig grund genom förtroende för
kommunens ledning borgar för en levande landsbygd med skola, barnomsorg,
affär, livskraftiga företag och ett rikt föreningsliv. ICA- nära, Lundins, har
redan visat att de tror på arbetet och bygger ut trots hotbilden inom regionen
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Fastighetsbeståndet inom hela regionen har inventerats, ett antal fastigheter är
sparsamt nyttjade under större delen av året. Information om befolkningsutveckling och en vädjan till fastighetsägarna att fundera över möjligheter till att
skapa fler boenden genom uthyrning eller försäljning har skickats ut. Via
Gräsmyr hemsida har intressenter redan hört av sig och noterats på en kölista
för att länkas ihop med fastighetsägare. När alla ingående byar haft var sin
Cafékväll sammanställs materialet av Regiongruppen.
Ett stormöte med redovisning av Styrkor, Hot och Möjligheter för regionen
genomförs som förberedelse till handlingsplanen.
Upprättande av Samhällskontrakt och bildande av projektgrupp som utformar
handlingsplan för 2015-2020.

Tid

Kostn

Genomförande

Ansvar

Aktivitet
Cafékväll
Gräsmyr

7 jan
18.30

1500

Cafékväll
Mullsjö

6febr
18.30

1500

Presentation D-7
Utvecklingsplan
Bya presentation
Bya presentation

Josefin,
Ingemar
Daniel
Maria N

Cafékväll
Torrböle

6 mars
18.30

1500

Bya presentation

Maria M

Cafekväll
Hummelholm
Cafékväll
Örsbäck,
Hallen

1 april
18.30
6 maj
18.30

1500

Bya presentation

1500

Bya presentation

Thorbjörn
N
Lars och
Stefan,

Cafékväll
Hörnsjö

3 juni
18.30

1500

Bya presentation

Cafékväll
Gräsmyr

5 aug
18.30

1500

Sammanställning
åtgärdsplanering

Upprättande
av samhällskontrakt

Sept

Lage,
Johan,
Dan
Josefin
Ingemar
Daniel
A-grupp
samt
Kommun

Uppföljn

