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Interpellation - Användningen av skolan på
Holmön
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Mattias Larsson, Lasse Jacobson och Andreas
Lundgren beslutar kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om interpellationen.

Ärendebeskrivning
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Mattias Larsson (C) följande skriftliga interpellation till tekniska nämndens ordförande:
Skolan på Holmön skall ju säljas som konsekvens av att den ej längre behövs för kommunala ändamål.
Här vet jag att både du och jag Lasse tycker detta är tråkigt men det är ju
fallet.
Skolan har ju inte bara varit en skola utan också en samlingspunkt för
Holmöborna, och ett ställe där öns föreningar kunnat samlas.
Skolan har i mångt och mycket utgjort ett nav för Holmöbornas ideella
engagemang på olika sätt.
Nu är ju ingenting slutligen avgjort och med rätt ägare av skolan så kanske
vi kan hoppas att den även kommer att finnas tillgänglig för Holmöborna.
Men nu har det kommit till min kännedom att skolan i avvaktan på försäljning kallställts och att den potentiella mötesplats som skolan därigenom
utgjort därigenom försvunnit.
Detta tycker jag känns väldigt tråkigt.
Varför inte låta skolan användas som mötesplats intill dess att den
verkligen är såld!?
Jag frågar därför:
1) Är du villig att låta Holmöborna även fortsättningsvis nyttja skolan
som möteslokal så länge den är kvar i kommunens ägo?
Tekniska nämndens ordförande, Lasse Jacobson (V), lämnar följande
skriftliga svar:
Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Skolan på Holmön har sedan många årtionden varit viktig för i första hand
Holmöborna som skola och som samlingsplats. Skolan byggdes i början av
förra seklet av Holmöborna. Sedan några år tillbaka har skolverksamheten
upphört.
De begränsade och osäkra färjeförbindelserna med den gamla färjan
Helena Elisabet har inneburit stora svårigheter för såväl barnfamiljer som
arbetspendlare och andra leva på ön. Därför är det nödvändigt att
Trafikverket tar ansvar för en ny och bättre färja inkl. nödvändiga
hamnförbättringar mm för en färja som klarar de behov som finns av goda
och säkra förbindelser.
De föreningar som finns på Holmön behöver skolan som mötes- och
samlingsplats inte minst för att kunna behålla och utveckla öns stora
möjligheter. Där finns en fantastisk flora, fauna och fågelliv i en vacker
och ganska opåverkad natur, fina kulturmiljöer i ett fint kulturlandskap och
bra möjligheter för övernattning och service för turister och besökare både
på Holmön och på Stora Fjäderägg.
Holmön är ett av Sveriges största marina naturreservat vilket också innebär
ett stort ansvar och förpliktelser för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i
Västerbotten.
För Umeå kommun är Holmön viktig för dess rika natur- och kulturvärden
och som besöksmål för rekreation och turism och musikfestivaler mm.
Umeå växer snabbt och för oss Umebor är Holmön en stor men för många
ännu ganska oupptäckt tillgång som fler borde bekanta sig med.
Jag är självklart positiv till att låta Holmöborna även fortsättningsvis nyttja
skolan som möteslokal så länge den är kvar i kommunens ägo!
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