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Byarna runt omkring Burträsk blomstrar och familjernas 
behov av barnomsorg ökar. Burträskområdet har bland 
Sveriges största barngrupper i dagsläget och vi vill att det 
satsas på att utöka förskoleavdelningar där behov finns - 
något som inte bara innefattar Burträsk som serviceort.  
Vi vill se till att det finns utvecklingsplaner för orter  
utanför Skellefteå där en del i det hela ska innefatta vilka 
byar och orter som ska ha förskolor.  
 
Vi vill också se över behovet av OB-verksamhet (förskola 
på "obekväm arbetstid") då vi tycker det är viktigt att 
våra barn ska få tillgång till förskola här i vår bygd och 
inte behöva köras in till Skellefteå på OB-tid så som det 
ser ut i dagsläget. Vi vill även uppmuntra privata aktörer 
att starta barnomsorg i vår bygd så föräldrar kan ha val-
frihet att välja mellan olika typer av barnomsorg så länge 
förskolan inte är tillräckligt väl utbyggd för att matcha det 
behov som finns.

Om vi ska uppnå 80.000 personer i kommunen måste det 
bland annat finnas vägar som går att komma fram på för 
att folk ska kunna bosätta sig även utanför vår stads-
kärna. Vi måste t.ex. kunna få ha en bra vinterväghåll-
ning. För att vi ska fortsätta kunna bo och leva i vår fina 
bygd behövs också bredband. Hus som saknar bredband 
försvårar möjligheterna om att exempelvis driva företag 
på våra landsbygder och glesbygder.  
 
Vi i Centerpartiet står fast vid att det är viktigt att göra 
vidare utredningar kring hur den nya busstrafiken ska gå, 
så att vi även fortsättningsvis ska kunna arbetspendla  
eller låta våra barn åka till friskolan i vår bygd.  
Man måste kunna välja var man vill bo även i framtiden! 

Skellefteå kommun står inför stora utmaningar och stora  
möjligheter. Tyvärr verkar både tjänstemän och styrande  
politiker bara ha centralorten för ögonen. Det är i tider av  
tillväxt och expansion som nya möjligheter och nytänkande 
behövs och har störst möjlighet att lyckas. Burträskbygden 
och andra ”förorter" har en fantastisk livs- och boendemiljö 
att erbjuda. Här finns stora sjöar och flera mindre vattendrag 
som både erbjuder bra fiske och rekreation, men framförallt 
mycket fina platser för ett exklusivt boende.  
 
Vi i Centerpartiet menar att kommunen nu på allvar måste  
se till hela kommunens utveckling och tillväxt. Kommunen 
måste omedelbart inventera och erbjuda bra tomtmark för 
dom som vill skaffa ett bra boende i vår vackra Burträskbygd. 

Burträskbygden behöver fler alternativ för boende, t.ex. ett  
trygghetsboende även i Bygdsiljum. Våra äldre ska ha rätt till 
ett bra boende den dag man inte längre kan bo kvar i sin 
"egen bostad". Det nya boendet skall erbjudas så nära det 
tidigare boendet som möjligt, det är där man har sin vänner 
och bekanta. Detta skall gälla oavsett vilken den nya boende-
formen är. En ökad rörlighet skulle främja generationsväxling 
och inflyttning till vår bygd.  
 
För att boendet ska vara just tryggt så måste det också  
innebära att samhällsservice så som vård, skola, barnomsorg,  
polis, brandförsvar m.m. ska vara väl fungerande och  
långsiktigt planerat.  
 


