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Hörnefors har så
så mycket mer.
Umeå förlorar på att centralisera
allt och undanröjan den särart
som finns i Hörnefors, orrbyskär,
Norrbyn, Sörmjöle, Norrmjöle,
Ängersjö, alla baden,
sommarstugorna.

Vad kan Centerpartiet ggööra fföör mig?
•

Alla ska kunna påverka sitt liv genom egna och fria val. Du
ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du
väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi
samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår
politik.

•

Vi tror på människors egen förmåga att bestämma över sitt
liv

•

Vi vill ha ett jämställt samhälle som ger alla samma
möjligheter oavsett om du är kvinna eller man

•

Vi vill att hela Sverige ska leva

•

Närdemokrati ger bättre vardagsinflytande och växtkraft

•

Bygg vidare på det som tidigare århundranden överlämnat
till oss dvs. kusten, landsbygden, större och mindre tätorter

•

Slå vakt om förskolor och skolor inom Hörnefors

•

Utveckla nyttan av Norrbottniabanan inom Nordmaling och
Hörnefors.

Hörnefors kommun 100 år. Vila i frid!
Hörnefors landskommun bildades den 1 januari 1914 genom
utbrytning av områden ur Nordmalings och Umeå landskommuner
i Ångermanland och Västerbotten. Mellan åren 1941-1957 fanns
Hörnefors municipalsamhälle.
Hörnefors kommun slogs samman med Umeå kommun år 1974 men har
sedan dess fått behålla sin egen kommundelsnämnd och ett eget
kommunkontor.
I år 2014 – 100 år efter det att kommunen bildades – begravs den
moderna historien när kommundelsorganisationen avskaffas. Allt detta
sker utan minsta analys och eftertanke kring framtiden. Ingen verkar
komma ihåg 100-års jubiléet.
Under de senaste 30 åren har Hörnefors ökat sin befolkning med 27 %.
Verkligheten visar att alla Umeås kommundelar och landsbygd har vuxit
starkt. Kom också ihåg det engagemang alla människor ägnar åt
sommarstugor och fritidshus. Människorna upplever livsmiljön värdefull.
Närheten till naturen spelar stor roll. Kommunens egen verksamhet
(förskola, skola, socialtjänst, kultur) har skapat arbetstillfällen även i
kommundelarna.
Satsa ppåå Hö
H örnefors! Det ger den bästa miljömässigt hållbar utveckling.
Vi använder resurserna bäst genom att bygga vidare på det som tidigare
århundranden överlämnat till oss dvs. kusten, landsbygden, större och
mindre tätorter. Människorna vill vara nära både beslutsfattare och
medarbetare i kommunen. Förtroendevalda ska spela en roll och inte
lämna över det lilla och vardagliga till tjänstemän.
H östens nyvalda kommunfullm
kommunfullmääktige kan bböörja med att riva upp
beslutet att avskaffa kommundelsnä
kommundelsn ämnderna! Sen är det dags att
ordentligt utreda hur Umeå
Umeå ska satsa på
på alla kommundelar.
Det kommer hela Umeå
tjääna ppåå!
Umeå att tj

Vill du veta mer – gå in på www.centerpartiet.se/umea

