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Debatt: Så ska Kaxås bli en blomstrande bygd igen
Projekt Kaxås startar i dag och investerar i unga familjer. Alltför många byar i
Jämtland avfolkas. Många undrar med rätta om det går att vända trenderna och få
en levande landsbygd?
Vi kan möta denna centralisering med uppgivenhet. Vi kan också inspireras av
enskilda bybor och sedan gemensamt tänka till. Kanske går det att med nya
verktyg och nya idéer att vända trenden?

Projekt Kaxås, som inleds i dag pekar på fördelarna med att bo i byn. Bland annat en enastående vacker
natur, prisvärda och tillgängliga bostäder och en byskola som är exceptionellt bra. Foto: Atle Morseth
Edvinsson.

Detta vet vi först om vi prövar. Bybornas engagemang är den viktiga och
bestående grunden för Projekt Kaxås som startas i dag. Vi ska driva ett antal
projekt som syftar till att vända befolkningstrenden i Kaxås med omnejd.

Misslyckas vi har inget egentligen hänt. Lyckas vi skapas ny framtidstro för
bygden.
I dagsläget vet vi inte vad som möjligt att uppnå, men vi är beredda att anstränga
oss.
Eller som poeten Verner von Heidenstam diktade: "Bättre lyss till den sträng som
brast än att aldrig spänna en båge".
Hur tänker vi då? Vi ser möjligheter utifrån följande två komponenter:
Det finns i Sverige många unga familjer som vill bryta de centraliseringen och
främja småskalighet. De värdesätter en god miljö. De vill ge sina barn en trygg och
fin uppväxt samtidigt som de vill utveckla sina egna yrkesroller. Men unga
människor kan idag ha svårt att köpa sin bostad och här måste vi finna lösningar
som fungerar.
Det finns samtidigt speciella förutsättningar i Kaxås med omnejd. En enastående
vacker natur, mycket prisvärda och tillgängliga bostäder, en byskola som är
exceptionellt bra, väl utbyggt bredband med fiber, ett aktivt föreningsliv, jakt, fiske
och närhet till Åre samt rimligt pendlingsavstånd till arbete exempelvis i
Östersund, som har en väl fungerande arbetsmarknad.

Grundaren Dan Olofsson i sitt grönskande Kaxås. Foto: Karin Bångman

De unga familjerna och de speciella förutsättningarna vill Projekt Kaxås förena i
skräddarsydda lösningar, så det resulterar i ett permanent boende.
Vi vill således investera i unga ansvarsfulla familjer som flyttar till Kaxås med
omnejd för ett liv med bättre livskvalité.
I uppstarten har vi två projektmotorer Bert-Ola och Karin Bångman som är
besjälade av att vända trenden. Vi har engagerade ambassadörer i de olika byarna.
Vi har på kort tid fått fram ett tiotal olika bostadsobjekt som unga familjer
omgående kan flytta in i efter att vi gemensamt skräddarsytt en lösning som
fungerar för familjen. Vi har investerat i ett naturskönt markområde med magnifik
utsikt där vi planerar att möjliggöra Ekobyn Ladriket och Ekobyn Sjöstranden för
boende för unga familjer i miljövänliga hus. Vi har också tillgång till uthållig
finansiering genom entreprenören Dan Olofsson som har sina rötter i bygden.
Vi kommer att brett informera och i Sverige marknadsföra de fina möjligheter för
permanent boende som finns i bygden.

Vi välkomnar nu kontakter med unga familjer.
Projekt Kaxås kommer också att driva andra frågor, se (www.projektkaxas.se).
Vi vill vända utvecklingen i Kaxås med omnejd, som vi definierar som
upptagningsområdet för Kaxås Byskola. Vi påbörjar nu en intressant resa och vi
ser fram mot ett positivt och konstruktivt samarbete med alla goda krafter som
vill vända utvecklingen.
Kaxås den 12:e juni 2019
Dan Olofsson
Grundare
Bert-Ola Bångman
Projektmotor
Karin Bångman
Projektmotor
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ÖSTERSUNDS KOMMUN | 31 maj

Landsbygdsministern om förslaget att skriva av
studielån i glesbygd: ”Det tittar jag speciﬁkt på”
Förslagen om att skriva av studielån och sänkt arbetsgivaravgift i
glesbygden återstår att besluta om för regeringen.

"Det beror på om man kommer fram till att de är effektiva och kan genomföras", säger
landsbygdsminister Jennie Nilsson om förslagen att skriva av studielån och sänka arbetsgivaravgiften i
glesbygd.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson, som tillträdde i januari, har tagit över
frågorna från sin företrädare Sven-Erik Bucht.
Att skriva av studielån och sänka arbetsgivaravgiften i glesbygd ingick i de 75
förslag som lämnades av en parlamentarisk kommitté för att stärka landsbygden,
men de här delarna återstår medan en hel del annat genomförts.
* Hur ligger det till, pågår något arbete med det här i regeringen?

– Vi tittar på alla de förslagen och försöker lägga in dem i plan på något sätt. Det
betyder inte att alla kommer att bli faktiska förslag, säger Jennie Nilsson.
– Det beror på om man kommer fram till att de är effektiva och kan genomföras
och syftar till det dom ska.
Enligt Jennie Nilsson kan hon inte precisera närmare vad regeringen hittills
kommit fram till och mer kan eventuellt klarna under sommaren. Det framkom
efter en träff med inlandspolitiker på Gamla teatern i Östersund nyligen.
– När det gäller sänkt arbetsgivaravgift ska den frågan sannolikt in i
skatteutredningen som förslag. Studiestödet tittar jag specifikt på men har ingen
tidplan att ge i dag. Det ska också synkas med några departement, säger Jennie
Nilsson.
Regeringen har tittat på det norska systemet med avskrivning av studielån och
hur en motsvarande modell här kan knytas till brist på kompetens i glesbygd.
Under senaste året har det utretts ett varv till eftersom förra landsbygdsministern
behövde djupdyka i frågan, för att klara ut hur man kan tillämpa det på rätt sätt.
Grundförslaget till studiemedelsavskrivningar tar i första hand sikte på de som
väljer att bo och jobba i någon av 23 glesbygdskommuner som har ”extra stora
utmaningar” vad gäller befolkningsutveckling och tillgång till högskoleutbildad
arbetskraft.
Sänkt arbetsgivaravgift berör enligt grundförslaget Strömsund, Ragunda, Bräcke,
Berg och Härjedalen i länet.
"Det beror på om man kommer fram till att de är effektiva och kan genomföras", säger
landsbygdsminister Jennie Nilsson om förslagen att skriva av studielån och sänka arbetsgivaravgiften i
glesbygd.
Bild: Lennart Öhd
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LEDARE SOCIALDEMOKRATISK | 3 jun

Lovisa Arvidssons öppna brev till landsbygdsministern:
Bensinupproret en logisk konsekvens av klyftorna i
landet – och det ligger på ditt bord
Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). Arkivbilder: TT och Samuel Borg

Hej Jennie Nilsson! Jag hoppas du hade en trevlig vistelse i fantastiska Östersund
härom veckan och att mötet med inlandspolitikerna på Gamla teatern var givande,
även om du möttes av ledsna ansiktsuttryck.
Du säger att du skulle önska att det inte fanns något bensinuppror. Faktum är, det
skulle vi nog alla, men av helt olika orsaker.
Jag blir bekymrad när du säger att bensinupproret är ologiskt, att det måste vara
bilen som är skyddsvärd och inte själva drivmedlet. Hade jag varit på plats hade
jag nog sett lika ledsen ut som lokalpolitikerna och försökt förklara att
bensinupproret faktiskt är ganska logiskt, men att det har många bottnar och
handlar om så mycket mer än drivmedel och bilfanatism.

Jag gör därför ett försök här i stället.

”

Vi måste klara av att hålla två tankar i
huvudet samtidigt när vi pratar om
bensinupproret.

Folk är upprörda över att bensinen är så dyr att den kraftigt påverkar
hushållsekonomin för den som lever på en plats med långa avstånd. Där pendling
till jobb, skola och mataffär med bil inte är ett val utan en nödvändighet.
Bensinpriset äter av lönen och inga subventionerade elcyklar i världen kommer att
kunna ändra på det. Förutom om du bor på cykelavstånd till allting, som i en stad.
För oss andra, som bor lite mer på vischan, är bilen ett nödvändigt ont.
Och det säger jag som inte ens har körkort. Men skulle jag vara ensamstående eller
inte ha grannar med bil som jag kan samåka med så skulle jag behöva flytta om jag
inte snabbare än bums skaffade mig ett körkort. Och en bil, fast jag avskyr bilar.
Jag tror egentligen inte på bilismen, jag är en stark anhängare av att vi måste
ställa om till klimatsmarta liv samtidigt som jag kan bo kvar på den plats jag
älskar.
Men vi måste klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt när vi pratar om
bensinupproret. Vi pratar inte om ett nitiskt försvar för att behålla vår bilburna
livsstil, utan om att få livet att gå runt på platser i vårt land som det blir allt
svårare att leva på.
Om det inte finns tillräckligt utbyggd kollektivtrafik, fungerande teknik för att
köra elbil längre sträckor, inget fiber för att fler yrkesgrupper skulle kunna arbeta
mer hemifrån - då är bensinupproret ganska logiskt.
Vare sig man står på klimatkämparnas eller klimatförnekarnas sida.
Och det är här du, Jennie Nilsson, kommer in i bilden i egenskap av
landsbygdsminister: du uppmanar oss som bor utanför storstäderna att organisera
oss för vår sak. Inte göra oss till offer för omständigheterna.

Det är exakt det människor gör. Både genom bensinuppror i gula Jula-västar och
strid för nedläggning av BB. Genom akademiskt snack om urban norm och rural
revolution på debattsidor och genom partipolitiskt engagemang. När vi tar
kampen för att nattågen till Jämtland inte bara ska köras under turistsäsong utan
även för oss som lever och verkar här, hela året om. Vi vill inte vara beroende av
flyget.
När vi tar kampen för den lokala hälsocentralen eller för att barn inte ska behöva
transporteras 8 mil per dag i skolbuss för att den lokala skolan läggs ner. När vi
organiserar oss i byalag för att gräva eget fiber för att marknaden inte tjänar på att
leverera bredband i glesbygden och alla här för länge sedan förstått att
regeringens stöd till bredbandsutveckling är en droppe i havet.

”

Du må ha ärvt trettio års ackumulerad urban
norm och därmed en starkt underfinansierad
välfärd på landsbygden - jag avundas dig icke.

Jag är övertygad om att du i din roll som landsbygdsminister känner till allt det
här. Bredden av engagemang på landsbygden för att inte göra sig själv till offer är
både inspirerande och beklämmande.
Mycket av det skulle jag önska att det inte behövdes ett starkt engagemang för att
driva igenom. Men tyvärr ser det ut så idag.
Och en stor del av det hamnar på ditt bord som landsbygdsminister. Du må ha ärvt
trettio års ackumulerad urban norm och därmed en starkt underfinansierad
välfärd på landsbygden - jag avundas dig icke.
Men snälla, var lyhörd för att bensinupproret handlar om så mycket mer än
drivmedel och bilfanatism.
Och hjälp oss med en politik som hörsammar engagemanget ute i landet för att
faktiskt sluta de klyftor som just nu drivit fram bensinupproret.
Lovisa Arvidsson
lovisa.arvidsson@mittmedia.se
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KROKOMS KOMMUN | 11 jun

Nytt parti i Krokom kallas inte till möten: "Så får det
inte fortsätta"
Vid flera möten med gruppledare för de politiska partierna i Krokom har
inte Jämtlands Väl Krokom blivit kallat.

Under måndagen var ännu ett möte med gruppledare inbokat men där Jämtlands
Väl Krokom inte kallats.
– Mötet gäller diskussioner om kommunfullmäktige samt längden och innehållet
där. Andra politiker uppmärksammade oss på att mötet skulle äga rum och vi
kunde närvara av den anledningen, säger Eva-Lena Blom, gruppledare för
Jämtlands Väl Krokom.
"Vi har haft turen att schysta personer från andra partier sagt till oss", säger Eva-Lena Blom om hur
Jämtlands Väl Krokom fått reda på några av mötena de inte blivit kallade till .
Bild: Håkan Luthman

– Förra veckan missade vi ett möte om förslag till förändrad politisk organisation

vilket jag tycker är ganska allvarligt. Då hade vi möjligheten att ta med
medlemmar som berörs och sitter i olika nämnder men blev inte kallade.
Enligt Eva-Lena Blom har det varit olika förklaringar till att partiet inte blir
ihågkommet när gruppledarna kallas till möten.
– Det är misstag och omständigheter man har skyllt på när mitt namn inte funnits
med på listan över gruppledare för partierna, konstaterar Eva-Lena Blom.
– Men nu är det snart tio månader efter valet. Vi rapporterade in direkt vem som
är gruppledare för Jämtlands Väl Krokom och mejladressen har varit densamma
hela tiden. Hos andra partier har det blivit rätt fast de bytt gruppledare, men vi
finns inte med. Det brister någonstans vilket är oroväckande.
En tidigare träff om risk, hot och säkerhet blev man inte heller kallade till i partiet
och Eva-Lena Blom nämner att den här typen av informationsmöten utgör en del
av grunden för beslut på kommunstyrelse och fullmäktige.
– Vi har tidigare haft möte med informationschefen om det här och det skulle bli
förbättringar. Men därefter blev vi missade två gånger till, sammanfattar Eva-Lena
Blom.
*Frågan är hur kallelserna kan fås att fungera för partiet framöver och om
nya rutiner behöver införas hos kommunen?
– Självklart ska det fungera och det är absolut jätteviktigt, säger Åsa Sjödin som är
informationschef och hänvisar till Sara Anselmby som är kanslichef för ytterligare
kommentarer:
– Jag har pratat med kansliet som har sett till att det som blivit fel bakåt i tiden
rättas till och inte upprepas. Det är utgångspunkten för oss, säger Sara Anselmby.
Kallelserna har krånglat inför möten utifrån olika initiativ eller redovisningar då
partiernas gruppledare samlas, men där Jämtlands Väl Krokom vid flera tillfällen
inte kallats. De enskilda skälen framstår som något oklara.
– Det här tittar vi över så att vi ska få med alla och det är bättre att informera för
mycket om att möten ska bli av, enligt kanslichefen Sara Anselmby.

* Cirka tio månader har passerat efter valet och från Jämtlands Väl Krokom finns
kritik mot att det fortfarande inte fungerar med kallelserna. Hur ser du på det från
din horisont?
– Jag vet inte anledningen till det här och att det har upprepats. Men vi har haft en
personalsituation som har varit tuff och det kan vara en av anledningarna, säger
Sara Anselmby som bedömer att det måste vägas in i sammanhanget att vakans
förekommit under våren på kansliet.
Niclas Höglund som är ordförande för Jämtlands Väl Krokom reagerar på att det
här inte fungerat som det ska, sedan partiet kom in i kommunpolitiken vid
höstens val.
– Om inte vissa folkvalda partier blir kallade till möten är det ett hot mot
demokratin. På de här mötena har har vi inte kunnat påverka eller säga vår
mening och så får det inte fortsätta i en demokratisk församling, säger Niclas
Höglund.
– Vår röst och inspel fattas och det kan vara så att andra köper vårt resonemang
och ändrar sin åsikt i vissa frågor, men där vi inte fått vara med och påverka nu.
Och har man inte deltagit på det ena stället är det svårt att föra ett vettigt
resonemang när frågor dyker upp på exempelvis fullmäktige.
Lennart Öhd
lennart.ohd@mittmedia.se
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ÖSTERSUNDS KOMMUN | 10 jun

Rivningsbeslut klart inför sjukhusutbyggnad: ”En
signal om att vi är på gång”
Rivningar inför första etappen av sjukhusets utbyggnad har behandlats av
styrelsen i Region JH och kommer att läggas in i budget i höst.

Därmed är man inne i första skedet av den vision som beskriver etappvisa
utbyggnader av sjukhuset, och förslag på turordning, i en tidplan som sträcker sig
20 år framåt.
Regionstyrelsen beslutade nyligen att godkänna inriktningen i visionen för
framtida fastighetsåtgärder.
Etapp 1a som närmast är aktuell handlar i första hand om rivning av gamla
byggnader innan några nybyggnationer kan påbörjas.
Bilden visar första etappen av utbyggnaden norr om sjukhuskvarteret. Men först ska gamla byggnader
rivas i det området. Illustration ur fastighetsutvecklingsvision.

Dels rivning av gamla huset för barn- och ungdomspsykiatrin samt Kyrkgatan 8.
Även det så kallade "Blå huset" samt Landstingsbostäders fastigheter på Kyrkgatan
4 och 6 ska rivas.
Hus på Kyrkgatan 4 och 6 samt 8 ingår i rivningsplanerna för att ge plats åt första etappen av
sjukhusets utbyggnad. I dag har Landstingsbostäder lägenheter där.
Bild: Lennart Öhd

– Det här går vidare till fullmäktige nu i juni. Etapp 1a som vi tagit ställning till
kommer att ligga med i budget som vi tar ställning till i oktober, säger Mats Gärd
(C) regionstyrelsens ordförande.
Mats Gärd som är regionstyrelsens ordförande har klubbat fastighetsutvecklingsvisionen, som pekar ut
framtida åtgärder för sjukhuset.
Bild: Lennart Öhd

Kostnadsberäkningen för etapp 1a omfattar så här långt enbart rivning, för åtta
miljoner kronor, samt återställning av mark.
Rivningarna ska ge plats för ny servicebyggnad på tomten norr om
sjukhuskvarteret. Enligt fastighetsplanen kan den innehålla varumottagning,
källsorteringsstation, gascentral vaktmästeri och arkiv.
Gamla huset för barnpsykiatrin står tomt och ska rivas när etapp 1a påbörjas.
Bild: Lennart Öhd

Kontakt med övriga sjukhuset planeras ske via nybyggd kulvert.
Förutom det faktum att dagens 50-åriga sjukhus är fullt så finns även stora
problem med logistiken och felande funktioner. Där kommer
fastighetsutvecklingsvisionen med 20-talet olika etapper in i bilden.
Politisk samsyn råder om vad som behöver göras, men i vilken takt etapperna kan
byggas återstår att se. Det bestäms i kommande finansplaner.
– Det vi gör nu i etapp 1a är en liten grej men ändå en signal om att vi är på gång
nu, säger Jan-Åke Lindroth, fastighetschef på Region JH som jobbar med
sjukhusets vision för fastighetsutveckling.

"Det vi gör i etapp 1a är en liten grej men ändå en signal om att vi är på gång nu", säger Jan-Åke
Lindroth fastighetschef i regionen.
Bild: Maja Sigfeldt

– Kärnan i hela visionen är egentligen att skapa bättre operationssalar och
högteknologiska ytor, samt att akuten behöver förbättras. De lokalerna är väldigt
viktiga och då måste verksamheter flyttas så man kan bygga detta, säger Jan-Åke
Lindroth.
– Men det innebär kanske att mindre prioriterade delar måste göras klara först, för
att vi ska kunna göra det där. Så lite halvkomplext är det.
Vårdens utveckling är sannolikt annorlunda om fem år och planen måste vara så
flexibel att den hanterar även kommande förändringar med digitalisering.
– Tittar vi oss omkring hos kollegor runt om i Sverige så byggs det mycket nya
operationssalar. Tekniken med ny medicinsk utrustning ryms inte i de gamla
salarna och den förändringen måste även vi göra. Men innan vi nått dit måste vi
gå ett antal steg så i realiteten pratar vi nog om tio år, sammanfattar Jan-Åke
Lindroth.
Östersunds sjukhus om cirka 20 år, enligt fastighetsvisionen som nu klubbats. Bilden visar utbyggda
etapper i blått, genomförda fullt ut.

Enligt planen är flexibla lokaler ett huvudspår för att sjukhuset ska hänga ihop
framöver. Målsättningen är att verksamheter ska kunna förändras, öka eller
minska utan stora ombyggnader.
Dialog har förts med Europeiska investeringsbanken för finansiering.
– Vi har fortlöpande kontakter med dom men det är ingen riktig verkstad än och
det beror på att vi inte kommit längre. Men när vi vill bygga har vi dialogen igång,
säger Jan-Åke Lindroth.
"Håll er borta". Måsar har tagit över taken på gamla barnpsykiatrin där de bevakar sina intressen, sedan
rivningsplanerna beslutats.
Bild: Lennart Öhd
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