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HEMBYGDENSDAG
Lördag den 25 juli
11.00
Friluftsandakt av
Sölve Anderzen
13.00
Sånguppträdande
av våra vänner
från Eritrea

Kiruna räddningstjänst
finns på plats under dagen
Fiskdamm för de
yngsta barnen
Hembygdsföreningen
bjuder på glass till alla barn

PRO - Loppis
i läkarvillan
Fotoarkivet
har öppet
under dagen

Hjärtligt välkomna
till en trevlig dag
på Suupalo

Serveringen har öppet mellan kl 10.00-15.00

SOMMARCAFÉ - SUUPALO
Håller öppet under sommaren
mellan kl. 11.00 - 16.00

Glesbygdsproblem finns även hos oss...
Den rubriken såg jag i NACKA VÄRMDÖ POSTEN

När jag var nere i Stockholm på en av mina resor
till Mälardalen och Jämtland nu under våren. Den
som skrivit den artikeln bor
i Nacka. En av mina söner
bor också i Nacka och vi
hade livliga diskussioner
om glesbygdsproblematiken, där och i Vittangi. En
del gäller nog över hela
landet stad som land. Jag
citerar några frågor. Polisen
som drar in lokala resurser,
spårutbyggnad som dröjer
och folk som åker in till stan
för att jobba. Fabriker som
avvecklas. Natur som exploateras. Visst finns det spår
av glesbygdsproblematik
även i Nacka och Värmdö.
Och kanske är till och med
en del vardagsproblem som
normalt knippas med glesbygd ännu större irritationsmoment hos Nacka borna.
Dålig vinterunderhållning
av vägar, strömavbrott och
stängda bankkontor. Eller
när väntan på bussen känns
olidligt lång i Nacka om den
är mer än fem minuter. Hur
länge får vi vänta på nästa
buss om vi missar den vi
skulle åkt med?

Kanske har stadsborna
blivit lite bortskämda? Eller
så har stressandet mellan
jobb, hem och barnlämning
bara gjort att de har tappat
tålamodet? Dessutom har
Nacka sina egna urbana
problem att hantera. Problem som det glesbefolkade Sverige till stor del är
befriade från. Trafikköer,
bostadsbrist och en infernalisk ström av nya planer.
För att ge lite perspektiv på
tillvaron skickade tidningen
en reporter och en fotograf
till Kiruna. Där byggs det,
precis som i Nacka, också
en ny stad. Men i Kiruna
handlar stadsbygget inte
om att få nya snabbspår till
grannkommunen. I Kiruna
handlar det om kommunens
överlevnad! Jag har läst
artikeln från Kiruna, skriven
av en reporter som ser med
andra ögon än våra lokala
reportrar, jag tycker att han
har fått till det bra.er Utan
LKAB, inget Kiruna. Nog
känns det som att vi har det
bra ändå i glesbygden fast
det är mycket som är annorlunda nu än tidigare.

Vi måste samarbeta, tänka
globalt men handla lokalt!
Jag började med att berätta
att jag rest söderut och de
resorna har skett bara med
tåg och buss. Allt har fungerat bra någon liten försening
ibland. Men när jag kom
hem var mitt gamla kontor
på industriområdet vandaliserat och totalt sönderslaget. Det var inte trevligt
komma hem och börja röja
upp men jag hoppas att det
inte händer igen.
Ni som tänker komma upp
till Hemvändardagen ta
tåget eller bussen stanna
några dagar och njut av
lugnet!
Välkomna!
alf josefsson

Bäste medlem.
Du har möjlighet att bidrag med skildringar, berättelser, bilder
eller annat som vi kan publicera i Hjortronbladet.
Kontakta någon i redaktionen
Per-Olof Sandström, Per Wideholm, Solveig Berggren,
Jan-Åke Fors eller Alf Josefsson
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Ordförande har ordet
Det är med bestörtning jag precis har sett på Nordnytt att det har varit stor skadegörelse här i byn. Vi på Hembygdsföreningen har klarat oss bra från meningslös förstörelse. Förra sommaren ställde vi ut två stora krukor med blommor
vid vägen, som leder till Suupalo. De blev dock krossade av någon eller några. Vi har därför beslutat att inte anstränga
oss med blomodling vid vägen i år. Tråkigt att inte kunna smycka ut mer där. Valborgsmässoafton var välbesökt, korv
och fika gick åt som smör i solen. Brandkåren körde runt entusiastiska barn på rundtur i byn. Mycket uppskattat och det
tackar vi de frivilliga brandmännen för. Jag tror att de hade lika roligt som barnen. I dagarna har vi blivit kontaktade av
ett filmbolag som vill använda hembygdsgården och dess miljöer, vid inspelning av en tv serie. Som det låter kommer
de att behöva en hel del statister, och jag hoppas att intresset blir stort för att ställa upp. Det kommer att bli spännande och roligt att se hur allt kommer att gå till. Det kommer att vara en fullspäckad höst för föreningen även med andra
aktiviteter. När sommaren nu äntligen har kommit, får vi hoppas att den håller i sig länge,
och jag önskar er alla välkomna till Hembygdens dag.
Trevlig sommar önskar jag er alla!

//Per-Olof

