Medskick till politiken från medborgardialogen i
Hassela tisdagen den 10 mars 2015
Här följer en sammanställning över de frågor, kommentarer och förslag som lämnades
in under medborgardialogen på Hasselagården tisdagen den 10 mars 2015.
- Vad kostar 10 nya klassrum i Bergsjö?
- Skola Barnomsorg, trygghet för våra äldre
- Var ska alla elever ha sin idrott i Bergsjö?
- En lärartjänst i Hassela sparas. Vad kostar gg-lärare i Jättendal?
- Flytta dagis till Arthur Engbergskolan! Räcker!
- Sorgligt att vi har så dåligt förberedda och otydliga politiker. Man måste ha en bra
konsekvensanalys inför ett sådant här möte. Förbättra er politiker. Läs på!!
- Vore en stor besparing om det drogs in lite på personalen på kommunalkontoret.
- Skall allehanda sjuka åka till Bergsjö även om de är i dåligt skick?
- Ta med det som vi som jobbar och bor här har sagt. Ta och räkna om för det kan ni
ju inte.
- Björkbacken bli korttidsboende. 4-5 i Hassela ska vara kvar. Är man 99 år vill man ej
flytta.
- Är intresserad av vad skattemedel som kommer från Hassela tar vägen när inget satsas
här?
- Konsekvensanalys. Brutto, netto.
- Hassela blir en egen kommun. Lägg inte ner Björkbacken och låt skolan vara kvar.
- Plocka bort flera av tjänstemännen på kommunkontoret. Spara Björkbacken.
- Bevara Björkbacken som särskilt boende. Bevara Arthur Engberg skolan som förskola
och skola.
- Visa klara papper på hur mycket besparingarna blir i vardagliga livet.
- Behåll Hassela skola, blir dyrare att bygga ut Linblomman. För dyrt att bygga ut
Bergsjö skola.
- Hassela blir en egen kommun. Lägg inte ner Björkbacken. Satsa på befintliga skolan.
- Höj förtroendet för kommunen så att människor vågar bo kvar och att det blir
attraktivt att flytta hit!
- Önskemål: Björkbacken vara kvar eller gör det till ett korttidsboende.

- Önskemål: Björkbacken vara kvar eller gör det till ett korttidsboende
- Gamla i Hassela vill bo kvar! Dela upp Björkbacken och hyr ut.
- Höj skatten. Ge medborgarna mera tillit och i god tid!! Lyssna och ta in!!
- Kalkylen för vård och omsorg måste räknas om! Feltänkt.
- Förändringarna får ej kosta mer än det vi sparar. Räkna!
- Varför detta möte i sista sekund!? Uträknat så??
- Tänk om tänk rätt.
- Stäng kommunkontoret så behöver ej Björkbacken stängas.
- Avveckla skiten.
- Ingen vill ha trygghetsboenden. Inrätta korttidsboenden i så fall.
Ni måste veta kostnader och konsekvenser innan ni tar beslut.
- Det lilla som sparas på att flytta barnen från Hassela kommer bli en ökad kostnad i
skoltrötta och stressade barn.
- Bordlägg frågan för kort tid. Politikerna måste ta kommandot och ej sitta i knä på
starka tjänstemän.
- Undersök Svenska kyrkans ambitioner vad gäller boende för äldre.
- En översyn av skolans hyror måste göras!
- Räkna på att göra Björkbacken till ett korttidsboende och jämför mot att bygga om i
Bergsjö.
- Björkbacken – korttids.
Flytt till Linblomman – glöm det! Femåringarna är ju redan uppflyttade. Det kommer
mer barn.
- Att ha kvar Björkbacken.
- En idrottslärare kunde inte rekryteras till Hassela eftersom det var så långt till
Hassela. Men att bussa elever till Bergsjö, det ska gå. Konstigt.
- Tydlig ekonomisk redovisning, plus och minus över varje förslags konsekvenser. Hur
genomförs förslaget så det blir en nettovinst.
- Räkna på hur mycket alla hyror kostar.
- Hur mycket läggs ner i kommunen?
- Säbo måste finnas i Hassela. Det är en vidsträckt kommun och det är naivt att tro att
inte säboplatserna behöver bli fler!

- Björkbacken – korttids. Ej flytta skolan till Linblomman!
- Kolla igenom föräldrarnas förslag igen och räkna på det. Jämför med ert förslag.
- Vi kräver en fullgod konsekvensanalys för flytt av 4-5:or, till exempel förlorade
skatteintäkter och skolpeng?!? Trygghetsboende = döden för byn!
Vilket värde har jag som kommuninvånare? Jo, ett exakt belopp finns, summan av den
skatteintäkt jag representerar plus den skolpeng mina barn ger. Och inte ens det
beloppet vill ni kommunpolitiker och tjänstemän ha kvar!?
- Politikerföraktet befästs.
- En idrottslärare kunde inte rekryteras till Hassela eftersom det var så långt till
Hassela. Men att bussa elever till Bergsjö, det ska gå. Konstigt.
- Politikerföraktet befästs.

