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Sammanställning av gruppernas redovisningar: Föllinge
Del 1: Swot

KROKOM4000, v3.0, 2018-05-25

Styrkor och möjligheter
•

Nära till naturen

•

Fin och oförstörd natur

•

Liten skola med små klasser

•

Lugnt

•

Tryggt boende

•

Billiga fastigheter

•

Bra friluftsliv

•

Många bra vägar

•

Nordeuropas bästa fiske

•

Förenklade detaljplaner som lätt kan ändras

•

Lätta på byggkrav vid vatten

•

Vårda de företag som är i området idag

•

Satsa på odling och jordbruk till en självförsörjande kommun fad gäller gröda
och föda. Då finns många arbetstillfällen

•

Föllinge viktig servicepunkt för norra kommundelen (samhällsservicen måste
fungera)

•

Känner varandra, bra sammanhållning i bygden

•

Bostäder finns

•

Barnomsorg och skola

•

Affär

•

Glest befolkat – en styrka!

•

Tillgång till drivmedel och fordonsservice även i mindre orter

•

Bra för kultur, folkmusik, teater mm

•

Många företagare, små som stora

•

Bra skoterledsinfrastruktur i närheten

•

Många möjligheter till ett aktivt friluftsliv=bättre hälsa!

•

Skidspår, vandingsleder, många skoterleder

•

Starka byalag och starkt föreningsliv

•

Duktiga och kreativa invånare
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•

God lärarlegitimitet

•

Gott om bostäder

•

Bra service; servicekontoret finns kvar. Småföretagare, rennäringen, musikveckan, Botvidgänget, sporthallen, kursverksamhet

•

Kreativt tänkande

•

Föllinge slöjd med hantverk och hemslöjd, presentartiklar och hobbymaterial

•

Naturturism (fiske, vandring etc)

Farhågor och hot
•

Nedläggningshotet=dominoeffekt

•

Nedskärningar på skola, äldrevård, butiken, tandvård, läkare, bank

•

Neddragningar på stöd till det som behövs i samhället. Väglysebidrag, bidrag
till enskilda vägar, avlopp mm

•

Kommunen låter sina fastigheter förslyas

•

Lever inte vi, lever inte Krokom

•

Infrastruktur, behov av fungerande vägar och kollektivtrafik. Behövs lobbying
mot regering för mer anslag

•

För få barn i skolan, behöver fler barn

•

Svårighet att rekrytera behöriga lärare

•

Strandskyddsproblem. Behöver möjliggöras för att få bygga där efterfrågan
finns, exempelvis efter Hotagssjön.

•

Behov av turistboende

•

Utdöende räddningstjänst

•

Arbetstillfällen saknas

•

Miljöbov i centrala Föllinge

•

Servicen (Apotek, Tempo, servicekontor, HC, bensinstation, äldrevård, barnomsorg, skola mm) måste fungera i nöden

•

Smygande neddragningskänsla

•

Sämre service i form av minskade öppettider på bibliotek och servicekontor och
återvinningsstation

•

Andelen unga minskar, äldre ökar

•

Dålig service gör att människor inte vill flytta hit

•

All centralisering. Om apoteket dras in ligger även HC, äldreboende och affär
mm i farozonen

•

Läggs all service ner i Föllinge? ICA, Försäkringskassan, bankerna, tandläkaren, sjukgymnasten försvann.

•

Krånglig byråkrati
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•

Mer plats för ungdomar kvällstid, dvs mer öppethållande på fritidsgård

•

Bidrag till ”klienter” på gamla Föllingegården

•

Byråkrati och regelverk är en spärr för nya småföretagare

•

Infrastrukturen, särskilt kollektivtrafiken

•

Kompetensförsörjning inom barnomsorg, skola och äldreomsorg

•

Olika sorters aktiviteter för barn, tonåringar och unga vuxna

•

Att de mindre skolorna läggs ner. Långa dagar och mycket resande för barnen

•

Att HC och äldreomsorg försvinner och därmed många arbetstillfällen

•

Deltidsbrandkåren försvinner

•

Tandläkare finns inte i Föllinge

•

Varför ska det nya äldreboendet finnas i Krokom och varför i privat regi?

•

Utarmning av glesbygden

•

Försämring inom välfärden (skola, vård, omsorg, polis, räddningstjänst)

•

Centralisering runt E14 (Ås, Krokom, Dvärsätt etc)

Del 2: Vilka förväntningar finns på kommunen?
•

Sponsra och stötta Föllingegårdens nuvarande verksamhet. Hälsa och välbefinnande ger en stark framtidstro.

•

Utnyttja servicekontoret till arbetsplatser som kan verka mera ute bland invånarna. Det är också en lugnare och mer effektiv arbetsmiljö!

•

Bevara delar av apoteket och lägg ut andra delar

•

Mer plats för ungdomar att vistas och ha aktiviteter, typ ungdomsgård

•

Här kämpar vi tillsammans, alla som kan. En annonskampanj för byarna behövs, önskar hjälp från kommunen.

•

Kommunen har Fiskevägen. Går ni vidare och marknadsför den här delen utåt?
Gäddfisket är stort i Italien och Frankrike.

•

Saknar rådgivning vid och innan uppstart. Hjälpa folk att sparka igång verksamheten. Det finns väldigt mycket pengar i EU som med rätt kompetens kan
komma hit och göra nytta.

•

Servicekontoret här i Föllinge ska vara öppet! Tjänstemännen kan väl åka upp
och sitta här en dag i månaden. Få lite rotation. Lägg fler möten här. Varför ska
alla åka till Krokom på möten.

•

Vi kämpar med näbbar och klor för att politikerna ska vara här på möten. Inte
bara i Trångsviken och i Krokom.
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Del 3: Hur kan du, näringslivet, olika föreningar och organisationer
komplettera den offentliga sektorn?
•
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