Klöverträskbygden
Sammanfattning av presentationen vid medborgardialogen i Antnäs den 3
november 2015
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KLÖVERTRÄSKBYGDENS ”KULTURSTRÅK”

Klöverträskbygden omfattar byarna:
•

Klöverträsk

•

Hollsvattnet

•

Bjursträsk

•

Krokvattnet

•

Bredträskheden

•

Solberg

•

Eriksberg

•

Västmark

•

Selet

Hollsvattnet
Selet
Bredträskhede
n

Bjursträ
sk
Rosfors

Men även byar/områden
utanför kommungränsen:
•

Pålsträsk

•

Rosfors

Klöverträsk skola är EN skola med ett stort upptagningsområde. Det finns inte en skola i
varje by här ute. Det blir en ENORM samhällspåverkan om skolan läggs ned.

Klöverträskbygden består av ca 2, 5 mils ”kulturstråk” med integrerad förskola/skola &
fritids. Förslaget: Nedläggning om ett halvår. Vad innebär detta?

Pendlingsavstånd ca 20-35 min till någon av fyrkantens centralorter (Luleå, Boden, Piteå,
Älvsbyn). I bygden pendlar nästan alla till arbete, men långt ifrån alla pendlar Luleå. Detta
kanske kan ge er en bild av problematiken kring förskola/skola/fritidsverksamhet.
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Riskanalys: Kraftigt minskande barngrupper eftersom föräldrarna väljer att sätta barnen på
förskola i Älvsbyn, Sjulsmark, Boden (i nära anslutning till sitt arbete).
För några år sedan förflyttades förskolan upp till skolan eftersom det blev för dyrt att driva
förskolan i egen byggnad. Om nu förskolan skulle bli ensam i skolans stora lokaler – vad
skulle hända med förskolans lokalkostnader i kombination med minskande barngrupper? Det
blir kommunens absolut dyraste förskola. Hur länge får vi behålla den? Detta blir en
dominoeffekt  vår hotbild.

Vad skulle hända i människors vardag om förskolan/skolan/fritids skulle försvinna? Vardag
med lämna/jobba/hämta. Bygdens attraktionskraft skulle minska, engagemanget från
människorna skulle minska. Vi hamnar i en ond, nedåtgående spiral.
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VAD HÄNDER I KLÖVERTRÄSKBYGDEN?

Känner ni inte till vår bygd? Detta är lite av det som händer under ett år.


Afterwork, Hobby, musikevenemang, cafékvällar, bygge generationsboende



Slalombacke, Skridskobana, Elljusspår, Dagspår för längdskidor, Pimpelfiske i
Bredträskheden och Västmark, skoterleder



Valborgsfirande på många olika håll med KIF och Kyrkan, Badplats, Gudstjänster,
Badplatser



Röjning och gräsklippning på allmänna ytor, Beachvolleybollplan, Sensommarfestival,
Gå, lunka, löp i Västmark, fotbollsträning, sensommarfestival.

Bakom allt detta ligger ett stort ideellt engagemang. Många av de här engagemangen görs
med glädje, men riskerar att gå förlorade eftersom de utförs utifrån ett behov som barnen
och skolan har.
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FYRA PUSSELBITAR SOM DRIVER UTVECKLING I
KLÖVERTRÄSKBYGDEN

Vi har tagit fram fyra pusselbitar för att symbolisera vad som driver utvecklingen i vår bygd.
Detta är inte bara en skolfråga, skolans betydelse måste ses i ett större sammanhang
eftersom alla bitar påverkar varandra. Alla bitar påverkar varandra och bygger ett
samhällspussel som vi är stolta över.
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BOENDEFRÅGAN – FÖRUTSÄTTNING FÖR
GENERATIONSVÄXLING
Det är ett hårt tryck på vår bygd, här finns inga lediga hus. Äldre vill bo kvar och yngre vill
flytta in. Det handlar inte bara om folk som växt upp inom bygden utan medborgare som vill
leva ett liv med kvalitet. Många av de nyinflyttade har ingen som helst koppling till vår bygd
sedan tidigare. Antalet fosterhem i området är högt.

För ett tiotal år sedan fördes dialog med kommunen angående behovet av ett äldreboende i
bygden, men detta fick ingen respons och vi insåg snabbt att något behövde göras. Bygden
tog saken i egna händer och påbörjade ett arbete för generationsväxling.
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På bilden visas siffror på kapitalinsatser och ideella timmar för uppbyggnaden av Etapp 1 och
Etapp 2. Idag är vi alltså igång med Etapp 2 som ska ge oss ytterligare 4 lägenheter. Etapp 2
innefattar även säker skolväg eftersom vi sett att den befintliga skolvägen är problematisk
och riskfylld (mitt i en kurva, kraftig backe, bäck utan räcke).

Byggandet av Etapp 1 och Etapp 2 organiseras på ideell basis med arbetsgrupper på kvällstid
och helger där varje team leds av minst en erfaren snickare från Klöverträsk Byggteam.
Markplanering och röjning görs även detta av ideella krafter i bygden. Förutom uppförandet
av byggnaden och förädlingen av bygden så skapar detta en gemenskap, en känsla av
samhörighet, uppbyggande av kunskap kring husbygge och en massa goda skratt
tillsammans. Många vänskapsband formas.

Privata initiativ och genomförande av generationsväxling har medvetet även gjorts i
Västmark där fokus har lagts på att skapa attraktiva miljöer och inflyttningsbara hus för
barnfamiljer. I denna natursköna by nära vatten har huspriserna stigit lavinartat de senaste
åren. De allra flesta föräldrar i Västmark väljer att låta barnen gå i förskola/skola i
Klöverträsk, trots att detta innebär längre väg till arbetet.

Vision: Varför kämpar vi med generationsväxling? För barnens och vår framtids skull. Vi har
en plan, men inget görs utifrån vinstintresse. Vi vill att de pengar som hyran genererar går
tillbaka till investeringar i bygden. De senaste årens dialoger med kommunen om en
allaktivitetshall har varit fruktlösa och vi behöver ta saken i egna händer, återigen. Vår vision
är att vi inom en 5-årsperiod kommer att påbörja projekteringen av en allaktivitetshall i
anslutning till skolan.

Vi vill ha god hälsa för våra äldre och ser gärna ett samarbete mellan generationsboendet
och skolan i framtiden, kanske i form av tillhandahållande av mat och utbyte i form av
mormor/farfar på skolan. Detta går att utveckla!
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Riskanalys: Nedläggning av skolan innebär en kraftigt ökad risk för den kapitalinsats som
ideella krafter gjort i bygden och sätter dessutom stopp för planering av etapp 3 som en
direkt konsekvens. Minskade investeringar och minskat engagemang eftersom många
verksamheter sker utifrån skolans och barnens behov.
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KULTUR OCH FRITID I KLÖVERTRÄSKBYGDEN – ”KITTET”
MELLAN MÄNNISKOR
Bygden har många olika aktiva föreningar, varav en del anordnar olika idrottsaktiviteter,
medan andra t.ex. ägnar sig åt jakt/fiske. Eftersom vi har förmåenen att ligga naturnära
erbjuds också idrotts-, frilufts- och rekreationsområden. Vi har en kyrka som deltar i och
arrangerar olika gemensamma aktiviteter.

Här visar vi ett par exempel på det senaste årets kulturhändelser som arrangerats helt ideellt
och utan bidrag från
kommunen.

För att ge något att
jämföra med kan vi
berätta om konserten
med Anika Nilles den 18
april. Samma kväll
genomfördes i centrala
Luleå ett större
arrangemang vid namn
Minus 30 grader, där
kommunen bidrog med
438 000 kr. Arrangemanget hade 450 besökare. Vi gjorde vår konsert med 0 kr från
kommunen och drog 300 besökare.

På det här sättet vill vi försöka beskriva vad Klöverträskbygden ger till Luleå kommun och
dess invånare, som annars kommunen normalt bekostar via skattemedel. Vi skapar och
genomför dessa arrangemang eftersom vi är motiverade och tror på att detta knyter
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kontakter, skapar gemenskap, tankar och glädje hos alla som deltar. Kulturen är ”kittet”
mellan människorna.

Vision: En allaktivitetshall i anslutning till skolan i Klöverträsk
→ Möjliggör ökat utbud av idrott-, kultur-, och fritidsaktiviteter
→ Bör innehålla slöjdlokaler och hemkunskapslokal som kan nyttjas såväl av skolans
elever som av studiecirklar inom områdena slöjd och hantverk samt matlagning
→ Kan nyttjas för ökad generationsöverskridande kunskap - äldre lär yngre – i ett
kulturhistoriskt perspektiv
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KLÖVERTRÄSK
SKOLA/FÖRSKOLA/FRITIDSVERKSAMHET
Vi har en unik skola i Luleå som är designad enligt vad vi anser vara modellen ”framtidens
skola”. I designen har man tagit hänsyn till hur lärare vill bedriva undervisning samt hur man
ska få ihop övrig personal på skolan med lärarkåren, för att ge barnen möjlighet att
interagera och känna trygghet med alla vuxna på skolan.

Rektor i Klöverträsk har en gemensam budget för förskola/skola/fritidsverksamhet. Det finns
föräldrarepresentanter i en
skolstyrelse med beslutanderätt
(har t.ex. tagit fram
likabehandlingsplanen, är med
vid rekryteringar etc).

Föräldrar från andra
upptagningsområden och andra
kommuner väljer aktivt att sätta
sina barn i vår skola. Skolan har
ett välförtjänt gott rykte.

Det finns en fin samverkan mellan förskola/skola/fritids, barn/vuxna, föräldrar/pedagoger,
pedagoger/övrig personal, exempelvis:
•

Skolstyrelen beslutade och anordnade ideell flytt av förskolan upp till skolans lokaler,
rektor ordnade en grillkåta till skolgården (istället för flyttkostnader).

•

Föräldraföreläsningar

•

Planer på ideellt altanbygge i anslutning till förskolan samt vindskydd i ”skolskogen”.

•

Alla barn i hela skolan får följa med på alla badresor eftersom de ryms i en buss och
”badpappor” följer med.
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Trygga barn ger goda resultat! Enheten är för liten för att vi ska få visa siffror på resultaten,
men vi kan ge några goda exempel från det senaste året:
•

Vi i femman (2:a i regionsfinalen)

•

Elev topp 5 i landsomfattande matematiktävlingen Kängrumatte.

•

Barn med särskilda behov lyckas i sin kunskapsutveckling och är HELT integrerade i
gruppen. De MÅR också bra, vilket innebär mindre behov av ex BUP.

•

Barnen blir goda konflikthanterare eftersom de inte kan välja sina kompisar. Varje
liten människa blir värdefull.

•

Ansvarstagande barn som respekterar varandra och andra.

•

Barn får vara barn!

•

Elever och förskolebarn leker med varandra oavsett ålder och kön.

Vi anser att man i Klöverträsk skola har hittat en form för undervisning som fungerar otroligt
bra. Skolans goda rykte bidrar till den positiva befolkningsutvecklingen som sker i hela vår
bygd och många fosterhem finns etablerade i området. Vi vill att skolan ska bli en nationell
förebild för hur skolverksamhet kan bedrivas i små skolor i hela Sverige.
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Riskanalys: Nedläggning av skolan om ett halvår sker på bekostnad av en framtidsskola i
utbyte mot en gammal skola med gammal design, där lärare anses vara de enda som ska
interagera med barnen. Våra barn ska tryckas in i gamla lokaler/strukturer som är
undermåliga de befintliga i Klöverträsk. Detta endast eftersom Klöverträsk utpekas som en
”högriskskola” (liten enhet med få lärare). Vi menar att man måste väga risken mot
möjligheterna och istället skapa en direkt och god dialog med skolstyrelsen för att snabbt
uppmärksamma potentiellt långvarig problematik om den skulle uppstå. Vi vill inte bevara en
dålig skola till varje pris, men vi känner inte igen oss i bilden! Det finns inget problem idag.
Skolstyrelsens föräldrarepresentanter är en naturlig dialogpartner som skulle kunna föra
bygdens och föräldrarnas talan vid en krissituation.

Vid en nedläggning av Klöverträsk skola blir det långt ifrån alla barn som kommer att
fortsätta sin skolgång i Luleå kommun. De som bor i närliggande områden och har sina barn
på skolan kommer att välja den egna kommunens skolor (Piteå och Älvsbyn). Föräldrar som
pendlar kan komma att välja privata alternativ eller skolor i andra kommuner.
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NÄRINGSLIV OCH FÖRETAGARKLIMAT I
KLÖVERTRÄSKBYGDEN
Vår sista pusselbit handlar om näringslivet. Vi har många väl etablerade företag i området
som ingår i branscherna Livsmedel, Bygg, Skogsbruk, Lantbruk, Elektronik, Entreprenad och
Turism.

Klöverbergsgården har t.ex.
under en femårsperiod
investerat ca 30 miljoner i sin
etablering i området och håller
just nu på att fördubbla sin
produktion. Det kommer att
ske stora investeringar under
de kommande åren.

Det finns ett företagsklimat
med stort driv och en stor
framtidstro.

Näringslivet i bygden brinner för våra barn och unga och är ofta med och stödjer skolans
aktiviteter.

Bygdens näringsliv används idag som lärandemiljö, ett komplement till klassrummet och
företagare kommer gärna till skolan för att samtala med barnen och berätta om sitt arbete.
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KLÖVERTRÄSKBYGDEN – HELA PUSSLET
Frågan om nedläggning av Klöverträsk skola är inte bara en skolfråga. Vi menar att skolans
betydelse måste ses i ett större sammanhang eftersom alla bitar påverkar varandra. Skolan
är dessutom bara en del av en enda pusselbit eftersom förskola/skola/fritids hör ihop i
Klöverträsk. Barnen är vår drivkraft och vår framtid – vi vill ge barnen de bästa
förutsättningarna att utvecklas till trygga individer i vår unika närmiljö.

Dessa pusselbitar visar på vad vi behöver för att ha ett fortsatt högt engagemang och driva
utvecklingen i vår bygd. Vi vill bidra med vår bit av utveckling till hela kommunen.

Våra barn ska ha möjlighet till ett meningsfullt och socialt aktivt liv. Det är skolan som driver
vårt engagemang. Nedbrytningen av engagemanget börjar med skolans nedläggning.

Klöverträskbygden
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Vi är övertygade om att en positiv tillväxt och utveckling av
landsbygden ökar kommunens attraktionskraft. Med hjälp av
landsbygden kan Luleå kommun erbjuda medborgarna en bred
och färgrik palett. En möjlighet att välja det stora eller det lilla
alternativet.

Vår målsättning – Klöverträskbygden ska vara så stor att alla får plats men så liten att ingen
glöms bort.

Klöverträskbygden
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NEDLÄGGNING AV KLÖVERTRÄSK SKOLA FRÅN HT
2016
Vi förväntar oss en konsekvensanalys där ni som politiker beaktar ALLA pusselbitar, inte
bara delar av en enda pusselbit.

Förslaget om ändrad skolstruktur är inte relevant för oss eftersom man inte tagit hänsyn till
hela bilden/pusslet. Vi ber er att avvakta med att fatta beslut om vår framtid innan ni har
förstått helheten och hur detta påverkar livet och framtiden i vår bygd.

Framtidens skola finns i Klöverträsk, men vi är gärna med i dialog om det behövs
förändringar. Vi tvivlar inte på att något måste göras för att möta framtiden i Luleås
skolvärld. Men vi tror att det vore en fördel för kommunen att kunna visa på hela registret –
stora och mellanstora enheter med känslan av den lilla skolan och så även den äkta lilla
landsbygdsskolan som bygger på precis samma principer och som är förebild för den stora
skolan. Bygg de stora enheterna där de behövs och bevara de små enheterna där de behövs
och fungerar. Skolan är fortfarande navet i samhällsbyggandet.

Låt oss få fortsätta vår samhällsutveckling. Vi satsar och är beredda att satsa långsiktigt på
utveckling av vår kommundel – snälla, slå inte undan benen för oss. Vi behöver vår skola.
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KONTAKT KLÖVERTRÄSK SKOLGRUPP
Representanter vid medborgardialogen den 3 november
•

Rebecca Öhman, 070-676 48 80, rebecca.ohman@live.se

•

Daniel Nyberg, 070-655 45 50, daniel_nyberg@hotmail.com

För frågor om generationsboendet
•

Joel Lundberg, 070-548 50 72

Skolstyrelsens föräldrarepresentant
•

Ida Gustafsson, 070-364 79 06, skolstyrelsen.klovertrask@gmail.com

Redaktör sociala medier
•

Miriam Boman, klovertraskskolansframtid@gmail.com

