Jämtön 2015-11-29
Till Framtidens Skola
Protest mot förslaget att lägga ner Vitåskolan!
Med denna skrivelse vill Jämtöns Folkets Hus förening protestera mot det lagda
utredningsförslaget att lägga ner Vitåskolan. Skolan är navet i vår bygd och livsviktig för att
vår framtida verksamhet ska kunna utvecklas och blomstra.
Folkets Hus föreningen i Jämtön är en aktiv ideell förening i Vitådalen. Alla boende i Jämtön
med omgivande småbyar är automatiskt med i föreningen och får ta del av alla aktiviteter
som anordnas. Vitådalen är ett gott exempel på en levande landsbygd där de ideella
föreningarna har en stor betydelse för Vitådalens utveckling.
I dagsläget har vi en enorm generationsväxling i våra byar i Vitådalen. Bara de senaste två
åren har ca 30 hus blivit sålda och flertalet till unga familjer. Som det ser ut nu håller trenden
i sig då husen knappt hinner komma ut på marknaden innan de är sålda. Om Vitåskolan läggs
ner befarar vi att inflyttningen kommer att stanna och utflyttningen kommer att öka vilket
inte gynnar varken Råneå som samlande nod eller Luleå Kommun i stort.
Vår önskan är att ni istället hjälper oss att satsa på Vitådalen. Det finns gott om marker runt
om att bygga trygghetsboenden på så de många äldre i byarna kan bo kvar och överlåta
husen till de yngre som faktiskt VILL bo på landsbygden.
Vitåskolan har med sin profilering, ”Natur, miljö och friluftsliv”, och sitt arbetssätt med
entreprenöriellt lärande en stor betydelse för bygden. Lärarna tar lektionerna utomhus och
eleverna lär sig att värna om och tycka om livet ute i naturen. Samarbetet med företagarna i
byn är också en bidragande orsak till att det går bra för skolan. Detta ser vi avspeglar sig i de
unga vuxna som väljer att flytta hem till sina hemtrakter när det börjar vara dags att skaffa
sig jobb och familj.
Med de stigande huspriserna och bristen på bostäder i ”Luleå centrum” ser vi att många
unga vuxna väljer att flytta ut till landsbygden för att ha råd att leva. Många har jakt och
fiske, naturen och hästar som intressen och Vitådalen lämpar sig ypperligt för detta
ändamål.
Det är med fasa vi tänker på vad en skolnedläggning skulle innebära för bygden och för alla
familjer som valt att bosätta sig i Vitådalen. Vi tänker på alla elever som kommer få mycket
längre dagar i skolan, mindre tid för läxor, fritid och familjeliv. På Vitåskolan är barnen ute
och rör på sig flera gånger om dagen. Om Vitåskolan läggs ner kommer barnen sitta stilla
väldigt länge på en buss vilket skulle medföra sämre hälsa för alla dessa elever.
Framtiden ser ljus ut för oss boende i Vitådalen om ni bara låter vår fina skola få vara kvar!
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