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Umeå Föreningsråd vill fungera 
som ett paraply för alla ideel-
la föreningar inom Umeå kom-
mun. Vid dags datum har vi ca 
700 föreningar som är anslut-
na genom Föreningsbyrån vid 
Umeå kommun. För att Rådet 
skall få en högre status för res-
pektive förening och större in-
flytande vill vi ha ett aktivt 
medlemskap från respektive 
förening, istället för passivt som 
det är idag. Föreningsrådets syf-
te är att underlätta för de ideel-
la föreningarna att fullfölja sina 
specifika uppdrag gentemot de-
ras medlemmar. Vi inom För-
eningsrådet har förstått att lo-
kalfrågor ofta är uppe på deras 
agendor och därmed är en vik-
tig fråga som samtidigt är svår 
att lösa, då ekonomin inte sällan 
är begränsad.

På tapeten nu för Umeå kommun 
står uppförandet av ett nytt bad-
hus, som skall ombesörja funk-
tioner för lek, äventyr, träning 

och tävling. Under maj månad 
hade Föreningsrådet en enkät 
ute bland föreningarnas ordfö-
rande/kontaktperson med någ-
ra frågor och önskemål angå-
ende placeringen av badhuset. 
Svarsfrekvensen på enkäten 
var ej så hög, men vi fick in 40 
svar.

På frågan gällande placeringen 
av badhuset på Mimerskolans 
idrottsplats var svaret ett rung-
ande: Nej (37/3). De önskemål 
som framkom var Haga (nuva-
rande plats), I 20-området, No-
lia-området samt Nydala. 

Som främsta skäl till detta an-
gavs både logistiska och miljö-
relaterade orsaker. Ett badhus 
i centrala Umeå leder till ökad 
trafik och därmed till att luft-
kvaliteten försämras.

Ett badhus är ej en tillräckligt 
multifunktionell arena/plats 
för att motiveras på en sådan 
central plats. Kostnaden per 
besökare blir hög, då inträde, 

transport och parkeringsplats 
sammanräknats, något som gör 
att besöksfrekvensen ej beräk-
nas bli tillräckligt hög.

Andra aspekter som lyfts 
fram av de som svarat, är att 
ett badhus i centrum av denna 
storlek skulle förfula den befint-
liga byggnadsmiljön. Vidare att 
badhusplaceringen kan liknas 
med en följa John-lek mellan 
städerna, dvs att städerna tap-
par sin personlighet och själ 
när de tävlar med andra städer. 
Vi måste alltså se till våra egna 
behov samt vilken karaktär vår 
stad har, och var den kommer 
ifrån.

Sammanfattningsvis kan man 
säga, att de svarande förening-
arna avråder från att bygga ett 
nytt badhus i centrala Umeå, att 
man helst ser att det gamla upp-
rustas eller att ett nytt byggs på 
samma plats.

                  Lennart Frostesjö
Umeå föreningsråd

Föreningsstöd för 
badhus i centrum saknas

Vad händer när 
privata alternativ 
läggs ner?
Angående privata vårdcentra-
ler och skolor: Vad händer med 
mina skattepengar när dessa 
gå i konkurs eller lägger ner 

verksamheten under året? När 
jag listat mig på en privat vård-
central följer det med pengar. 
Hur mycket? Detsamma gäller 
när jag valt skola, då följer det 
med en skolpeng. Hur mycket? 
Delas dessa pengar ut varje år?

Blir vårdcentralen och sko-
lan återbetalningsskyldig när 

de lägger ner verksamheten? 
När jag måste välja ny vård-
central eller skola, betala det ut 
nya pengar till dessa samma år? 
Alltså, betalas det ut pengar två 
gånger under ett år?

Tacksam för svar från någon 
i regeringen.

Babsan på Grisbacka

n Vill du skriva 
en insändare?
Gör så här: mejla  
till ordetfritt@
vk.se eller skicka 
på adress:  
Ordet fritt,  
Västerbottens-
Kuriren, 901 70 
Umeå.
  
Vi publicerar en 
längre insändare 
på högst 2 000 
tecken. Kortare 
insändare kan 
vara cirka 1 000 
tecken, men 
också så korta 
som 300–800 
tecken. Korta 
insändare har 
störst chans att 
komma in.

Vi förbehåller 
oss rätten att 
korta och redi-
gera texten och 
insänt material 
returneras inte. 

Tänk på att vi vill 
att du alltid ska 
uppge namn, 
adress och tele-
fon, även om du 
vill skriva under 
signatur.

Applåder ska 
inte skickas till 
Ordet fritt utan 
läggs in via ett 
formulär på 
vk.se.

Jag älskar att cykla men törs knappt cykla 
till stan numera. Jag brukar göra så här: 
räcker ut armen när jag ska svänga, använ-
der ringklockan, hoppar av vid en korsning 
om där är trafik, tar hänsyn till bussar och 

stora fordon som har svårt att tvärstanna.
Dessutom tycker jag inte man ska gå på cy-
kelbanorna då man kan välja att gå på trot-
toar. Skyltar visar var cykelbanorna finns.  

Glad sommar

KORTTYCKAREN!

Angående Umeåcyklister så 
är vi många som håller med 
Thomas Rydbergs kritik i VK 
19/7-13. De struntar i förbuds-
skyltar så man är mer rädd 
för cyklister än bilar. Var är 
och vad gör polisen som skulle 
kunna upplysa om vad som 
gäller, och vad har de för för-
svar till att inte synas oftare?

 Ajnos

Låt P-vakterna 
bevaka okunniga 
cykleltrafikanter
Jag har läst insändare om nitis-
ka parkeringsvakter på Umeå 
Airport och okunniga cyklis-
ters egenmäktiga framfart i 
trafiken. Detta gav mig en ly-
sande idé: Om polisen inte an-
ser det vara mödan värt att be-
vaka cykeltrafikanterna, kan 
man väl köpa denna tjänst från 
parkeringsvakternas företag. 
Företaget måste givetvis först 
skaffa sig alla tillstånd för att 
kunna erbjuda tjänsten med 
för ändamålet utbildade trafik-
vakter. När några hundratal 
cyklister har fått betala dyrt, 
kan det kanske bli bättre ord-
ning i trafiken. Dessutom kan 
det vara värt att satsa en slant 
på en kampanj med syfte att 
inpränta hos alla Umeåbor, att 
de på intet sätt är undantag-
na från gällande trafiklagar. 
Då blir det kanske lite ordning 
också på andra trafikanter.

Optimist

Polisen borde 
göra något åt 
Umeås cyklister

Sommarbilden
Dela dina sommarbilder med VK:s läsare
– tävla om biobiljetter. Ladda upp dem på vk.se.

VK i sommarkostym innebär att traditionen med läsarnas egna bilder av sommaren 
återkommer. Samtliga bilder kan ses på vk.se och som vanligt publicerar vi ett 
urval av dem i VK. 

Nytt för i år är att vi varje vecka väljer ut en veckans vinnare som får två bio-          
biljetter hem i brevlådan.

Gör så här:
Gå in på www.vk.se/galleri och ladda upp 
bilden via formuläret.

Kom ihåg att skriva in fullständigt namn och 
adress om du vill vara med i tävlingen.

Lycka till!


