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TILL FULLMÄKTIGE I TIERPS KOMMUN
Sockenrådets styrelse är övertygat om att följande områden är avgörande för
att Hållnäs ska få vara en levande bygd i Tierps Kommun. Vi skriver detta för
att berätta om vår förväntan att Ledningen för Tierps Kommun vill stödja en
positiv utveckling vad gäller: Hållnäs skola - Inflyttning och boende Infrastruktur (kommunikationer, fiber, vägbelysning etc) och service Arbetsmarknad och Företagande - Marknadsföring av Hållnäs.
Hållnäs socken har en lång kust från Fagerviken i norr -SikhjälmaFågelsundet-Gudinge-Ängskär i söder, för att bara nämna några platser med
stor attraktionskraft i sommarheta dagar. Här finns också naturskyddade
områden med rik flora och fauna. I landskapet vittnar stenmurar och små
åkertegar om andra tider, andra kunskaper och en annan slags kamp för
överlevnaden än vår.
Vi behöver platser som kan ge rymd åt vår reflektion och rum för vår
rekreation. Hållnäs är en sådan plats, en sådan bygd, uppskattad av både
kommunens invånare och turister.
Men bygden behöver också människor som gör den levande året runt, annars
finns den inte där när sommartiden kommer. Rent geografiskt-fysiskt finns
den ju, men affär, mack, doften från rökeri, musik och midsommarstång, allt
det där som skiljer en ödebygd från en levande ort - människor, finns de där?
Ja, om nödvändiga betingelser finns.
Finns en skola inom socknen finns också ytterligare ett skäl att flytta till
Hållnäs för barnfamiljer. Finns fiber är det lättare för företag att lokalisera sig
här osv, osv.
Allt detta är självklarheter! Men denna skrivelse görs för att det finns en oro i
bygden: att skolan ska läggas ned, att vägbelysning ska släckas, att fiber inte
kommer till denna del av Sverige etc.
Det gäller vårt framtidshopp. Vi som lever och verkar här i Hållnäs undrar:
Kan vi hoppas på framtida liv i vårt Hållnäs?
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