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Hej

Vi har nu tagit oss över årsskiftet och passerat vintersolståndet så från och med nu blir det
bara ljusare och ljusare. Ett tag till i alla fall. Men det är ju så tidevarvet ser ut. Vi går från ljus
till mörker och så åter till ljus igen och så vidare. Känns lite som politiken i Borgholms
kommun :-D

Som vi skrev i förra medlemsbrevet, Framtid Öland går mot ett nytt val den 11 september
2022. Arbetet inför nomineringsmötet den 1 februari och årsmötet den 15 mars pågår för fullt
så just nu handlar det både om att blicka tillbaka på året som gått och samtidigt se framåt.
Minst fyra år till.

Vi har tänkt att lägga fokus på kommunens kärnverksamheter framöver – skola och
äldreomsorg. Fungerar inte de bra så spelar det ingen roll hur många bryggor, utegym eller
lekparker vi bygger. Även om vi såklart behöver det också.

På tal om bryggor, utegym och lekparker. Vi har fått en sammanställning över de
uppväxlingsprojekt som genomförts sedan 2018. Där hittar vi bland annat såväl lekplatser
som utegym, informationsskyltar, stigar och spänger. När vi föreslog och fick igenom projekt
uppväxlingsprojekt var det just för att ta tillvara på och uppmuntra alla de civila krafter som
finns i samhället. Och tänk så bra det blev. (För dig som inte vet vad uppväxlingsprojekt är
så handlar det om att t ex en ideell förening går in med arbetskraft medan kommunen t ex
står för materialkostnaden.) Syftet med projektet är at att stimulera och stödja allmännyttiga
initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet tillgodo. Sprid gärna vidare så fler
kan ta tillvara på möjligheten!

Nu kom vi lite utanför kommunens kärnverksamhet, men som sagt, fokus kommer att ligga
där de kommande åren. Kommunen har just nu en god ekonomi, har amorterat på lån och
gjort många investeringar med egna medel. Men vi ska komma ihåg att många av dessa
investeringar har varit möjliga tack vara enorma statliga tillskott ända sedan 2016. Så
kommer det (förmodligen) inte att vara i framtiden. Vi måste hitta en rimlig nivå för allt vi gör.
Vi måste vara långsiktiga, ekonomiska och konstruktiva. Leva efter Framtid Ölands ledord.

Personal inom skola och omsorg har under en lång period upplevt att deras verksamhet hela
tiden behöver effektiviseras för att hålla ner budgeten. Och det är ju rätt, vi ska inte ha en
ineffektiv organisation. Men när det till slut bara heter så på pappret, fast det i verkligheten är
besparingar eller nedskärningar för inget blir effektivare, då finns risken att den stora
hopplösheten ska börja rota sig. Och när den kommer, då avspeglar det sig på såväl
arbetsmiljö som hälsa. Så vill vi inte ha det! Vi måste hitta balansen mellan effektivisering,
arbetsmiljö, hälsa och resultat. Hur gör vi det? Det är något vi ska försöka klura på under de
kommande fyra åren.



Men inte bara det förstås. Hur kan vi stimulera nybyggnation av privata hyresbostäder i
kommunen? Hur kan vi få en bättre fungerande kollektivtrafik på östra sidan och uppe i norr?
Hur behöver vi jobba med infrastrukturen så att den stöder ökad inflyttning och
nyetableringar?

Har du tankar om det eller något annat vi borde sätta tänderna i? Dela gärna med dig genom
att skicka ett mejl till hej@framtidoland.se. Vi behöver all hjälp vi kan få.

Några viktiga händelser att planera in i kalendern är:

Nomineringsmöte
Georgs Hus Högby IP
Tisdag 1 februari kl 18.00, alternativt distans.
(Skicka ett mejl till annette.hemlin@framtidoland.se så får du en möteslänk.)
Vi bjuder på fika!

Nomineringsgruppen består av styrelsen. Vill du nominera dig själv eller någon annan till att
vara med på listan inför det stundande valet så skickar du ett mejl till hej@framtidoland.se så
kontaktar någon från gruppen dig. Listan kommer att fastställas på själva nomineringsmötet
där vi också väljer gruppledare.

Årsmöte
Böda IK
Tisdag 15 mars kl 18.00,  alternativt distans.
(Skicka ett mejl till annette.hemlin@framtidoland.se så får du en möteslänk.

Sist men inte minst, vi hoppas att du vill stödja oss i Framtid Öland
genom ditt medlemskap!
Medlemskapet gäller per kalenderår och medlemsavgiften är 200 kr och betalas antingen via
Swish 123 578 73 95 eller bankgiro 298-9945 senast 31 januari.
Ref: ”Medlem 2022” samt ditt namn.

Löttorp den 19 januari 2022

Styrelsen för Framtid Öland
Annette Hemlin, Mats Olsson, Diana Angelin, Maria Steen, Åsa Moberg
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