Geografiskt

Område (om det finns nämnt ett område i texten)

Plats( om det finns en specifik plats
nämnd)

Tema: Kommunikationer/ Handel
/ Näringsliv/ Turism/ Kommunal
service/ Vård och omsorg/ Natur/
Energi/ Utbildning/ Fritid/ Kultur
/Landsbygd/Bostad/Barn &
Ungdom/Integration/ Sociala
värden/ Övrigt
Kommunikationer

Ådalen

Vård och omsorg
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Energi

Sollefteå kommun
Långsele

Kommunikationer

Turism

Energi
Turism
Sollefteå

Vård och omsorg
Näringsliv

Sollefteå

Vård och omsorg

Edsele

Kommunikationer

Utbildning
Näringsliv
Vård och omsorg

Långsele

Barn och Ungdom

Långsele

Fritid
Näringsliv
Vård och omsorg

Näringsliv
Vård och omsorg
Övrigt
Ramsele

Kommunikationer
Näringsliv

Ramsele

Kommunal service
Vård och omsorg

Näringsliv
Vård och omsorg

Näsåker

Kultur

Sollefteå
Sollefteå kommun

Kommunikationer
Turism
Vård och omsorg

Utbildning

Sollefteå

Integration

Näsåker

Sociala värden

Integration
Övrigt

Betarsjön

Kramfors

Kommunikationer

Junsele

Kultur

Näsåker

Kommunikationer

Sollefteå

Kommunikationer

Fritid

Utbildning

Fritid

Sollefteå kommun

Utbildning

Näringsliv
Vård och omsorg

Övrigt
Sollefteå

Övrigt
Vård och omsorg

Utbildning
Kommunikationer

Långsele

Kommunikationer

Bostad

Näringsliv

Näsåker

Kommunikationer

Sollefteå

Kommunal service
Vård och omsorg

Sollefteå

Vård och omsorg

Nykarlebyvägen

Sollefteå

Landsbygd
Vård och omsorg

Landsbygd
Utbildning
Sollefteå

Vård och omsorg
Barn och Ungdom

Sollefteå

Övrigt

Nipanområdet

Övrigt

Övrigt

Ångermanälven

Natur
Näringsliv
Övrigt

Falkvägen

Kommunal service

Selsjön

Kommunal service
Turism

Landsbygd

Ångermanland

Sundsvall

Övrigt

Vård och omsorg
Vård och omsorg
Handel
Landsbygd

Skandinavien

Sollefteå

Vård och omsorg

Näsåker

Kommunikationer

Sollefteå

Fritid
Vård och omsorg
Vård och omsorg

Sollefteå

Vård och omsorg
Övrigt

Västra

Vård och omsorg

Sollefteå
Sollefteå

Vård och omsorg
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Vård och omsorg

Sollefteå

Hallsta

Näringsliv
Vård och omsorg

Fritid
Sollefteå
Sollefteå

Vård och omsorg
Vård och omsorg

Utbildning
Vård och omsorg
Vård och omsorg

Övrigt

Landsbygd
Sollefteå
Ramsele

Vård och omsorg
Fritid

Ramsele

Fritid

Sollefteå

Sociala värden

Sollefteå

Miljö

Centrum

Ådalen

Kommunikationer

Sollefteå

Utbildning

Sollefteå

Turism

Näsåker

Kommunal service
Vård och omsorg

Långsele

Vård och omsorg
Kommunal service
Utbildning

Näringsliv

Kläppsjö

Junsele

Fritid
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Kommunikationer
Näringsliv
Näringsliv

Risön

Remsle

Miljö

Sollefteå

Utbildning

Näsåker

Kultur
Energi

Ramsele

Fritid

Sollefteå

Energi
Vård och omsorg

Kultur
Övrigt

Näsåker
Hågesta

Kultur
Kommunikationer
Näringsliv

Utbildning

Sollefteå

Fritid
Vård och omsorg

Näsåker

Kultur
Bostad

Edsele

Handel

Edsele

Fritid

Ramsele

Fritid
Fritid

Fritid

Fritid

Ramsele

Fritid
Utbildning

Kommunikationer

Fritid
Fritid
Fritid
Fritid
Fritid
Fritid
Fritid
Fritid

Ramsele

Fritid

Ramsele
Ramsele
Ramsele

Fritid
Fritid
Fritid
Fritid

Ramsele

Fritid
Fritid

Ramsele

Fritid

Ramsele
Ramsele
Ramsele
Sollefteå

Fritid
Fritid
Utbildning
Vård och omsorg
Fritid

Ramsele

Fritid

Ramsele

Fritid
Utbildning
Fritid
Fritid
Fritid
Fritid

Ramsele

Övrigt
Turism
Övrigt

Övrigt

Österforse

Kommunikationer

Sollefteå

Näringsliv

Utbildning

Näsåker

Övrigt
Utbildning

Utbildning
Utbildning

Handel

Nipvallen

Fritid
Kommunikationer
Övrigt
Kommunikationer
Fritid
Fritid
Fritid
Ramsele

Fritid
Fritid
Utbildning

Ramsele

Fritid
Vård och omsorg

Sollefteå

Landsbygd
Fritid

Miljö

Sollefteå

Turism
Energi

Sollefteå

Kultur
Turism
Energi

Näsåker

Kultur
Energi

Sollefteå

Övrigt

Forsmo

Kommunikationer

Ramsele

Kultur
Övrigt

Bräcke

Natur

Sollefteå

Kultur

Sollefteå

Fritid
Vård och omsorg

Energi

Junsele

Övrigt

Sollefteå

Övrigt

Sollefteå

Övrigt

Sollefteå

Bostad

Bostad

Sverige

Näringsliv

Näringsliv
Övrigt
Vård och omsorg

Utbildning
Energi
Vård och omsorg
Kommunikationer
Övrigt
Energi

Vård och omsorg
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Kultur
Utbildning
Övrigt
Energi
Kommunikationer

Näringsliv
Övrigt
Turism
Näringsliv
Näringsliv
Turism
Landsbygd
Energi
Barn och Ungdom
Vård och omsorg
Näringsliv
Övrigt

Näsåker

Näsåker

Vård och omsorg
Kultur
Kommunikationer
Näringsliv
Kommunal service

Vård och omsorg
Utbildning
Handel
Kommunikationer
Fritid
Kommunal service
Övrigt
Handel
Kultur
Utbildning
Miljö
Handel
Övrigt
Näringsliv
Kommunikationer
Turism
Övrigt
Övrigt
Turism
Kultur
Fritid
Övrigt
Landsbygd

Övrigt
Övrigt
Integration
Näringsliv
Vård och omsorg
Utbildning
Vård och omsorg
Energi

Energi
Utbildning
Barn och Ungdom
Junsele

Landsbygd
Natur

Sollefteå

Kommunikationer
Vård och omsorg
Kommunal service

Sollefteå

Kommunikationer

Näsåker

Sociala värden

Kultur
Övrigt
Övrigt

Sollefteå

Övrigt
Näringsliv
Näringsliv
Kommunal service
Näringsliv
Utbildning
Övrigt
Vård och omsorg
Kommunal service
Landsbygd

Barn och Ungdom

Sollefteå
Långsele

Vård och omsorg
Kommunikationer
Turism
Övrigt
Näringsliv
Handel
Vård och omsorg

Näringsliv
Kommunikationer
Vård och omsorg
Sociala värden
Näsåker

Handel
Energi
Utbildning
Turism
Vård och omsorg
Utbildning
Fritid
Kommunal service
Barn och Ungdom
Vård och omsorg
Barn och Ungdom
Vård och omsorg
Fritid
Övrigt
Vård och omsorg
Övrigt

Fritid

Övrigt
Utbildning

Näringsliv
Kommunikationer
Övrigt
Fritid
Energi
Kommunikationer
Näsåker

Kultur
Integration
Övrigt

Energi
Utbildning

Näringsliv
Västra

Näringsliv

Vård och omsorg
Övrigt
Utbildning
Övrigt
Utbildning
Barn och Ungdom
Handel
Handel

Barn och Ungdom
Övrigt
Fritid
Utbildning
Utbildning
Barn och Ungdom
Integration
Miljö
Kommunikationer
Handel
Övrigt
Utbildning
Utbildning

Sollefteå

Fritid
Övrigt

Utbildning
Energi

Sollefteå

Kultur
Vård och omsorg
Kommunikationer
Vård och omsorg
Utbildning
Bostad
Bostad
Utbildning
Vård och omsorg
Barn och Ungdom
Övrigt

Miljö
Kommunikationer
Miljö
Kommunikationer

Junsele

Vård och omsorg
Näringsliv

Sollefteå

Kommunikationer
Näringsliv
Kommunikationer
Vård och omsorg
Fritid
Handel

Orrtorget

Övrigt
Vård och omsorg
Kommunikationer
Handel
Miljö
Näringsliv

Sollefteå

Näringsliv
Fritid
Miljö
Vård och omsorg
Kommunikationer
Miljö
Näringsliv
Kultur
Övrigt
Näringsliv
Utbildning
Vård och omsorg

Övrigt
Näringsliv
Övrigt

Näringsliv

Sollefteå

Österåsen

Hallsta

Kommunikationer
Näringsliv
Vård och omsorg

Vård och omsorg
Handel
Fritid
Vård och omsorg
Utbildning
Energi
Näringsliv

Sollefteå

Integration

Edsele

Fritid
Utbildning

Sollefteå

Handel

Ramsele

Utbildning

Ramsele

Fritid

Ramsele

Handel
Kommunikationer
Fritid

Sollefteå
Sollefteå
Sollefteå
Sollefteå
Ramsele
Ramsele
Sollefteå
Sollefteå
Sollefteå

Kommunikationer
Övrigt
Kommunikationer
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Utbildning
Utbildning
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Bostad
Handel
Utbildning
Handel
Kommunikationer
Energi
Näringsliv
Kommunal service
Övrigt
Vård och omsorg

Övrigt
Utbildning
Övrigt
Övrigt
Utbildning
Handel
Kommunikationer
Kommunikationer

Västernorrland
Ramsele

Landsbygd
Integration
Kultur
Kommunal service
Fritid
Handel
Energi
Övrigt

Ramsele

Fritid
Vård och omsorg
Landsbygd
Kommunikationer
Handel
Övrigt
Övrigt

Integration

Vård och omsorg

Övrigt
Övrigt
Energi

Kommunal service
Miljö
Hallstaberget

Fritid
Sollefteå
Kramfors
Sollefteå

Miljö
Övrigt
Övrigt
Utbildning
Övrigt
Kommunal service
Övrigt
Övrigt
Övrigt

Handel

Energi
Övrigt
Vård och omsorg
Natur
Övrigt
Integration
Näringsliv
Kommunikationer
Energi
Energi
Kommunal service
Sollefteå

Vård och omsorg
Övrigt

Rubrik (ta en rubrik till
beskrivningen)

Beskrivning

Bättre vägar

Bättre vägar för allas säkerhet.

Regelbundna hälsokontroller
Behålla sjukhuset
Behålla sjukhuset
Behålla sjukhuset

Hej! Att invånarna kallas in på regelbundna hälsokontroller, ex
vartannat/vart tredje år, för att få fram solidariteten så att alla får
möjlighet att känna sig som en "Ådalens pärla" som ger en kraftfull
kommun. Mvh en ångermanlänning
Behåll sjukhuset.
Behåll sjukhuset
Behåll sjukhuset.

Behålla sjukhuset
Köp kraftverket

Behåll sjukhuset och Österåsens hälsohem.
Köp kraftverket!

Satsa på bra tågförbindelse

Satsa på bra tågförbindelse för persontrafik från Långsele till Kramfors.
Har varit på guidad visning på kvinnominne, det var en upplevelse!
Mycket intressant och en väldigt hängiven och kunnig guide. Hörde att de
har problem med ekonomin så jag hoppas verkligen att de får vara kvar
och att skolelever har möjlighet att besöka Kvinnominne och muséet
Rockart!

Kvinnomuséet

E-post ( i första hand)

drengen122@hotmail.com
robert.strombom@hotmail.com
lonnen_n@hotmail.com
hulena_1@hotmail.com

Stoppa vindkraften
Utflyktspaket och mathantverk

Stoppa utbyggnad av vindkraft, den för stör livsmiljön för människor och
djur samt vår fantastiska natur! Finns snart INGA utsiktsplatser i västra där
man slipper se dessa stora och allt högre vindkraftsparker. Arbetstillfällen
inom turism och besöksnäring kommer försvinna. Uppfyller inte EUs krav
om energihushållning då ungefär vart 5:e vindkraftverk behövs för att
kompensera förluster på kraftledningar, då vi här har elöverskott.
Per.nordqvist@pool-service.se
Visa upp den vackra naturen genom utflyktspaket och kombinera med det
lokala mathantverket.

Försvinner sjukhuset

Behåll Sollefteå sjukhus med BB och kirurgin.
En förutsättning för överlevnad är arbetstillfällen. Se till att få tillbaka alla
tappade arbetstillfällen.
Det är höjden av elände att man ska behöva åka till Sundsvall när det finns
ett sjukhus här i Sollefteå. Försvinner sjukhuset så försvinner även alla
barnfamiljer.

Upprusta Faxälvsbroarna

Jag vill att Sollefteå kommun medverkar till upprustning och asfaltering
mellan Faxälvsbroarna i Ärtrik och Edsele (på södra sidan av Faxälven), det
skulle då även kunna påverka kundunderlaget positivt för affären mm i
Edsele samt öka den totala trevnaden för boende m fl i bygden.
bobertil37@hotmail.com

Behåll sjukhuset
Få tillbaka arbetstillfällen

Satsning på skolan är nödvändig
Ta 3 öre/kwh
Bevara sjukhuset

Utrusta lekparken

En satsning på skolan är nödvändig om kommunen ska kunna vända
avfolkningstrenden. Idag flyttar familjer från kommunen delvis pga att
skolan inte riktigt håller OK kvalitet i vissa avseenden. All verksamhet från
förskola till gymnasium behöver utvecklas och tilldelas mer medel. En
attraktiv skola är nödvändig för att övriga satsningar ska fungera.
L.andreas.johanssom@gmail.com
Ta 3 öre/kwh från elproducenterna så vi får tillbaka kapital.
npudja@gmail.com
Bevara och utveckla vårat sjukhus.
modoiten987@hotmail.se
Lekparken i Långsele (Erstaparken) måste bli utrustad med flera saker. Det
blir fler och fler småbarnsföräldrar och lekparken är en perfekt
mötesplats.

Cykelbana
Fler arbetsplatser
Rädda sjukhuset

Katalog över företag/föreningar
Fungerande sjukhus
Fler sätt att lämna synpunkter
Bättre kollektivtrafik
Centrumutveckling

Värda samma service
Vi kan bara utvecklas med ett
sjukhus

Cykelbana Långsele - Sollefteå.
Flera arbetsplatser och arbetstillfällen som är långsiktiga.
Rädda sjukhuset. Utan vård flyttar alla härifrån, måste räddas till varje
pris.

brittagillisson@telia.com

Hej! Detta svar är kanske inte vad ni hoppats på men som nyinflyttad
saknar jag en "katalog" över alla företag och föreningar. Kanske finns,
men jag har inte hittat. En sammanställning på Sollefteås hemsida och
gärna även i pappersform med telefonnummer och hemsidor.
ca.naslund@gmail.com
Ett fungerande sjukhus.
Fler och enklare sätt att lämna synpunkter på.
Bättre kollektivtrafik, fler bussturer från och till Sollefteå från typ
Ramsele, Junsele.
Jobba mer med centrumutveckling.
Värna om västra så att invånarna känner sig lika mycket värda som
stadsborna. Vi är värda samma service som övriga. Indragen buss Ramsele
- Sollefteå mm igen.

Centrera affärer
Behövs ett sjukhus

Ni kan bara utvecklas om vi har sjukhus kvar.
Sluta urarma stadskärnan. Centrera affärer och dylikt. Försök få hit ett
litet typ Åhléns (placeras i centrum), gärna också mataffär. Ju mindre
desto viktigare med ett levande centrum.
För att önska oss en bättre framtid behöver vi ett sjukhus.

Bevara och utveckla
Gudinnemuseet

Bli bästa jämställdhetskommun genom att synliggöra och återupprätta
kvinnans historia - bevara och utveckla Gudinnemuséet i Näsåker, ge
denna glömda del av historien till alla våra skolelever, det är både en
utbildningsinsats och en turistattraktion. Även uppmärksamma
internationella mansdagen 19/11.

andreas.margadant@gmail.com

Namforsenskvinnominne@gmail.com

Öka trafiksäkerhet, skylta på
gångvägarna och ta bort linjer
Utflyktsguide med bra kartor

Fräs bort alla vita symboler och linjer från gång/cykelvägarna (vita
symboler syns ju inte på vintern i alla fall!) och skylta tätare med blå
skyltar med vita pilar som visar att man passerar varandra höger om
vänster. Då kommer alla som går/cyklar att möta trafiken på bilvägarna
som går närmast. En konsekvent ordning som bidrar till att ge en säkrare
trafik. Ska man gå eller cykla förbi någon så viker man av till vänster under
passagetillfället för att efteråt åter svänga in och cykla på höger sida, både
gående och cyklister. En entydig och konsekvent skyltning alltså. För ökad
trafiksäkerhet.
Se till att göra en broschyr, en utflyktsguide med bra kartor.
katinka.nordgaarde@telia.com

Vi måste ha våra sjukhus kvar

Först och främst måste vi ha våra sjukhus kvar, annars finns nog inte
Sollefteå kommun kvar 2030.

Väl fungerande skolor

Väl fungerande skolor, där eleverna ryms och kan växa, i alla åldrar - locka
hit gymnasieelever till de linjer som ej fylls och som läggs ner.

Översätt initiativ till fler språk
Kräv procent, stötta
jämställdhetsarbete

Allaktivitetshus
Paradis

Hej! Sollefteå är mer mångfaldig nu än för 10-15 år sedan. Vi har många
människor som gärna skulle ge förslag om de förstår vad som står i
brevet. Kanske är det bra att översätta ert initiativ i flera språk?
Tillsammans kan vi se saker som andra inte ser.
glocas1@idsud.com
Kräv procent av vinsten från vattenkraften av elbolagen. Använd pengarna
till jämställdhetsarbete. Lyft fram internationella mansdagen samt
Nämforsens Kvinnominne, Näsåker
borje.fredriksson@folkbildning.net
Samarbeta med alla studieförbund. Mötesplatser för alla åldrar.
Allaktivitetshus i alla byar och i stan där ungdomar, äldre och barn kan
mötas och göra olika saker tillsammans så vi kan lära känna varandra över
generationerna och från olika platser - då en integrationsplats också där
alla har råd att vara, lockas till att komma. En riktigt välkomnande plats. Lo.hogberg@gmail.com
Paradis - en bättre värld! Uppenbarelseboken 21:3,4. Psalmerna 37:9, 10,
11
bjorn.apelros@gmail.com

Satsa på infrastruktur, tåg och flyg. Kramfors flygplats måste fungera.
Satsa på infrastruktur
Kulturutbud måste få det stöd som Eftersom besöksnäringen är en stor del av livet i Junsele måste de
behövs
kulturutbud som erbjuds få det stöd som behövs.
Bättre bussförbindelser
Cykelväg mot Västgranvåg

Hälsa och friluftsliv ska satsas på

Låt skolor samarbeta med
näringslivet

Anordna idrotts-camp

Sikta på landets bästa skola och
förskola

Utveckla centrum och snygga upp
Bevara sjukhuset

Bättre bussförbindelser till glesbygden.
Jag tycker Sollefteå ska satsa på fler cykel/gångvägar, framför allt ut mot
Västgranvåg. Många gångare/cyklister på farlig väg.
Kommunen ska satsa på hälsa, friskvård och friluftsliv. Att bygga fina
cykelvägar är ett sätt. Kommunala bryggor i våra älvar inbjuder till fiske
och båtliv. Stadsorienteringen som finns idag är bra. Bra skoterleder är
viktigt.

debora.brundin@hotmail.com
Sofiaullman@hotmail.com

_wattne_@hotmail.com

Låt våra skolor samarbeta mer med näringslivet. Jobba på att bli en ort
med attraktiva skolor som märks och hörs runtom Sverige. Tror barnen
skulle få ut mer av sitt lärande om det kopplades till verkliga livet. Ta hjälp
av t ex SCA, Vattenfall, vindkraftverksbolagen, jordbrukare, vården mm.
Kommunen tillsammans med företagare i kommunen anordnar
idrottscamp sommar och vinter. Locka familjer till att boka idrottscampvecka där alla får prova olika idrotter, träna, lära sig olika former av
träning mm. Allt finns att tillgå! Bara att utveckla. Skulle bidra till
näringslivet och kommunen.
Sollefteå kommun ska sikta på att ha landets bästa förskola och
grundskola. Alla som har eller har haft barn i förskola och skola tycker att
detta är den viktigaste verksamheten i en kommun. Små barngrupper,
hög personaltäthet, mycket kraft på att motverka mobbning - det ska
aldrig uppstå. Landets bästa skola kan leda till hitflyttning av familjer.
Utveckla centrumkärnan och Gågatan samt Järnvägsgatan för det ser
bedrövligt ut. Påverka fastighetsägarna att fixa till och måla husen. I
värsta fall ge bidrag till detta. Sänkta hyror till butikerna i centrum så att
de inte står tomma.
steffasso@hotmail.com
Jobba för att bevara sjukhuset.

Hopp om att vi ska utvecklas

När man hjälper varandra. Vi ska bevara och utveckla och göra ännu
bättre. Jag hoppas Sollefteå kommun ska bli bättre och utvecklas till
framtiden.

Hopp om att vi ska bli bättre

Jag hoppas Sollefteå ska bli bättre och utvecklas i framtiden.

Trygg säker sjukvård och äldrevård

Cykelbanor eller bättre
bussförbindelser

Trygg och säker sjukvård = sjukhuset kvar! Samt trygg och säker äldrevård. christin.sandin@hotmail.com
En kommun med så vacker natur skulle locka fler invånare. Satsning på
skolan en bra grund. Arbetsro/höjda lärarlöner/mer personal. Sunt
förnuft, inte akututryckningar.
Bättre kommunikationer till flyg "Midlanda Arlanda".
Eftersom alla inte kan bo i Sollefteå så bygg cykelbanor Långsele Sollefteå. Kan nyttjas av både motionärer och boende i Långsele, Forsse
och Helgum. Annars bättre bussförbindelser Helgum - Sollefteå
sommartid.

Snygga upp i centrum

Fortsätt snygga till i centrala stan, ta bort gunnebostängslet bakom Kajsas.
Sätt också press på husägarna att se om sina fasader, en del är bedrövliga.

Mataffär på stan

Vi ska ha en affär här på stan så slipper de gamla gå ända upp på
Kvantum. Vi har haft 3 st affärer i en hög här men nu ska det inte gå. Vi
ska se till att ordna detta. Tänk vi gamla som byggt upp det här landet.

Satsa på skolan
Bättre kommunikationer

Cykelbana från Lidgatu till Näsåker

Asfalt rivs upp på vintern
Behåll sjukhuset
Spara inte bort sjukhuset

o.lawat@yahoo.com

Vi vill gärna ha en cykelbana från Lidgatu till Näsåker. Det går inga bussar
så vi gamla cyklar och det är unga familjer som cyklar och går med
barnvagn. Det är mycket trafik på Riksväg 90 och de kör väldigt fort.
Margit.Pehrson@spray.se
Många bäckar små… Asfalt läggs på sommaren, på vintern kommer hyveln
och river upp den. Kommunen bör kolla upp sina underentreprenörer! Ta
och kolla upp Nykarlebyvägen.
Behåll Sollefteå sjukhus med full kapacitet.
Spara inte bort Sollefteå sjukhus. Det måste vara kvar, utan tvekan. Satsa
pengarna på det mest nödvändiga.

Befolka landsbygden
Akutsjukhus

Befolka landsbygden genom hjälp och bidrag till de som vill starta upp
småbruk och företag. Förmedla hus och lantbruk som inte brukas till
sådana som vill använda dem (kanske ett projekt med nyanlända som
hjälps av mentorer till att få bygden att leva). Bibehåll busslinjer och
annan kollektivtrafik genom att erbjuda alla barn och pensionärer gratis
kollektivtrafik.
Akutsjukhus i Sollefteå!

Byarna måste få leva inför
framtiden
Sveriges bästa skola

Kommunens byar måste få leva. Om landsbygden avfolkas dör till slut
även tätorterna. Inför framtiden måste vi bli mer självförsörjande och då
är byarna viktiga för matproduktion och sysselsättning. Trenden att flytta
in till städerna är inte långsiktigt hållbar.
1: Skapa Sveriges bästa skola

Mer utvecklat sjukhus
Uppsnyggning av lekplatser

Ett ännu mer utvecklat sjukhus i Sollefteå med både akuten och
förlossningen kvar.
Uppsnyggning av lekplatser.

Se till att staten håller sina löften

Sälj inte ut allt som ger
arbetstillfällen

Toveevot@yahoo.com

Se till så att statens löften om att det ska bli ersättningsjobb i Sollefteå
efter nedlagda I21 och T3 samt förflyttade Statens Hundskola infrias
snarast. Likaså att staten fullföljer sitt löfte om att det skulle finnas
persontrafik på järnvägen Sollefteå-Långsele när Botniabanan skulle bli
klar, snarast. Det går inte att hanka sig fram på det sätt ni gör nu.
Underlaget blir för litet för såväl sjukhus som handel. Se hur Trollhättan
gjorde när SAAB skulle läggas ner. Näringsministern Maud Olofsson fick
ingen lugn stund alls! Tack för att jag fick lämna synpunkter.
Thomas.Linder@kalmar.se
För att utveckla en kommun behövs arbetsplatser till alla. Det går inte att
sälja ut allt som ger arbetstillfällen. Små företag ska hjälpas och inte
stjälpas. Tänk långsiktigt. Satsa även på det som inte är idrott. Tänk rätt så
blir det nog bra.

Rensa bort ogräs

Rensa nipor och dalgångar från sly. Rensa också utanför rondellerna och
längs cykel - och gångvägar där även asfalten behöver åtgärdas. Detta är
kanske ingen hållbar åtgärd men det skulle i alla fall bli attraktivare. Stan
håller på att växa igen. Ser inte bra ut.

Fiskevandringsfrågan
Gynna företag
Bygg ut bredbandet

Nu är det dags att börja ta hand om fiske och fiskevandringsfrågan på
allvar! Utredningen av Ångermanälven ligger färdig på erat bord. Ta nu
tillvara den potential som finns i en levande älv och turism i levande bygd,
en engångsinvestering. Sedan har vi ett självspelande piano för framtiden. HunterJarri@hotmail.com
Gynna för företag så det finns jobb.
Bredbandsutbyggnad.
Ggj.Olsson@telia.com

Röj upp efter vägar och vattendrag
Fortsätt satsa på turistnäring

Det måste röjas ordentligt. Jag tycker vår fina stad håller på att att växa
igen av sly och annan lövskog. Titta på ravinen från Falkvägen förbi GBskolan, det är värre än djungel. Grönområden planteras med björkar,
ingen hänsyn för villaägare eller allergiker.
Ordna arbetslag med arbetslösa och röj upp i kommunens skogar vid
vägar och vattendrag. Titta på turistvägen, helt igenväxt sikt. Röje efter
hela Riks-90 i kommunen. Trafikfara. Röj vid Selsjön så att man ser sjön.
Drar turister.
Fortsätta att satsa på det som är bra för turistnäringen.

Lägg inte ner ute på landsbygden

Hoppet finns hos er styrande, vi ute i glesbygd är beroende hur ni styr och
ställer. Lägg inte ner här ute på landsbygden, vi behöver alla varandra.
Hoppas ni har kraft att stå emot alla som är emot er. Vi står på er sida.

Dela upp regionerna och slipp
Sundsvall

Viktigast är att slippa Sundsvall, inbillningens kommun! Stoppa
Västernorrlands region med sig själv. Dela Y-län med Ångermanland till
Region norr och Medelpad till region Gävleborg, Jämtland.

Röj ordentligt

andershallin@hotmail.com
ninnigubben@lvn.se

Tack för att ni försöker behålla vårt fina sjukhus. Lägg inte ner. Jag fick den
finaste vård 2013 när jag var nära döden men fick underbar vård. Även vi
anhöriga blev väl omhändertagna, tack alla ni. Låt oss få behålla den
Tack för att ni kämpar för sjukhuset service vi har. Tack alla ni som styr och arbetar för en bra kommun.
Se till att vård blir bättre
Fyll affärslokalerna, mataffär i
centrum behövs
Satsa i glesbygd

Cykelväg från Lidgatu till Näsåker

Vård och äldreomsorg måste förbättras. Allt detta är under all kritik.
Torghandel (ofta). Alla tomma affärslokaler som är tomma måste bli
affärslokaler igen. En mataffär i centrum är ett måste.
Betydligt större satsningar i glesbygdsområden!
Bra att ni rådfrågar oss medborgare. Tack! Behåll och utveckla Sollefteå
sjukhus.
Vi önskar en cykelväg från Lidgatu till Näsåker på 90:an-vägen. Det går
inga bussar och bilisterna kör väldigt fort.

Fritidsfiske stor aktivitet
Sjukhuset kvar
Ett fungerande sjukhus

Fritidsfiske är en stor och växande aktivitet i Skandinavien och inom EU.
Sollefteå har mycket goda möjligheter att utvecklas inom detta. Med
enkla och förhållandevis billiga åtgärder kan detta utvecklas.
Att sjukhuset blir kvar.
Ett fungerande sjukhus.

Behåll sjukhuset

Hej. Sollefteå kommun ska bara utvecklas till en attraktiv och hållbar
Vi kan bara utvecklas om sjukhuset kommun fram till år 2030 om sjukhuset blir kvar, annars ser framtiden
blir kvar
mörk ut och avflyttningen ofantlig, det är jag orolig över.
Fler gågator för hundar
Satsa på bra äldrevård, dra ej in
platser

Bra äldre/barnomsorg/skola
Behåll sjukhuset
Bevara sjukhuset
Sjukhuset kvar

Fler gågator för hundar, de ska inte vara på bilburna vägar.
Satsa på en bra äldrevård, västra och övriga kommun. Inga fler indragna
platser.
Mer serviceinriktad attityd hos butiks/affärspersonal är viktigt. God
äldreomsorg och barnomsorg/skola med personal som har tid att byr sig
om enskilda människor.
Behåll sjukhuset.
Bevara Sollefteå sjukhus.
Sollefteå sjukhus MÅSTE vara kvar!

Ginny.bystrom@gmail.com
Lo.hogberg@gmail.com

sm3tsz@kramnet.se

Levandegör Jan Gullik-torpet

Det finns många duktiga konsthantverkare i kommunen. Jag saknar en
"popup-butik", dvs en mindre central lokal med färdig inredning såsom
hyllor, disk och internetuppkoppling. Den skall kunna hyras av personer
som under några dagar vill visa upp och sälja sina alster. Lokalen ska
kunna bokas och betalas via nätet.
Behåll sjukhuset - hjärtat i Sollefteå.
Promenadstigar till Jan Gullik-torpet - även vintertid - från Hallsta.
Utveckla Jan Gullik-området. Bestäm er hur man kan levandegöra Jan
Gullik-torpet.

Bevara akutsjukhuset
Behåll sjukhuset

Bevarande av akutsjukhuset i Sollefteå.
Behåll sjukhuset- hjärtat i Sollefteå.

Popup-butikslokal
Behåll sjukhuset

Kortare skoldag/skolvecka
Behåll sjukhuset
Kämpa för sjukhuset

Ta bort chefer

Tänd vägbelysningarna
Behåll sjukhuset, bättre vård på
landsbygden
Ramsele slalombacke och bad
Behåll sjukhuset och Ramsele bad,
slalom och skola

Bra skola för barn, de är våran framtid. Ska få slippa sina tuffa dagar, de
har långa dagar, bör få komma hem i tid, ev kortare skolveckor.
Behåll sjukhuset.
Vi kämpar för att behålla vårt fina sjukhus.
För att utveckla något behövs pengar. I denna kommun finns bara pengar
till ytan, det som ska glänsa och kosta miljoner, för pengar som inte finns.
Börja med att avveckla, börja i toppen och ta bort chefer staplade på
varann.
Hela kommunen måste få leva! Börja med att tända alla vägbelysningar
som släcktes ner för ett antal år sedan. Vi som bor ute på landet får inga
fina träd med lampor uppsatta den här tiden, vi har heller inga
promenadvägar som är upplysta. Vi ser fram emot en ljusare landsbygd
2016.
Sollefteå akutsjukhus måste vara kvar. Bättre vård för oss i glesbygden.
Jag vill ha kvar Ramsele slalombacke och Ramseles badhus.
Jag vill ha kvar sjukhuset i Sollefteå, jag vill att Ramsele bad och
slalombacke ska vara kvar samt Ramsele skola.

pev4wimo@hotmail.com

forsbergbrittinger@gmail.com
jordemor@telia.com

Satsa på miljö

Sjukhusfrågan är idag det absolut viktigaste. Sollefteå kan aldrig bli
intressant för karriärsugna människor som storstäderna. Sollefteås
mervärden ligger i miljövärden: trygg uppväxt för barn, nära till natur,
billigt boende, bra skolor, nära till allt inklusive sjukhus.
Att Sollefteå kommun i varje beslut väljer det mest miljövänliga
alternativet. Att man sätter miljön främst, före ekonomi, för barnens
framtid.

Cykelvägar

Mera cykelvägar i centrum. Cykelväg till badhuset. Hyr ut elcyklar.
Kommun köper elcyklar till sina anställda. Cykelväg på Gågatan.

Viktiga värden är trygghet, nära till
natur, bra skolor och billiga hem

mikocl.062030301@telia.com

Jag tycker att man ska satsa på barn och ungdomar. T ex satsa på dansen
på Kulturskolan. Det behövs en till dans-sal. Dansen är stor i Sollefteå och
tänk om i framtiden kan locka ungdomar till staden med ett
Satsa på en dans-sal och
dansgymnasium (precis som det finns ett skidgymnasium idag). Med en
dansgymnasium
till danssal finns det plats för fler grupper och flera olika stilar.
Skydda mer natur i reservat. Vi lockar inga turister med kalhyggen och
Skydda natur i reservat, naturturism vindkraftverk. Naturturism är en växande bransch som Sollefteå borde ha
växer
goda förutsättningar att utveckla.
ovekallstrom@gmail.com

Brandbil i Näsåker
Plusboende för äldre, mer tid för
hemtjänsten
Vaccinering i Långsele mot
vinterinfluensa
Mer bänkar behövs
Få ordning i skolan

Brandkår. Möjlighet till mindre begagnad vattentankbil som går in i
Näsåkers station. Fanns en lämplig i Ådalen. Här har Junsele fått en ny bil.
Att sjukhuset blir kvar. "Plusboende" för äldre, även utanför staden. Mer
personal i äldrevården plus mer tid för hemtjänsten.
Ett förslag är att ni ordnar vaccinering i höst på Knytpunkten i Långsele
mot vinterinfluensan. Detta skulle vara ekonomiskt och bra för
Långseleborna som besväras av resan till Sollefteå
Sätt ut mer bänkar vid en del hyreshus.
Försök få ordning i skolan. Skicka skoltrötta elever till folkhögskolan eller
Billsta-skolan.

Tillgång till bankomat eller bank

Tillgång till bank som handhar kontanter eller en bankomat.

Satsa på friluftsliv för alla, Hallstaberget och Junsele med konstsnö i spår
och backar. Junsele, Sollefteå kommuns lägerort, bör utvecklas för hela
Satsa på friluftsliv, läger året om,
året = läger även under höst och vinter. Utveckla Junsele Djurpark
utveckla djurpark
ytterligare med fler nischer, inte bara Björnfest.
stig.palmer@gmail.com
Sjukhuset här ska aldrig läggas ner. Det ska vara kvar.
Sjukhuset ska inte lägga ner
William-danielsson@hotmail.com
Ha barnavdelningen öppen på helgen, gör inte det motsatta genom att
Ha barnavdelning öppen på helgen lägga ner sjukhuset.
kui_bladen@hotmail.com
Rondell vid kyrkan, trottoarer
Rondell vid kyrkan. Trottoarer genom samhället.
Bygg ut campingen
Bygg ut Risö camping.
Arbetstillfällen
Fler arbetstillfällen.
Städa gator och vägar, fler papperskorgar runt stan, soptunnor vid körplan
Städa stan, fler papperskorgar
Remsle.
Jag vill att vi ska bli den bästa utbildningsorten för chaufförer och
anläggningsarbetare. Vi har alla möjligheter: vägar, körområden, kunniga
personer, erfarenheter mm. En nationell utbildning. Det krävs
marknadsföring och avtal. Varför kan Sollefteå aldrig ta för sig och
Vi ska bli bäst på att utbilda
bestämma sig för att bli bäst i något? Allt blir oftast halvhjärtat och läggs
chaufförer och anläggningsarbetare sedan ner.

Stöd permanenta utställningen his
Kvinnominne
Köp kraftverket
Behåll fritidsanläggningarna i
Ramsele

Ge stöd till den permanenta utställningen hos Kvinnominne i Näsåker så
att den kan överleva och utvecklas. Ett stöd skulle kunna innebära att
skolklasser och studerande av genusfrågor och religionshistoria skulle ha
tillgång till utställningen. Ett genusperspektiv som skulle kunna förmedlas
till nya svenskar, nykomna och flyktingar också.
oksakka@yahoo.se
Köp kraftverket. Lämna ej mer på entreprenad.
Jag vill ha kvar slalombacken, badhuset och ridskolan i Ramsele. Hjälpas åt
så att allt blir bra.

Beskattningen på el och
vattenkraftsbyggnader ska vara en
kommunal intäkt.
Bevara Sollefteå sjukhus

Aktivt bearbeta riksdag och regering om att fastighetsbeskattningen av
vattenkraftens fastigheter ska bli en kommunal regional skatteintäkt. Att
även bolags- och energibeskattningen likaså ska tillfalla delarna i viss mån
där råvaror och produktion framställs.
Lennart.norstrom@hotmail.com
Bevara Sollefteå sjukhus.

Tag vara på kvinnomuséet

Tag vara på gudinnemuséet, det är därför jag kommer hit och hälsar på
ibland från Timrå - en spännande verksamhet som speglar tidsandan.

Ekonomi i balans, låg skattetabell

freddan183@hotmail.com

Satsa på Näsåker och Kvinnominne
Bredband
Lokala upphandlingar

Kommunens ekonomi i balans med en av landets lägsta skattetabeller.
chevyranch@worldmail.se
Satsa på Näsåker som drar hit 8-15.000 besökare varje Urkult men inte får
något tillbaka. Satsa på vårt museum "Kvinnominne" som lär ut viktig
historisk kunskap men där de idéella krafterna får slita för att dra in till
hyran varje månad.
Bredband, fiber.
Lokala upphandlingar ger fler arbeten här = högre skatteintäkter.

Fina skolresultat, kompetenta
behöriga pedagoger

Vi ska stolta visa fina skolresultat i skolor som mår bra och som har
kompetenta behöriga pedagoger (som vill jobba kvar). Höjda lärarlöner!

Downhillcykling i slalombacken
Sjukhuset ska vara kvar

Kvinnominne borde bli statligt
Billiga bostäder
Fler affärer i Edsele

Jag vill att slalombacken ska utvecklas med bl a downhillcykling på
sommaren och fortsätta att förbättra slalombacken.
Att Sollefteå sjukhus ska vara kvar.
Jag skulle vilja att Kvinnominne i Näsåker ska bli ett statligt museum så att
det kan få bli kvar. Det behövs och är verkligen uppskattat. Idag drivs det
idéellt.
Katarinablomman@hotmail.com
Bygg billiga bostäder.
ingamari@vildros.com

Edsele får mer affärer.
Edsele får mer affärer, crossbana, skatepark och ungdomsgård. Sollefteå
Mer affärer, mer fritidsanläggningar ska skaffa H&M. Skolan i Edsele ska vara kvar.

Laga liftarna om de går sönder
Ha kvar skidbacke och idrottshall

Vill ha kvar skidbacke och simhall
Bättre luft i gympasalen, behåll
skidbacke/simhall
Vill ha kvar skidbacke och simhall
Ny idrottshall i Ramseleskolan

Fler bussar genom kommunen
Längre öppettider på
ungdomsgården på lördagar
Restaurera gympahall och skidlift
Behåll skidbacke och simhall
Ha kvar skidbacke och simhall
Ha kvar skidbacke och simhall,
billigare drivmedel
Ha kvar skidbacke och simhall
Ha kvar skidbacke och simhall
Ha kvar skidbacke och simhall

Om skidbackens liftar går sönder vill många att ni lagar liftarna,
skidbacken är ett stort intresse för folk i Ramsele. Vi vill ha kvar vår
simhall om det byggs nytt.
Ha kvar skidbacken och idrottshallen även om de går sönder.
Jag vill ha skidbacken kvar även om liften går sönder. Vill ha kvar vår
simhall om det byggs nytt.
Vi vill ha slalombacken kvar även ifall liften går sönder. Vi vill ha kvar
simhallen ifall det byggs nytt. Vi vill ha bättre luft i vår gympasal (fönster
man kan öppna)
Jag vill att skidbacken ska vara kvar även om liften går sönder och att
simhallen ska vara kvar om gympasalen rivs.
Gör en ny idrottshall i Ramseleskolan.

majamorsan@gmail.com
sebastian.edholm@utb.solleftea.se

Andreas.mahler@utb.solleftea.se

Wilma.Hedstrom@utb.solleftea.se

Vi vill ha fler bussar som går genom Sollefteå kommun.
Vi vill ha kvar slalombacken, badet, stallet och ungdomsgården.
Ungdomsgården önskas vara öppen på lördagar samma tider som
fredagar.
Istället för att stänga simhallen eller skidbacken tycker jag att man kan
restaurera gympahallen och laga skidliften.
Vi vill ha skidbacken kvar även om liften går sönder och vi vill ha kvar vår
simhall även om det byggs nytt.
Vi vill ha skidbacken kvar även om liften går sönder, vi vill ha vår simhall
kvar om det byggs nytt.
Kedir-ali.mohamed@utb.solleftea.se
Vi vill ha skidbacken kvar även om liften går sönder. Vi vill ha våran simhall
kvar.
Pelle.lidgren@utb.solleftea.se
Vi vill ha kvar skidbacken även om liften går sönder. Vi vill ha kvar
simhallen om det byggs nytt.
Vi vill ha kvar skidbacken även fast liften går sönder. Vi vill även ha kvar
simhallen om det byggs nytt.
Ha kvar skidbacken och simhallen för undervisning och fritid.
jonas.hagglund@utb.solleftea.se

Slalombacken öppen året runt

Jag vill att slalombacken i Ramsele ska vara öppen hela tiden. Inte stänga!

Slalombacke och badhus kvar
Slalombacke kvar
Slalombacken kvar

Slalombacken kvar i Ramsele ska vara kvar. Ramsele badhus ska vara kvar.
Jag vill att Ramsele slalombacke ska vara kvar.
Slalombacken i Ramsele ska vara kvar.

Ha kvar slalombacke och badhus

Vi vill ha kvar slalombacken och badhuset.

Ha kvar slalombacken och badhuset Jag vill ha kvar Ramsele slalombacke och Ramsele badhus.
Vi vill ha kvar badhuset! Varför? Tänk! Ni kommer behöva betala dyrare
bussresor!
Ha kvar badhuset
Jag vill att Ramseles slalombacke ska vara kvar. Jag vill att Ramseles
Ha kvar slalombacken och badhuset innebad ska vara kvar.
Ha kvar slalombacken och badhuset
Ha kvar bad och slalombacken
Ha kvar skolan
Bevara sjukhuset

Ha kvar Ramsele slalombacke. Inte ta bort Ramseles badhus.
Jag vill att Ramsele bad och slalombacke ska vara kvar.
Ramsele skola ska vara kvar.
Bevara sjukhuset

Ha kvar alla sportställen
isbana, slalombacke och bio ska
vara kvar

Ha kvar alla hockeyhallar, skidspår, slalombackar och andra sportställen.

Ha kvar badhuset och backhoppning
Ha kvar skolan
Ha kvar fritidsanläggningar, mer
aktiviteter
Fotbollsplan och skola kvar

Vill ha kvar badhuset i Ramsele, vill ha kvar backhoppning.
Skolan ska vara kvar.
Jag tycker att fotbollsplanerna och hockeyplanen ska vara kvar. Lite mer
aktiviteter.
Fotbollsplan och skolan kvar.

Jag vill att isbanan, slalombacken och bion i Ramsele ska vara kvar.

Slalombacken vill vi ha kvar. Simhallen ska vara kvar för att barn ska
Ha kvar slalombacken och simhall
uppnå mål.
Satsa mer på aktiviteter och idrott i Jag tycker att man ska satsa mer på olika aktivieter i småbyarna och lägga
byar
ner mer pengar på idrotterna som finns i byn.

Gatlysen släcks för tidigt

Godare mat till Ramsele
Flytta Turistbyrån till muséet.
En kommun som står på "egna ben", förvaltar egna resurserna; vatten och
skog till medborgarnas gagn.
Satsa på hela kommunen - även glesbygden! Gatlysen släcks ner och är
tidsstyrda så de är släckta över natten till 06:00 så vi får gå i mörker före
jobbet.

Vägarna förfaller, lysena släcks

Hej! Jag bor i Österforse, en rätt trevlig by. Men vägarna håller på att
förfalla totalt och lamporna slocknar en efter en. Känns bedrövligt. Jag
hade flyttat om inte min familj hade trivts här. Hoppas på bättring.

Förslag på arrangemang

Förslag på arrangemang: Nostalgivecka med retrostil: musik, klädsel,
fordon. Seniordagar: revyer, musik, allsång, mat från förr. Sollefteås egen
Idol: tävling med jury. Matkulturell vecka på restauranger.

Behövs satsning på skolan

A och O är för mig (förutom ett fungerande sjukhus) att vi har bra skolor.
Vallaskolan har ett dåligt rykte - för många elever i kombination med
obehöriga lärare. Svårt att rekrytera när lönerna ligger bland de lägsta i
Sverige. Satsa mer på skolan och gymnasiet, få fler elever att söka hit och
färre som flyttar härifrån.

Bättre mat i Ramsele
Flytta turistbyrån
Kommunen ska förvalta egna
resurserna

En till danssal till Kulturskolan

Hej! Jag tycker att tung fordonstrafik förbjuds genom Näsåker från
Själanders åkeri till korsningen vid kyrkan pga smal väg, många
fotgängare, cyklister och sparkåkare. Dessutom har vi skolan där, ett antal
butiker och andra inrättningar. Mvh Margareta Kantén Eriksson, Näsåker
Haloj. Jag vill jättegärna ha en till danssal eftersom att då skulle vi på
kulturskolan få fler och bättre danstider!
Hej! Jag skulle vilja att kommunen skaffar en ny danssal, eftersom att vi är
väldigt många som dansar i Kulturskolan och en till danssal skulle leda till
fler dansare, mer och bättre danstider.

En ny danshall till Kulturskolan

Jag skulle vilja ha en ny danshall så att vi på Kulturskolan kunde ha fler
tider. Eftersom vi redan har 1 skulle vi kunna få 1 till!

Förbjud tung fordonstrafik genom
Näsåker
En till danssal till Kulturskolan

paronsson98@gmail.com

Flytta ner affärerna på stan

Renovera Nipvallen, större
fotbollshall för tennis i Kuben
Fler bussar
Pengar till mindre byar
Fler och gratis bussar
Amerikansk fotboll
Tänk mer på utbyarna, chans att
laga fritidsanläggningar

Jag skulle vilja att man flytta ner alla affärer ner på stan så att det inte blir
lika dött på stan som det är nu.
Jag skulle vilja ha ett nyrenoverat Nipvallen - alltså nya omklädningsrum,
renovera banan ute och läktaren. Jag skulle också vilja ha en större
fotbollshall så att man skulle kunna spela tennis i Kuben.
Det ska finnas fler bussar så att folk utan körkort kan bo kvar även om de
får jobb en längre bit bort.
Dela med sig av pengar till små byar också.
Fler bussar. Gratis buss.
Jag vill att ni skulle börja tänka att man skulle kunna ha en amerikansk
fotbolls-serie, det skulle vara roligare än fotboll.

Få chans att kunna laga fritidsanläggningar som går sönder.
Ha kvar alla idrottsanläggningar, till och med gör flera, typ
Ha kvar och öka idrottsanläggningar kampsportslokaler.

magdalena.edholm@live.se

Bättre slalombacke, större gympasal Bättre slalombacke i Ramsele, bygg ut. Större gympasal.
Ha kvar fritidsaktiviteter.
Jag skulle vilja ha kvar alla fritidsaktiviteter.
Jag tycker att ni ska ha mer program på gymnasieskolan, fler lägenheter
Fler program och studentlägenheter till elever.
ddzchinito@gmail.com
Jag vill ha kvar elljusspåret i Ramsele. Jag vill att det fortfarande ska finnas
fritidsanläggningar i Ramsele.
Fritidsanläggningar i Ramsele
elina.tjernberg@hotmail.se
Behåll och håll sjukhuset igång
Fördela pengarna rätt, fler
byggnader i byarna
Ha kvar fritidsaktiviteter

Ta protesterna mot vindkraft på
allvar

Samma som idag. Håll sjukhuset igång, annars kommer folk flytta härifrån.
Pengarna ska fördelas rätt, småbyarna ska fixas, att inte bara Sollefteå ska
få nya byggnader (t ex Kvantum).
Jag vill ha kvar alla fritidsaktiviteter som skidbacken, eljjusspåret, badet
och ug.
Ta protesterna mot den massiva vindkraftsutbyggnaden på allvar. Gör
seriösa uppföljningar av ljus- och ljudstörningar. Det är ostörd natur som
är attraktionen i vår kommun. Ta time out innan mer byggs ut och
förstörs.

Sollefteå vill utveckla besöksnäringen. Tycker därför det är besynnerligt
att avveckla muséet, flytta turistbyrån, avgiftsbelägga skidspåren samt
stänga restaurangprogrammet.
Besynnerligt stänga muséet
Vindkraft ska ingå i översiktsplanen. Frågan togs ej upp på
Vindkraft ska ingå i översiktsplanen informationsmötena.
Att lägga ner Sollefteå museum är (eller borde vara) fullständigt
otänkbart. Det borde satsas mer och utvecklas.
Lägga ner museum är otänkbart
Satsa mer på turism under vinterhalvåret genom att lyfta fram bl a
Satsa mer på vinterturism
skidmöjligheterna.
Biobränsle en fördel i kommunen; utveckla produktionen av biobränsle
och skapa arbetstillfällen.
Produktion av biobränsle

Flytta bibliotek och medborgarhus
Köp kraftverket

pelle.bjorkeman@hotmail.com
1948neh@gmail.com

roger.nassja@hotmail.com

Om Näsåker; Det kan bli bra om Medborgarkontoret och biblioteket
flyttar till tidigare Posten, undervåningen i vårdcentralen-huset. Det
viktiga är att biblioteket ska vara bemannat under veckan, alltså inte bara
på torsdagar då bibliotekarie från Sollefteå är där.
Köp Kraftverket, sälj skogen (hyggena).

Motorvärmare på gemensamma P- Sätt in motorvärmare på våra gemensamma P-platser så att luften kan bli
platser
bättre i Sollefteå stad samt ute i byarna - tätorterna.
Lo.hogberg@gmail.com

Påverka stat/regering så vi får
persontrafik på ForsmoHotingbanan

Påverka staten, regeringen, SJ, banverket så vi får tillbaka persontrafik,
rälsbuss på Forsmo-Hotingbanan. Då får vi miljövänlig kollektivtrafik och
blir attraktiva. Gör den sedan billigare än bil och buss, spåret finns ju. Ta
inspiration från Urkult-tåget.

Bevara och utveckla kvinnominne
och Ramsele bibliotek
Värna om det som gör att folk vill bo
kvar

Bevara och utveckla kvinnominnemuséet. Bevara och utveckla Ramseles
bibliotek.
Värna om det som gör att folk vill bo kvar/flytta hit (arbete, sjukvård,
utbildning).

Lo.hogberg@gmail.com

Hejda nedläggning av Sollefteå
museum

Det absolut viktigaste är att vi får behålla vår unika natur. Det är pga
naturen vi bor kvar. Kommunen demonterar kultur och turism, men låt
oss behålla vår natur. Frys nya VK-projekt. Stopp för all VK-beslut tills den
nya översiktsplanen är klar (så gör Bräcke och Ragunda kommun). Rädda
vår natur!
anita.omsjo@telia.com
Läser att Sollefteå museum hotas att läggas ner. Det är ju inte klokt att
göra detta samtidigt som Sollefteå stad ska fira 100-årsjubileum. Måste
hejdas!

Avskaffa fiskekorten
Bevara sjukhuset, 3 öre/kw

Avskaffa fiskekorten, fritt fiske på lax, öring mm. Kommer generera så
mycket fisketurism att det kommer uppväga inkomsterna från fiskekorten
många gånger om, särskilt med tanke på spinneffekten.
oloflangsele@gmail.com
Bevara Sollefteå sjukhus. Betala 3 öre/kw för elen.
ieks_91@hotmail.com

Sluta ge vindkraftstillstånd

Sluta ge tillstånd till vindkraft i kommunen, för det är turism som den här
kommunen ska satsa på. Vem vill bli störd av det ljud som kommer från
parkerna? Tänk att få uppleva den totala tystnaden, har många tyska
vänner som kommer hit för att uppleva det men nu är det förstört.
westberg.hasse@gmail.com

Viktigt behålla vår natur

Byt ut kommunledningen
Varför sjunker Sollefteås
befolkningsantal?
Vad tänker ni göra med pengarna
från höjda kommunalskatten?

Börja med att byta ut kommunledningen till folk som ser att det bor folk
utanför 10 km-radien från kommunhuset. Ut med alla rövslickare från
utbyarna som bara är ute för en hög lön. Den enda som gör rätt för sig är
Linnea Stenklyft som vet var hon bor. Annat är det för Näsåkersbor, där
allt försvinner och Åsa Sjöbo tiger och samtycker.
Jag ber er fundera på varför Sollefteå är den enda kommun i länet där
invånarantalet sjunker.
Har hört att ni tänker höja kommunalskatten fastän vi redan har landets
högsta skatt. Vad tänker ni göra med de pengarna? (Rädda Sollefteå
sjukhus kanske).

Spara inte på
förståndshandikappades boenden,
det finns annat

Varför ska äldre med handikapp
behöva lämna orten?
Satsa på att ge jobb till invånarna
först

Stöd via lokala inköp ökar
arbetstillfällen vilket stärker
ekonomi
Inför demokrati!
Fullständigt sjukhus

30 timmar förskolevecka
3 öre/kwh för el
Taktil/lymfmassage på
hälsocentraler
Gratis kollektivtrafik
Medborgarlön
3 öre/kwh för el

Tyvärr består inte Sollefteå kommun av enbart Sollefteå som stad, det
verkar som resten blir satt på undantag, skolorna t ex men även de
förståndshandikappade som slussas hit och dit, ungefär som om de vore
djur och inte människor, placeras var som helst bara för att spara några
kronor när det finns de som önskar att de hellre finge dö för att de inte
trivs i sitt boende. Det finns andra saker det går att spara på: onödiga
resor, eftersom mycket går att göra via datorn.
Varför skall äldre personer med lätt handikapp vara tvungna att flytta från
sin hemort till annan ort? Finns det verkligen inga pengar samt sympati
för de som har byggt vårt land? Tänk efter samt kasta inte runt pengar till
allt annat.
Satsa på att ge jobb till de människor som bor i kommunen än att låta
företag ta in arbetare från andra länder för slavlöner, vilket även bidrar till
att pengarna forslas ut ur kommunen/Sverige.
Vi medborgare har förstått att vi måste stödja varandra genom att göra
lokala inköp. Även om det kostar några kronor mer så vinner även min
privata ekonomi på det eftersom ju fler arbetstillfällen vi har, ju högre blir
värdet på min villa/lägenhet/gård. Hälsningar från Maria Olofsson,
Långsele
Inför demokrati igen! Vice ordförande i styrelser och nämnder till
oppositionen.
Ett fullständigt sjukhus som ger en trygghet för oss som bor här.
30h förskolevecka för alla barn, vare sig föräldrar jobbar skift, är
föräldralediga eller arbetslösa. Förskolan är en lärande miljö som alla barn
ska ha rätt till.
3 öre/kwh för elen.
drengen122@hotmail.com
Låt hälsocentralerna utföra lymf- och taktilmassage.
Gratis kollektivtrafik.
Medborgarlön för sjuka och småbarnsföräldrar
3 öre/kwh för elen.

drengen122@hotmail.com
drengen122@hotmail.com
drengen122@hotmail.com
robert.strombom@hotmail.com

Taktil/lymfmassage på
hälsocentraler
3 öre/kwh för el
Taktil/lymfmassage på
hälsocentraler
Taktil/lymfmassage på
hälsocentraler
Bevara kvinnominnemuséet

Låt hälsocentralerna utföra lymf- och taktilmassage.
3 öre/kwh för elen.

robert.strombom@hotmail.com
lonnen_n@hotmail.com

Låt hälsocentralerna utföra lymf- och taktilmassage.

lonnen_n@hotmail.com

Låt hälsocentralerna utföra lymf- och taktilmassage.
Bevara och utveckla kvinnominnemuséet.
Behåll skola och dagis i t ex Resele och andra små byar istället för att ha
Behåll skolor och dagis i småbyarna allt i Sollefteå.
Medborgarlön till sjuka och
småbarnsföräldrar
Inför medborgarlön till sjuka och småbarnsföräldrar.
3 öre/kwh för elen.
3 öre/kwh för el
Gratis kollektivtrafik.
Gratis kollektivtrafik
Starta hospice och sälj/hyr ut platser som blir över. Vi måste tjäna in
pengar till kommunen själva, det är inte attraktivt som idag med så hög
kommunskatt.
Starta hospice
Köp kraftverket.
Köp kraftverket
Satsa mer på turism.
Satsa på turism
Mer arbeten.
Mer arbeten
Locka stora industrier till kommunen
Locka stora industrier
Stöd satsningar inom turism och besöksnäring som kan ge fler
arbetstillfällen än små driftgrupper.
Stöd satsningar inom turism
Lyft fram landsbygden och låt medborgarna känna och uppleva att de blir
satsade på.
Lyft fram landsbygden
Köp kraftverket
Ungdomsforum
Avveckla Landstinget
Lägg ner Näringslivsavdelningen
Rädd för flyktingar

Köp kraftverket.
Gör ungdomar aktiva i att driva utvecklingen framåt genom att ge dem
forum för framtiden.
Avveckla Landstinget så att pengarna går direkt till sjukhusen.
Lägg ner näringslivsavdelningen, de har inte skapat ett dyft.
Bort med alla rökande skräniga flyktingar. Jag vantrivs och känner skräck
när jag möter dessa pojk/karl-gäng.

hulena_1@hotmail.com
hulena_1@hotmail.com
hulena_1@hotmail.com
hulena_1@hotmail.com
hulena_1@hotmail.com
hulena_1@hotmail.com

Per.nordqvist@pool-service.se

Bevara sjukhuset
Behåll Gudinneutställningen
Gratis lokaltrafik
Använd alla aktörer

Bevara Sollefteå sjukhus och Österåsens hälsohem.
Behåll och utveckla Gudinneutställningen i Näsåker.
Gratis lokaltrafik i hela kommunen.
Använd kommunens alla aktörer, även små privata aktörer.

npudja@gmail.com
npudja@gmail.com
npudja@gmail.com
npudja@gmail.com

service-samarbete mellan orterna

npudja@gmail.com

Använd friskvårdskompetens
Gemensam gymnasieskola
Fler affärer på Gågatan

I Näsåker-Ramsele-Junsele service-samarbete.
Använd er av kompetens ex. friskvård, massage, ljusterapi,
stresshantering så slipper patienten fara långt. Bättre, billigare ekonomi
för kropp och kommunen.
En gemensam gymnasieskola.
En levande gågata med fler affärer.

Handikappanpassa kollektivtrafik
Utrustad lekpark i Erstaparken
Asfaltera Hälsans stig
Rensa bilskrot
Locka hit affärskedjor
Fler arrangemang men i mindre
format
Attraktiva skolor
Miljösatsa
Livsmedelsbutik på Gågatan
Få tillbaka stora myndigheter
Fler arbeten
Renovera broar och vägar
Turister
Köp kraftverket
Minska invandring
Turistväg nedströms uppröjd
Cykel/löptävling
Danssalar
Medborgarbudget
Bygderåd

Gör kollektivtrafiken mer handikappvänlig (stadsbussarna).
Lekpark utrustad i Erstaparken.
Hälsans stig med vindskydd + asfalterad.
Gabbes bilskrot rensas.
Locka hit ex. H&M, Åhléns, Clas Ohlson.
Flera arrangemang som Nipyran, fast i mindre format. Satsa på två
"nipyror" a 3 dagar styck istället för en vecka.
Attraktiva skolor/barnomsorg.
Miljösatsning överlag.
Livsmedelsbutik på Gågatan.
KBM tillbaka m fl stora myndigheter.
Arbeten så de unga stannar.
Satsa på ytterområdena! Renovera broar och vägar.
Turister.
Köp kraftverket! Mjölkko på lång sikt.
Minska invandringen.
Turistväg nedströms (uppströms) uppröjd efter den vackra älven.
Cykellopp/löptävling nedströms runt ner till Hammarbron.
Fler danssalar
Medborgarbudget.
Bygderåd.

modoiten987@hotmail.se
brittagillisson@telia.com
brittagillisson@telia.com
brittagillisson@telia.com

npudja@gmail.com
modoiten987@hotmail.se
modoiten987@hotmail.se

ca.naslund@gmail.com
ca.naslund@gmail.com

Låt privata företagare vara med i
upphandlingar av skogsarbete
Kommunen ska kräva mer
återbäring

Låt privata företagare (lokala) vara med i upphandlingar då det gäller jobb
i kommunens skog.

Kommunen måste också kräva mer återbäring från vatten/vindkraften.
Integrationsprojekt för att motverka utanförskap för ensamkommande
flyktingbarn/flyktingar.
Integrationsprojekt
Utveckla/bibehåll det goda föreningslivet.
Utveckla föreningslivet
Vidareutbilda vårdpersonal.
Vidareutbilda vårdpersonal
Stäng inga fler skolor. Satsa på skolan.
Stäng inga fler skolor
Satsa på äldrevård. Viktigt!
Satsa på äldrevård
Ni skulle behöva tänka om att inte bara tillåta att bygga vindkraft åt alla
håll.
Inte bara bygga vindkraft överallt
Ni måste bättre förhandla till ex att de stora elbolagen ska ge oss el för
Förhandla bättre med elbolagen om halva priset. Det skulle locka nya företag till kommunen att bygga nya
elpris
arbetsplatser.
Fler dans-salar.
Fler dans-salar
Mer fokus på barnen

Det måste finnas mer fokus på barnen, vad behöver de för att utvecklas.

Möjlighet till jobb/bostad i Junsele

Möjligheter till jobb och bostäder för människor som vill leva i Junsele.

Ta tillvara på resurser runt Betarsjön Ta tillvara på outnyttjade resurser runt Betarsjön.
Hur dyrare flyga till Sollefteå än Ö- Hur kan det vara dyrare att flyga till Sollefteå än till Ö-vik med samma
vik?
bolag? Få samma avtal med Nextjet.

andreas.margadant@gmail.com

andreas.margadant@gmail.com

katinka.nordgaarde@telia.com
katinka.nordgaarde@telia.com

Persontransport från Sollefteå
järnvägsstation

Lyft fram Österåsen, det enda livsstilsmedicinska centret i Sverige.
Skolor, äldreomsorg, barnomsorg, allt måste få finnas på orter där man
väljer att vilja bo och inte bara i större tätorter.
Jag tycker att Sollefteå ska jobba för att få till persontransport från
Sollefteå järnvägsstation, anslutning till Botniabanan/ Stockholm (norra
stambanan).

Satsa på att göra Näsåker vackrare

Satsa på att göra Näsåker lite vackrare. Trottoar längs Storgatan. Bänkar!

debora.brundin@hotmail.com

Lyft fram Österåsen
Service måste finnas på mindre
orter med

Sofiaullman@hotmail.com

Stötta Kvinnominne
Säkerhet för äldre
Stoppa buskörning
Anpassning för äldres behov
Jobb
Mer arbetstillfällen
Barnomsorg till alla
Ekologisk närproducerad mat
Attraktiva utbildningar
Hela kommunen ska leva
Satsa på äldre och sjuka
Valmöjlighet till boende när en blir
äldre
Levande landsbygd

Barnomsorg i bra lokaler
Gör allt för att behålla sjukhuset
Tåg från Sollefteå
Satsa mer på turism
Belysning på Ingrid Thulins stig
Mer handel i centrum
Billigare hyror i centrum
Behåll sjukhuset

Stötta Kvinnominne i Näsåker, underlättar etablering så att fler har
arbete.
debora.brundin@hotmail.com
Små saker som säkerhet för äldre att våga vara ute på eftermiddagen, t ex
bio, dans, teater.
Stoppa buskörning på gatorna. Ingen cykling på Gågatan.
Bänkar efter gatorna för äldre att vila på, i affärerna stolar till äldre.
Jobb behövs. Satsa förebyggande i alla lägen.
Mer arbetstillfällen så de unga stannar kvar/flyttar in.
Barnomsorg till alla.
Ekologisk och närproducerad mat.
Attraktiva gymnasieutbildningar.
hela kommunen är "levande", inte bara centralorten Sollefteå.
Satsa på äldre och sjuka. Ska vara en trygg kommun från vaggan till
graven.

christin.sandin@hotmail.com
christin.sandin@hotmail.com
christin.sandin@hotmail.com
christin.sandin@hotmail.com
christin.sandin@hotmail.com

Valmöjlighet till boende när man blir äldre och orken tryter. Trygghet!
En levande landsbygd.
Barnomsorg i lokaler med bra inne- och utemiljö (de har lagts ner/flyttats
till ställen med obefintlig utemiljö eftersom de inte varit planerade för
barn).
Utan sjukhus har vi ingen hållbar kommun. Gör ALLT för att behålla det
intakt.
Tågförbindelse från Sollefteå.
Satsa mer på turism. Öppna campingar med service året om i Långsele,
Sollefteå.
Belysning Ingrid Thulins stig.
Mer handel i centrum. Jobba för billigare affärslokaler.
Skulle det gå att få till billigare hyror för att få fler att etablera sig?
Centrum ska vara vårt vardagsrum. En mötesplats för alla.
Kämpa för att behålla sjukhuset.
Toveevot@yahoo.com

Utveckla entreprenörskap kring
lokalproducerad mat/upplevelse
Förbättrade kommunikationer
Säkerställ akutvård
Attraktiv boendemiljö
Bankomat till Näsåker
Minimera vindkraften
Satsa mer på skolan i hela
kommunen
Ökad turism
Fina anpassade äldreboenden
Högre lärarlöner, fler pedagoger
Fotbollsplaner flyttas till Nipan

Utveckla entreprenörskap kring lokalproducerade produkter och lokal
upplevelseindustri.
Förbättrade kommunikationer, järnväg, flyg och älven.
Säkerställ akutsjukvården i kommunen.
Planera för attraktiva boendemiljöer.
Bankomat till Näsåker då vi inte kan vara beroende på att affärerna har
kontanter att ge ut.
Minimera vindkraften, placera den ej nära där människor och djur bor och
rör sig.
Att det satsas mer på skolan i hela kommunen.
Ökad turism till vårt vackra landskap.
Fina välutvecklade och anpassade äldreboenden. Vi vill bo i en levande
kommun!
Högre lärarlöner och fler pedagoger i varje barngrupp.
Flytta fotbollsplaner från Risön till Nipanområdet.
Håll staden ren - städa och laga direkt där det behövs, ogräsbekämpning t
ex.

Håll stad ren
Fotbolls/handbollscup för de minsta
under Nipyran
Fotbollscup/handbollscup för de minsta spelarna under Nipyreveckan.
För de äldre: möjlighet att få hjälp utan att använda datorn. Hembesök av
sköterska.
Hjälp till äldre, hembesök
Fina lekparker för barn (se Ö-vik).
Fina lekparker
Jobba för sjukhuset.
Jobba för sjukhuset
Ordna så att fiskevattnen blir bättre (Sollefteå FVO). Just nu är det
fiskekort nästan överallt men dåligt med fisk i vissa vatten.
Förbättra fiskevattnen
Satsa på att barnfamiljer stannar.
Satsa på barnfamiljer
Sjukhusets bevarande som det fungerar nu.
Bevara sjukhuset
Ggj.Olsson@telia.com
Bättre mobiltäckning.
Mobiltäckning
Ggj.Olsson@telia.com
Ordna mer utomhusarenor för invånarna: BMX/skateparker och banor,
utegym, promenad - och cykelspår, skidbackar, bad, squash, tennis,
inomhushallar.
Ordna mer utomhusarenor
ninnigubben@lvn.se

Bygg mässhall och satsa på unika
ställen
Förbättra skola/förskola

Se till att folk får jobb, sluta festa
Säkra gång/cykelvägar och
kollektivtrafik

Bygg mässhall och satsa på befintliga unika ställen som t ex Österåsens
hälsohem.
ninnigubben@lvn.se
Ni ska definitivt se till att skola och förskola blir bättre.
Se till att folk får jobb istället för tvärtom. Sollefteå är snart en spökstad.
Folk flyttar härifrån istället för att flytta hit. Spara in på era fester, resor
och all lyx som ni tycker ni ska ha så sparas det in ett par 100.000-tals
kronor.
Säkra gång- och cykelvägar, satsa på kollektivtrafik.

Se till att hyresrätter är i bra skick
Mer aktiviteter med
naturanknytning

Ta ansvar för att hyresrätter etc hålls i bra skick, särskilt nu när vi får
många flyktingar till glesbygdsområden så behöver detta ses över.
Attraktiva aktiviteter med koppling till vår vackra natur, t ex
extremcykling mm.

Kräv 3 öre/kwh

Kräv 3 öre/kwh - som vi producerar på el- och vindkraften (se på Norge).

Gratis kollektivtrafik, mindre och flera bussar i hela kommunen.
Behåll och utveckla Gudinnemuséet i Näsåker, ge kunskapen till alla
Behåll och utveckla Gudinnemuséet elever!
Ta tillvara på tillkommandes
kunskap
Välkomna folk från alla länder, ta bättre till vara deras kunskaper.
Gratis kollektivtrafik

Inför basinkomst
Montera solcellsanläggningar och
byt till LED-ljus
Bra utbildningar

Våga införa basinkomst.
Att montera solcellsanläggningar på offentliga och kommunägda
byggnader samt byta ut lysrör mot LED-lysrör är en god besparing och
miljöinsats.
Bra utbildningar.

Mer närproducerad mat i offentliga Närproducerad mat på Aquarena, Hullsta gård, Textilarkivet, Ådalsbyn,
anrättningar
biblioteket, muséet, Hallsta, Hågesta-ön och Nipleden. Då blir vi flera!
Lägg gärna arbetstillfällen i västra

Lägg gärna några arbetstillfällen i västra!

Ginny.bystrom@gmail.com
Ginny.bystrom@gmail.com
Ginny.bystrom@gmail.com
Lo.hogberg@gmail.com
Lo.hogberg@gmail.com
Lo.hogberg@gmail.com
Lo.hogberg@gmail.com
Lo.hogberg@gmail.com

Sälj inte fler bostäder
Behåll sjukhuset
Gatlysen
Fler dans-salar
Nya snökanoner
Bygg ny gymnasieskola, förbättra
skollunch
Förbättra lekparker
Öka antal affärer
Fler affärer
Bättre lekparker, promotea
Sollefteå som familjekommun
Nya snökanoner
Rullskidbanan
Bättre skolmat på Hågesta
Bygg gymnasieskola
Satsa på barn
Samlingsplats, språkvänner
Tillgänglighet, bra boenden
Bättre kommunikationer
Försök fylla butiker
Snökanoner som kan spruta snö
Hågestas lunch dålig
Nytt gymnasium
Aktiviteter behöver inte vara i
Sollefteå
Nya snökanoner

Sälj ej ut mera bostäder (Solatum).
Jobba för att behålla sjukhuset.
Släck ej gatlysen.
Fler dans-salar.
Nya snökanoner som kan spruta vid plusgrader.
Bygg ny gymnasieskola. Förbättra skollunchen - katastrofalt dålig vid
Hågesta gymnasium.
Förbättra lekparkerna.
Öka antalet affärer.
Fler affärer (fler arbetstillfällen)!
Bättre lekparker och möjligheter för barn och ungdomar att föra roliga
saker. Promotea Sollefteå kommun som den kära familjekommun den är
och kan bli.
Nya snökanoner som kan spruta vid plusgrader.
Underhåll rullskidbanan.
Bättre skolmat, Hågesta gymnasieskola har katastrofal skollunch.
Bygg ny gymnasieskola.
Satsa på barnen - skola, fritidsaktiviteter.
Samlingsplats - aktivt integrationsarbete så nyanlända snabbt kommer in
i samhället. Språkguider/språkvänner.
Bra boenden för äldre och handikappade. Kräv tillgänglighet i alla hus och
affärer.
Bättre kommunikation i glesbygden.
Försök fylla tomma butiker i centrum.
1-2 nya snökanoner som kan spruta snö när det är plusgrader.
Lunchen på Hågesta gymnasium är katastrofaldålig.
Bygg nytt gymnasium.
Allting behöver inte vara i Sollefteå när det gäller aktivitet på kvällen. Vi
är människor med samma förutsättningar. Bränn inte ut människan i
Sollefteå kommun.
Nya snökanoner som kan spruta snö när det är plusgrader.

jordemor@telia.com
jordemor@telia.com
jordemor@telia.com
jordemor@telia.com
jordemor@telia.com

Ny gymnasieskola, bättre lärare
behövs

Prioritera kultur i alla former
Ha kvar sjukhuset

Ny gymnasieskola. Anställa lärare med bättre kompetens.
Stoppa vidare etablering av vindkraft. Dyr när vi tvingas avveckla den,
producerar lite och förstör för djur och människor.
Kommunen prioriterar kultur i alla former för att skapa en attraktiv
kommun som barnfamiljer vill satsa på.
Vill ha kvar Sollefteå sjukhus.

Dintur-buss. Varför

Taxiavtal Dintur-buss. Varför måste sånt hända!

Stoppa vidare vindkraftetablering

Arbetsledningen för hemtjänst bör finnas på platsen.
Lärlingsutbildningar.
Bostäder till ungdomar.
Bygg hyreshus vid älven. Kunna bygga 2vån-familjehus vid Hågesta eller
Bygg fler bostäder, erbjud sjötomter älven. Erbjuda sjötomter.
Privat eller kooperativ skola i centrum.
Privat/kooperativ skola
Privat eller kooperativt dagis i centrum.
Privat/kooperativt dagis
Kanske arrangera mer dagar för barn och ungdom, t ex fler fiskedagar än
bara 1 dag vid Nipyran.
Mer dagar för barn och ungdom
Arbetsledning för hemtjänst
Lärlingsutbildningar
Ungdomsbostäder

Mer fisk i dammen

Sätt ut lite mer fisk vid olika tillfällen i dammen.

Samarbeta med arbetsförmedlingen
om uppröjningsprojekt vid åar
Tätare busstrafik
Uppstädad tomt och bättre
vedeldning

Det finns flera projekt med uppröjning vid åar och vattendrag men oftast
finns det inte finansiella medel, kan vara något för arbetsförmedlingen.
Vi vill ha tätare busstrafik.
Uppstädning av tomter = stopp på förfallet. Bättre vedeldning = bättre
luft.

Lokal taxi/sjukresor

Lokal taxi, sjukresor m m = bättre kännedom om person och mål.

Lokal hemtjänstledning
Gruvstart i Junsele

Hemtjänsten ska styras av lokal ledning = trygghet för brukare.
Ta kontakt med Boliden för gruvstart i Junsele (Kläppsjö, Radböle), det gynnar
stig.palmer@gmail.com
hela kommunen.

Persontåg ska finnas också. Få kommunhuset maila Stefan Löfven,
Landstinget och Trafikverket.
Bankomat vid Handelsbanken.
Minibussar 6 ggr om dagen.
Sollefteå sjukhus måste vara kvar, viktigast av allt.
Flytta kvartersen till Söderleden och OK-planerna eller bygg ut planerna
på OK och kör all kvartersfotboll där.
Kvartersfotboll
Ha mer torghandel med närodlade produkter, t ex Orrtorget.
Mer torghandel, närodlat
Minska på chefsantalet inom förvaltningarna utom vård och omsorg.
Löjligt med alla underchefer på andra förvaltningar, kostsamt. Kolla
skolkontoret med avdankade rektorer.
Minska antalet chefer
Bättre vårdcentral, sjukhuset ett måste.
Bättre vårdcentral
Kommunikationer till tåg och flyg, även Arlanda.
Kommunikationer till tåg/flyg
Mer handel i centrum.
Mer handel i centrum
Allmän uppsnyggning av staden. Belysning Ingrid Thulins stig.
Uppsnyggning, belysning
Camping året runt vid Hallstabacken Camping vid Hallstabacken, med skoterleder, camping året runt, även
och Långsele
Långsele camping.
Persontåg
Bankomat
Minibussar dagligen
Sjukhuset måste vara kvar

Sommarcafé, linbana från camping
Utegym
Fler poliser, bättre belysninng
Ha kvar sjukhuset
Bättre kollektivtrafik
Satsa på miljö, försiktighet vid
vindkraftsutbyggnad
Lokal matproduktion
Utveckla Kvinnominnemuséet,
längre öppet på bibliotek
Samiska på skylt

William-danielsson@hotmail.com

Sommarcafé på Pettersborg med linbana från campingen.
Utegym vid träningsspår.
Fler poliser ute på stan. Bättre belysning.
Jag vill ha kvar Sollefteå sjukhus
Bättre kollektivtrafik - billigare resor.
Satsa på miljö. Biologisk mångfald, försiktighet vid ex.
vindkraftsutbyggnad, selektivt skogsbruk.
Lokal matproduktion,.
Bevara och utveckla Kvinnominnemuséet i Näsåker. Längre öppettider på
biblioteken.
Samiska på skyltar.

Ett kraftfullt tag till att göra kommunen attraktiv för företag så jobben
Gör kommunen attraktiv för företag kommer till sollefteå, inte som idag då de flyr Sollefteå.
Skola av hög kvalitet.
Hög kvalitet på skola
Äldre/sjukvård av hög kvalitet.
Hög kvalitet på äldre/sjukvård

chevyranch@worldmail.se
chevyranch@worldmail.se
chevyranch@worldmail.se

Begränsa invandring
Dela på jobb, 6h arbetsdag.
Medborgarlön

Kvalificerade statliga jobb

Begränsad invandring.
chevyranch@worldmail.se
Dela på jobben, 6 timmar arbetsdag.
Medborgarlön så jag kan hjälpa flyktingar, engagera mig politiskt, bry mig
mer om ungdomarna etc.
Kvalificerade statliga jobb som gör det lättare rekrytera brist-professioner
(lärare, läkare, sjukskötare, socionomer). Maka/make får alltså lättare
jobb.

Cykelbanor så elever kan cykla
tryggt till skolan
Stöd till småföretagare
Sjukhuset ska vara kvar

Cykelbanor så att eleverna kan cykla säkert från Remsle till Valla, Hågesta
gymnasium och GB. Det är bra för hälsa, miljö och ekonomi.
Mer stöd åt småföretagare.
Katarinablomman@hotmail.com
Sollefteå sjukhus ska vara kvar.
Självklart har vi en väl fungerande vård i ett akutsjukhus som satsat
Väl fungerande vård på sjukhus och framåt och som har hitresande patienter både på sjukhuset och på
Österåsen
Österåsen.
I centrum vill folk vara och handla i fina butiker.
Handel i centrum
Hallsta eldorado för sport
sommar/vinter
Hallsta är ett eldorado för sommar- och vintersportare.
Vi måste ha kvar sjukhuset.
Ha kvar sjukhuset
Utveckla skolorna mer.
Utveckla skolor
Sollefteå kommun köper Sollefteås kraftverk som borde vara en bra
investering på längre sikt.
Köp kraftverket
Vi borde få hit någon industri med många anställda.
Locka hit industri
Satsa på språkundervisning för nyanlända så kan vi bli fler som bygger
Sollefteå.
Satsa på språkundervisning
ingamari@vildros.com
Fritidssatsningar i Edsele

Edsele får bättre crossbana, skatepark och en ungdomsgård.

Ha kvar skolan

Skolan ska vara kvar.

H&M till Sollefteå

Sollefteå får H&M.

Ramsele skola kvar

Ramsele skola ska vara kvar.

Ramsele fritidsanläggningar kvar

Ramsele badhus och slalombacke ska vara kvar.

Ramseles affärer kvar
Tätare bussar
Kommunen kan hjälpa
idrottsklubbar

Ramseles affärer ska vara kvar.
Jag vill att bussarna ska gå tätare.

Tätare busstrafik
Billigare drivmedel för jordbruk
Tätare bussar
Sjukhuset ska vara kvar
Sollefteå sjukhus ska vara kvar
Sollefteå sjukhus ska vara kvar
Ha kvar sjukhuset
Ha kvar sjukhuset
Ha kvar Sollefteå sjukhus
Ha kvar Ramsele skola
Ramsele skola kvar
Sjukhuset ska vara kvar
Ha kvar sjukhuset
Ha kvar Sollefteå sjukhus
Mer hus
Affär ska vara kvar
Skola ska vara kvar
Affärer ska vara kvar
Fler bussar
Inget vindkraftverk
Behåll mer i centrum
Bättre väg/gatuhållning
Del i Norrlandsregionen
Eget akutsjukhus

Jag tycker det borde gå bussar oftare och mer, på helger och på vardagar.
Billigare diesel och bensin för oss som ha jordbruk.
Pelle.lidgren@utb.solleftea.se
Tätare bussar.
Sollefteå sjukhus ska vara kvar.
Jag vill att Sollefteå sjukhus ska vara kvar.
Jag tycker att Sollefteå sjukhus ska vara kvar.
Vi vill ha kvar Sollefteå sjukhus.
Jag vill ha kvar Sollefteå sjukhus
Jag vill ha kvar Sollefteå sjukhus.
Jag vill ha kvar Ramsele skola.
Jag vill att skolan i Ramsele ska vara kvar.
Sjukhuset i Sollefteå ska vara kvar.
Ha kvar Sollefteå sjukhus!
ha kvar Sollefteå sjukhus
Mer hus.
Jag vill att affären ska vara kvar.
Jag tycker att skolan ska vara kvar.
Affärer ska vara kvar.
Fler bussar, tätare körning.
Vill inte ha något vindkraftverk.
Behåll mer i centrum för att stan ska leva vidare.
Bättre väg- och gatuhållning.
Vi ska vara en del i Norrlandsregionen.
Vi ska ha eget akutsjukhus.

Kommunen kan gå in och hjälpa idrottsklubbar.

Wilma.Hedstrom@utb.solleftea.se

Ledande inom värnpliktsutbildning
Skolor i världsklass
Framtidsort
Stöder kommunen lokala handlare
vid leasingbilköp?
Ha kvar skolorna
Mer affärer
Fler bussar, gratis
Fler bussar
Utveckla Ramsele, byarna och
utbyarna får inte dö ut
Använd närradio för information för
invandrare
Värna om evenemang
Satsa på välfärd
Aktiviteter för unga
Värna om butiker

Ledande i landet inom värnpliktsutbildning
Vi ska ha skolor i världsklass.
En ort där alla kan se sin framtid - både ung och äldre.
Vart köper kommunen sina leasingbilar? Visst stöder även ni de lokala
handlarna vid uppköp?
Jag vill ha kvar alla skolor.
Jag vill att det ska vara mer affärer.
Fler bussar, gratis.
Fler bussar så vi kan åka mellan byarna här i Västernorrland.
Jag tycker man ska utveckla Ramsele så fler vill komma och bo här.
Byarna och utbyarna får inte dö ut.

Invandring ger möjlighet till
arbetstillfällen

Invandringen ger möjligheter till arbetstillfällen att hjälpa nysvenska
komma ut i arbetslivet och bidra till skatt, mångfald/nya idéer.

Närradio skulle kunna användas för information mm för invandrare.
Värna om evenemang som Nipyran etc.
Satsa på skola, äldreomsorg osv (välfärd).
Bättre med aktiviteter för ungdomar.
Värna om butiker, restauranger mm.
Utveckla och forska i vätgas, ta tillvara spillet av väte från vattenkraften Utveckla, forska och använd vätgas låt bussar gå på modern säker vätgas.
Lo.hogberg@gmail.com
Ge mer pengar till de mindre byarna så att de har råd att betala om något
går sönder.
Ge mer pengar till byarna
Pengar till skidbacken, större
Jag vill ha pengar till skidbacken för att liften kan gå sönder. Större
gympasal
gympasal i Ramsele.
Behåll Sollefteå sjukhus.
Behåll sjukhuset
Man ska tänka mer på utbyarna så att de inte dör ut.
Tänk mer på utbyarna
magdalena.edholm@live.se
Gratis kollektivtrafik, mer kollektivtrafik.
Gratis kollektivtrafik
Bevara Ica i Edsele
Bevara ICA Edsele.
Medborgarlön.
Medborgarlön
Gratis ved till folket.
Gratis ved

Sjukvård inom rimligt avstånd,
Österåsen har mycket att ge

Sjukvård behövs inom rimligt avstånd. Mindre enhet ger ofta mer
engagemang (mer personligt ansvar pga närkontakten personalen
emellan). Friskvård kostar? Sjukskrivning/förtidspension kostar?
Österåsen har mycket att ge på sikt.

Är det klokt att höja
kommunalskatten?
Satsa på ungdomarna

Jag ber er också fundera på om det är klokt att höja kommunalskatten
ytterligare. Vill ni att alla ska flytta söderut, eller?
Satsa på ungdomarna innan ni har skrämt iväg alla.

Stoppa vindkraften, köp kraftverket Stoppa vindkraften och köp kraftverket i Sollefteå.
Vill ni ha en kommun så måste ni satsa på befolkningen som finns och
Satsa på befolkningen, dra inte in på inte bara dra in på allt som är viktigt, t ex sjukhus, gymnasiet, skolan och
allt som är viktigt
äldrevården.
Källsortering och kompostering
Önskar att källsortering ska ingå i översiktsplan. Kompostering ligger mig
viktigt
varmt om hjärtat!
Utveckla Hallstabergets
Hallstaberget riksintresse för friluftsliv. Utveckla Hallstabergets
träningsläger
träningsläger, skideldorado.
Satsa på unika fiskevårdsområden
Förbund med Kramfors
Peka ut områden utan vindkraft
Specialisera skolan
Beslut
Ge tillbaka ålderdomshemmen

debora.brundin@hotmail.com

Satsa på älvarna och de fiskevårdsområden som är unika för Sollefteå.
Bilda förbund med Kramfors.
Peka ut områden utan vindkraft.
Sätt Sollefteå skola på kartan, specialisera.
Våga stå för beslut.
Vi vill ha tillbaka ålderdomshemmen.

Beslut ska ha medkänsla med allt liv Alla kommunala beslut ska genomsyras av medkänsla med allt levande.
naudizochrut@gmail.com
Goda relationer, samarbete och bra
miljö viktigt
Det verkligt viktiga i livet är samarbete och goda relationer och frisk miljö. naudizochrut@gmail.com
Vegmat i kommunala sammanhang Vegmat i kommunala sammanhang för klimatets och djurens skull.

naudizochrut@gmail.com

Utveckla lokal valuta

Utveckla och inför en lokal valuta - NÄVRO- som främjar lokalt
företagande, lokalt, ekologiskt och miljöhållbart producerande och
konsumerande. "Gnosjö"-anda är bättre med NÄVRO.

Satsa på solenergi
Snabbladdstationer för elbilar
Sjukhus behövs

Lev upp till vårt namn Sollefteå: utveckla och satsa på solenergi plus bli
mycket bättre på att spara energi. Öka megawatten - den som ej används. Lo.hogberg@gmail.com
Snabbladdstationer för elbilar behövs.
Sjukhus behövs.

Fungerande laxtrappor

Fungerande laxtrappor uppströms

Regementen

1-2 regementen

Flyktingläger

1-2 flyktingläger

Helikoptertillverkning

Helikoptertillverkning

Radiocentral

Radiocentral

Eltillverkning av utbränt kärnbränsle Eltillverkning (Att köpa moduler á 1 -10.000 kwh) av utbränt kärnbränsle
Tillverkning via solenergi
Bättre service

Tillverkning av livsmedel, el mm via solenergi
Bättre service!

Sollefeå sjukhus kvar i bättre skick

Sollefteå sjukhus kvar i bättre skick.
Ha mer kontroll äver bilisterna, tack! Det är ganska bra. Jag trivs i denna
kommun.

Mer kontroll över bilisterna

Lo.hogberg@gmail.com

Postadress (om ej e-post)

L. Bertlin Storgatan 27B 881 30 Sollefteå Telefonnummer
0620-146 63

Gideåberg 215, 880 41 Edsele

Storgatan 17C, 881 30 Sollefteå

Telefonnummer: 073-025 554 40

Eva Östin PL 157 Tängsta, 880 30 Näsåker

Carin Milgran Kläpp 306, 881 93 Sollefteå

Holme 112, 880 30 Näsåker

Föreningen Nämforsens kvinnominne, Lärkvägen 1, 880 30
Näsåker

Forsås 212, 880 30 Näsåker

Ängsvägen 22, 880 30 Näsåker
Hembygdsvägen 9, Sollefteå

Telefon: 070-318 71 06

Storgatan 27C, Sollefteå. Telefon: 072-210 87 83
Storgatan 27C. Telefon: 076-081 82 04

Storgatan 29 A, 881 30 Sollefteå. Tel: 0620-141 58

Telefon: 070-521 07 34

Tel: 0480-47 32 88, 45 03 63

Vallen 118, 880 40 Ramsele. Tel: 070-848 81 77

Nykarlebyvägen 49, 881 35 Sollefteå. Tel 0620-109 43

Västanbäck 311, 880 30 Näsåker. Tel 0762-71 78 21

Sigrid Persson, Lungsjön 205, 880 40 Ramsele.
Telefonnummer: 0623-400 36

Tjäll 368, 881 93 Sollefteå. Tel: 070-296 69 15

Oscar Persson, Lungsjön 205, 880 40 Ramsele. Telefon:
0623-400 36
882 30 Långsele. Telefon: 076-839 21 40

Lo Högberg, Ängsvägen 22, 880 30 Näsåker. Telefonnr: 0622300 90, 070-368 19 74

Holmstavägen 3, 881 33 Sollefteå. Tele: 0620-170 43, 076133 20 17

Sandsmon 316, 881 91 Sollefteå. Tel 0623-520 45, mobil
073-024 38 40

Tel: 073-051 70 69

Gökvägen 2b, 881 35 Sollefteå. Tel: 070-581 87 80

Falkvägen 27C, 881 35 Sollefteå. Tel: 070-525 00 11

Betesvägen 5, 881 35 Sollefteå. Tel 0620-303 01

Björkåbruk 171, 881 95 Undrom. 073-262 26 51
Ingvar Näslund Hamptjärnvägen 12, 880 30 Näsåker. Tel:
0622-103 39

Tel: 0623-213 76
Hans Lidström, Köpmangatan 2B, 882 30 Långsele. Telefon:
073-063 23 41

Doris Näslund, Hamptjärnsvägen 12, 880 30 Näsåker.
Telefon: 0622-103 39

Gärdesvägen 8, 880 37 Junsele. 070-340 45 26

Tel: 076-118 63 38
Djupövägen 32, 881 31 Sollefteå. Tel: 070-391 64 30

Ed 107, 881 94 Sollefteå. Tel 0620-220 21, 070-240 60 89
Gässjö 119, 880 41 Edsele

Remsle 102, 881 50 Sollefteå. Tel: 073- 180 11 11

Annika Gustafsson, Högenvägen 19, 881 30 Näsåker. Tel
0622-102 51
Marta Olofsson, Hågesta

Nipstadsgatan 22, 881 34 Sollefteå. Tel: 070-343 76 86

Gåsnäs 123, 800 30 Näsåker
Tilda Jansson, Ödsgårdsmon 127, 880 41 Edsele. Telefonnr:
070-675 35 90
Ebba Brorsson, Ödsgårdsmon 156, 880 41 Edsele. Telefon:
072-505 99 93

Tel: 072-248 07 13

073-380 216 51

880 40 Ramsele
072-202 03 40

076-980 50 37
0730-75 80 26

Bartek Iwamicki

Johan Bartlomiej Iwamicki, Hagavägen 33, Ramsele

Tel: 070- 664 23 98

Phuwadon Duangkaoo, Storgatan 22, 880 40 Ramsele. Tel:
073-838 47 50

Näsåkersvägen 53, 880 40 Ramsele. Tel 073-661 07 90

Tel 076- 140 57 20
Tel 070-285 22 27

Margareta Kantën Eriksson, Högenvägen 5, 880 30 Näsåker

Ängsvägen 22, 880 30 Näsåker. Telefon 0622 - 300 90, 070 368 19 74

Ängsvägen 22, 880 30 Näsåker. Telefon 0622 - 300 90, 070 368 19 74

Omsjö 107, 880 30 Näsåker. Tel 070-365 84 39

Skolgatan 6B, 882 50 Långsele. 070-364 93 25

Annika Gustafson, Högenvägen 19, 880 30 Näsåker. Telefon:
0622-102 51
Annika Gustafson, Högenvägen 19, 880 30 Näsåker. Telefon:
0622-102 51

Strömvägen 19, 882 50 Långsele. Tel 0620- 213 79

Nils-Erik Oskarsson, Henny Bergström, Tyrefors. Telefon:
0623- 501 25 alt 0623-500 37

L. Bertlin Storgatan 27B 881 30 Sollefteå Telefonnummer
0620-146 63
L. Bertlin Storgatan 27B 881 30 Sollefteå Telefonnummer
0620-146 63

Telefonnummer: 073-025 554 40
Telefonnummer: 073-025 554 40
Telefonnummer: 073-025 554 40

Eva Östin PL 157 Tängsta, 880 30 Näsåker
Eva Östin PL 157 Tängsta, 880 30 Näsåker
Eva Östin PL 157 Tängsta, 880 30 Näsåker
Eva Östin PL 157 Tängsta, 880 30 Näsåker
Eva Östin PL 157 Tängsta, 880 30 Näsåker
Carin Milgran Kläpp 306, 881 93 Sollefteå
Carin Milgran Kläpp 306, 881 93 Sollefteå

Holme 112, 880 30 Näsåker

Holme 112, 880 30 Näsåker

882 30 Långsele. Telefon: 076-839 21 40

882 30 Långsele. Telefon: 076-839 21 40

Lo Högberg, Ängsvägen 22, 880 30 Näsåker. Telefonnr: 0622300 90, 070-368 19 74
Lo Högberg, Ängsvägen 22, 880 30 Näsåker. Telefonnr: 0622300 90, 070-368 19 74
Lo Högberg, Ängsvägen 22, 880 30 Näsåker. Telefonnr: 0622300 90, 070-368 19 74
Lo Högberg, Ängsvägen 22, 880 30 Näsåker. Telefonnr: 0622300 90, 070-368 19 74
Lo Högberg, Ängsvägen 22, 880 30 Näsåker. Telefonnr: 0622300 90, 070-368 19 74

Ingvar Näslund Hamptjärnvägen 12, 880 30 Näsåker. Tel:
0622-103 39
Ingvar Näslund Hamptjärnvägen 12, 880 30 Näsåker. Tel:
0622-103 39

Hans Lidström, Köpmangatan 2B, 882 30 Långsele. Telefon:
073-063 23 41
Hans Lidström, Köpmangatan 2B, 882 30 Långsele. Telefon:
073-063 23 41
Hans Lidström, Köpmangatan 2B, 882 30 Långsele. Telefon:
073-063 23 41
Doris Näslund, Hamptjärnsvägen 12, 880 30 Näsåker.
Telefon: 0622-103 39
Doris Näslund, Hamptjärnsvägen 12, 880 30 Näsåker.
Telefon: 0622-103 39
Doris Näslund, Hamptjärnsvägen 12, 880 30 Näsåker.
Telefon: 0622-103 39
Gärdesvägen 8, 880 37 Junsele. 070-340 45 26

Gässjö 119, 880 41 Edsele
Gässjö 119, 880 41 Edsele
Gässjö 119, 880 41 Edsele
Gässjö 119, 880 41 Edsele
Gässjö 119, 880 41 Edsele
Remsle 102, 881 50 Sollefteå. Tel: 073- 180 11 11
Remsle 102, 881 50 Sollefteå. Tel: 073- 180 11 11
Remsle 102, 881 50 Sollefteå. Tel: 073- 180 11 11

Remsle 102, 881 50 Sollefteå. Tel: 073- 180 11 11

Marta Olofsson, Hågesta

Marta Olofsson, Hågesta
Gåsnäs 123, 800 30 Näsåker

Nipstadsgatan 22, 881 34 Sollefteå. Tel: 070-343 76 86
Nipstadsgatan 22, 881 34 Sollefteå. Tel: 070-343 76 86

Tilda Jansson, Ödsgårdsmon 127, 880 41 Edsele. Telefonnr:
070-675 35 90
Tilda Jansson, Ödsgårdsmon 127, 880 41 Edsele. Telefonnr:
070-675 35 90
Tilda Jansson, Ödsgårdsmon 127, 880 41 Edsele. Telefonnr:
070-675 35 90
Tilda Jansson, Ödsgårdsmon 127, 880 41 Edsele. Telefonnr:
070-675 35 90

Tilda Jansson, Ödsgårdsmon 127, 880 41 Edsele. Telefonnr:
070-675 35 90
Tilda Jansson, Ödsgårdsmon 127, 880 41 Edsele. Telefonnr:
070-675 35 90

880 40 Ramsele

0730-75 80 26

Johan Bartlomiej Iwamicki, Hagavägen 33, Ramsele

Lo Högberg, Ängsvägen 22, 880 30 Näsåker. Telefonnr: 0622300 90, 070-368 19 74

Annika Gustafson, Högenvägen 19, 880 30 Näsåker. Telefon:
0622-102 51

Pelle Molins väg 5, 880 30 Näsåker. 0622-102 26

882 91 Långsele, tel: 076- 765 02 83
882 91 Långsele, tel: 076- 765 02 83
882 91 Långsele, tel: 076- 765 02 83

Ängsvägen 22, 880 30 Näsåker, 0622-300 90

Ängsvägen 22, 880 30 Näsåker, 0622-300 90

Tony Nordenstolpe Kyrkvägen 12, 880 40 Ramsele, 070-389
19 70
Tony Nordenstolpe Kyrkvägen 12, 880 40 Ramsele, 070-389
19 70
Tony Nordenstolpe Kyrkvägen 12, 880 40 Ramsele, 070-389
19 70
Tony Nordenstolpe Kyrkvägen 12, 880 40 Ramsele, 070-389
19 70
Tony Nordenstolpe Kyrkvägen 12, 880 40 Ramsele, 070-389
19 70
Tony Nordenstolpe Kyrkvägen 12, 880 40 Ramsele, 070-389
19 70
Tony Nordenstolpe Kyrkvägen 12, 880 40 Ramsele, 070-389
19 70
Prästbordet 206, 880 40 Ramsele. 0623-103 27
Prästbordet 206, 880 40 Ramsele. 0623-103 27
Prästbordet 206, 880 40 Ramsele. 0623-103 27

