Maj 2018

Vid årsskiftet blev det känt att Hållnäs skola v ar nedläggningshotat, både p.g.a.
lärarbrist men äv en eftersom elev antalet minskat under en tid.
De tidigare lärarrekryteringarna har v arit sv åra p.g.a. få antal sökande.
Nu har det anställts tv å lärare med god kännedom om orten och som bor och arbetar
i kommunen. Båda har äv en erfarenhet av åldersblandad underv isning. Dock kv arstår
bekymret med få elev er då endast 28 elev er börjar skolan i Hållnäs till hösten och
beräknas fortsätta sjunka.
Skolan behöv er fler elev er, hur behåller v i befintliga elev er och hur lockar v i till
inflyttning? Hur kan v i tillsammans jobba lokalt och på bred front för att utv eckla
Hållnäs?
Detta v ar upprinnelsen till att v i i sockenrådet kände att något behöv de göras. Så den
21 april bjöd v i in alla boende i Hållnäs med omnejd till ett gemensamt stormöte, för
att tillsammans samtala om Hållnäs framtid.
Vi är v erkligen tacksamma för att så många kunde komma till Gröna Lund den dagen.
För er som inte hade möjlighet att komma på mötet men gärna v ill v ara med och
bidra till utv ecklingen av Hållnäs eller få info om kommande aktiv iteter. Maila till
framtid@hallnas.info
Vi har nu v alt ut fyra utv ecklingspunkter som återkom från flera grupper;
Inflyttning/bo kv ar, skolan, bredband och marknadsföring/kommunikation.
Hållnäs framtid – Tema inflyttning/bo kv ar och skola
Ni som är intresserade av att samtala kring idéer om inflyttning och skolan är hjärtligt
v älkomna till Klippan v id Slada hamn den 3 juni kl.14:00. Frågorna v i kommer samtala
kring då är bl.a. hur v i får fler människor, gärna barnfamiljer, att flytta till Hållnäs och hur
v i får alla boende att stanna kv ar? Kan v i hjälpa de nya lärarna på något sätt? Hjälpa
till att utv eckla skolan så den blir mer attraktiv ?
Hållnäs framtid – Tema Bredband
Punkten om bredbandet är redan initierat. Ett upprop är genomfört i form av en
namninsamling enl. uppdrag från mötet i Gröna Lund den 21/4 och med syfte att
sätta press på IP Only. Kommunens bredbandssamordnare Jan Palm har mottagit alla
namn och öv erlämnar dessa till IP Only och sv ar emotses senast den 31 maj. Nästan
250 personer skrev på uppropet, v ilket v isar på ett brett missnöje med IP Onlys brist på
återkoppling med relev ant information.
Den 10 maj hölls ett första möte där det bl.a. beslutades att bjuda in Jan Palm för ett
nytt möte med arbetsgruppen för att få mer detaljerad info om hur v i går v idare.
Mycket hänger på IP Onlys besked men äv en Teracoms förstudie med uppkoppling
v ia radiolänk.
Arbetsgruppen kommer äv en titta närmare på v ilken kapacitet som kräv s för att
anv ända framtida tjänster v ia bredband förutom surf och tv , äv en
trygghetsöv erv akning, onlinetjänster för ex sjukv årdsupplysningar o.s.v .
Har ni frågor, uppdrag eller v ill delge arbetsgruppen information så är ni v älkomna att
maila till info@hallnas.info.
Hållnäs framtid – Tema Marknadsföring/kommunikation
Söndagen den 6 maj samlades en grupp som v ar intresserade av att hjälpa till med
hemsidan och andra sociala medier. Där jämfördes sidor från andra mindre orter och
det samtalades om v ad Hållnäs bör v isa upp och informera om. Samt v ilken
funktionalitet och design hemsidan bör ha. Vid nästa träff sker en genomgång av hur
enkelt sidan uppdateras.
Är du intresserad av att hjälpa till med Hållnäs hemsida, v åra sociala medier eller
marknadsföring? Håll utkik på hemsidan eller maila till framtid@hallnas.info
Hoppas v i ses på något av utv ecklingsmötena framöv er!

Besök gärna v år hemsida;

hallnas.info
Vad är Hållnäs Sockenråd?
Sockenrådets
medlemmar räknas alla som är
folkbokförda eller fritidsboende i Hållnäs
socken. Rådet, som är religiöst och politiskt
neutralt, har till uppgift att verka för
Hållnäs utveckling i fråga om sysselsättning
och service med hänsyn till natur och
miljö, under beaktande av de kulturella
värdena. För att fullgöra sina uppgifter ska
rådet samverka med organ och instanser
på olika nivåer.
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Under stormötet 21 april delades alla in i mindre grupper och samtalade/diskuterade utifrån tre frågeställningar;




Vilka v ärden i Hållnäs får inte försv inna?
Vad saknas i Hållnäs?
Vad kan v i göra för att utv eckla Hållnäs?

Här kommer en sammanställning av anteckningarna från stormötet 21:a april 2018:
(Ingen inbördes ordning, det som nämndes fler än tv å gånger står först i fet stil)
Vilka värden i Hållnäs får int e försvinna?
Skola
Mataffär
Föreningsliv – hembygdförening, skytteförening, HIF,
bygdegårdsförening
Naturen – kusten, havet, skogen, floran, naturreservat
Öppenhet och v älkomnande
Hälsa
Historiska v ärden och fornminnnen, t ex Lingnåre
Fiske
Befolkningsmängden
Sommargäster och fastboende
Arbete
Företagande
Skogsbruk – föryngring av skogen
Bönder, öppna landskap
Bilv erkstad
Frisörskan
Bussförbindelser
Farbara v ägar
Färdtjänst
Hemtjänst
Vad saknas i Hållnäs?
Fler barnfamiljer
Äldreboende, lägenheter
Bensinmack i norra Hållnäs
Driftsäkert internet
Resturanger/café/pub året runt
Lokalproducerad mat, matsamordnare för lokalt prod mat
Distriktssköterska, BVC
Kommunikationer, t ex bussar och lokal taxi
Mötesplatser
Stort företag som ger arbetstillfällen
Föräldrars engagemang
Cykelv äg till Skärplinge
Naturstig
Fler bönder, hålla landskapet öppet
Lokal bestämmanderätt
Naturskolan, att elev er reser dit snarare än att de får besök
Subv entionerade hyresboende för unga
Aktiv iteter för äldre – motion
Natura 2000
Kyrkan och kyrkobyggnaden
Pensionärslägenheter
Bygdegård och hembygdgård
Gym, idrottsföreningsliv
Camping
Turister

Vad kan göras?
Få fler att ta poster i föreningar/ Föreningar att engagera sig i
Sociala medier och hemsida/Marknadsföra Hållnäs
Handla lokalt – mat och hantverk
Nyttja den service vi har
Bredband, luftburet, fiber
Volontärer i skolan rastvakt t ex
Väl underbyggda förslag till politiker
Stöd för landsbygdsutv eckling
Samordnare för lokalproducerat
Miljötänk
Märka ut fornminnen bättre
Subv entionerade boenden för unga och äldre
Uthyrning av tomma bostäder
Bygga lägenheter
Lokalt personligt engagemang
Samarbete mellan föreningar
Samarbete mellan entreprenörer – Företagarförening
Information om stöd för företagsetablering
Få fart på företagande
Bev ara bygdegården
Lunchresturang (i skolan?) och hämtserv ice dit för äldre
Offra tid och pengar mot plats, ro, liten skola, natur
Öv ergångsställe v id skolan
Bättre v ägunderhåll
Utbilda oss – bli bättre marknadsförare - v isa upp v ad vi har!
Profilera skolan
Reklam på naturv årdsverkets sida
Motion för äldre

