Enkel fråga till (S) Kommunalråd Hans Lindberg om 4H gården på
Röbäck.
4H gården på Röbäck befinner sig nu i en akut och mycket svår ekonomisk situation.
Det beror bl.a. på den torra sommaren som inneburit kraftigt höjda priser på hö till gårdens hästar.
Man har i sommar köpt hö dyrt men detta hö har visat sig vara undermåligt som foder och 4Hmåste
nu köpa annat hö med rätt kvalité. Det är mycket osäkert om man kan returnera det dåliga höet och
få pengarna tillbaka.
Att 4H har sedan länge (ca 20 år) och fortfarande ett kortsiktigt arrendeavtal istället för ett längre
hyresavtal med Umeå kommun. 4 H föreningen har länge försökt få ett hyresavtal med kommunen.
Arrendeavtalet innebär bl.a. att man inte kan söka och få ekonomiska bidrag från Allmänna arvsfonden
och liknande organisationer. Ett hyresavtal för 4H gården borde vara en självklarhet med tanke på att
det sedan en tid är beslutat var nya vägen för Norra länken över Röbäcksslätten ska byggas. Så ett
hyresavtal skulle innebära ekonomiska fördelar förutom en större trygghet och långsiktighet för
verksamheten.
4H har i dagsläget inte ens pengar till löner och driftkostnader för den närmaste månaden och det
finns en uppenbar risk för konkurs och nedläggning av verksamheten om man inte får stöd för att
kunna fortsätta med sin breda och fina verksamhet för barn och unga.
4 H har nu offentligt vänt sig till Umeå kommun, allmänheten och andra för att få stöd för att kunna
fortsätta verksamheten. Men Umeå kommun har ännu inte gett något svar till 4H Röbäckgården
Fråga:
1) Är du som socialdemokrat och kommunalråd beredd att nu gå in och ekonomiskt stötta 4H
gården på Röbäck för att rädda verksamheten från den akuta ekonomiska krisen så att man
kan fortsätta sin fina verksamhet för barn och unga?
2) Är du beredd att låta 4H föreningen få ett långsiktigt hyresavtal för 4H gården på Röbäck?
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