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Glad Påsk till alla Bergsbybor!

Vårvinter ,den femte årstiden och
för många den bästa tiden på året.
I år har vi stora chanser under
påsken att njuta av sol , lagom kallt,
snögrotta och gott fika. Härligt!
Men ett litet problem uppstår för
mig , ljuset lurar mig att vakna och
sedan inte kunna somna om även
om klockan bara är fem.
Snart är det 1:a april och då håller
vi ögonen och öron öppna för vad
är årets aprilskämt i mediernas rap-

portering för att inte bli lurade. Det
förhållningssättet kanske behövs
andra tider också.
Med egna ögon kan vi se hur det
arbetas på sk Fabriken- området
och det är ett av exemplen på allt
som händer i vår stad. Skellefteå
växer och då måste stora förändringar ske. Med omvandlingen
av staden som utgångspunkt gör
Bergsbyns S-förening ett öppet
möte 26/4 där Lorents Burman

och Robert Lindberg (Vd Industrihus och Skellefte Airport) är
gäster. Vi hoppas att det är många
som kommer för att ta del av all
information.
Men innan dess ha en riktigt avkopplande och skön påsk.
Glad påsk!
Harriet Classon
S-föreningens ordförande
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Vår vän och skribent i Dammen
Christer Granström har i januari
lämnat jordelivet. Han har haft
flera olika uppdrag för socialdemokraterna och alltid varit aktiv
i sin roll som socialdemokratisk
politiker.
Christer har också sammanställt
material om Bergsbyns historia,
vilket vi i S- föreningen kunnat använda i Dammen. Glädjande är att
vi alla kommer att kunna fortsätta
läsa ur historiken.
Christer skickade över den för
något år sedan och nu har vi också
anhörigs godkännande att fortsätta
att använda materialet.
För oss är Christers minne glatt
och levande.
Styrelsen, Bergsbyns S-förening
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...Christer Granström har haft
flera olika uppdrag för Socialdemokraterna och
alltid varit aktiv
i sin roll som socialdemokratisk
politiker.

ARTIKEL

Vi satsar på 14 000 fler vårdanställda

De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård
och omsorg av hög kvalitet. Därför vill vi anställa fler och göra arbetsmiljön bättre. Vi socialdemokrater
prioriterar investeringar i välfärden och sjukvården framför stora skattesänkningar.
Mest omfattande trygghetsprogrammet i modern tid

Hur vill vi göra sjukvården
bättre?

Arbetsmiljön ska förbättras i
kommun och landsting

Stefan Löfven presenterade en stor
sjukvårdssatsning på DN-debatt
i februari. Det är startskottet för
det stora trygghetsprogram som
vi socialdemokrater kommer att
presentera fram till valet.

14 000 till kollegor i vården

Vi ger ett nytt arbetsmiljölöfte till
Sveriges välfärdsarbetare: under
nästa mandatperiod kommer alla
socialdemokratiska företrädare
arbeta för ökade utbildningsmöjligheter, sänkta sjuktal, bättre arbetstider, för att ta bort delade turer och
staplade visstider samt ett stärkt
skydd när arbetsgivare avser att
minska antalet timmar på anställningskontraktet, så kallad hyvling.

- Vi socialdemokrater är fast
beslutna att ta itu med bristerna i
sjukvården. Redan i årets budget
gör regeringen historiskt stora
satsningar på 5,5 miljarder kronor
för att stärka vården. Men vi vet att
mer måste göras. Därför börjar vi
socialdemokrater i dag att lansera
det mest omfattande trygghetsprogrammet i modern tid. Sjukvården
är en central del av det, säger Stefan
Löfven.

Vi kommer vi att öka vårdpersonalen med 14.000 personer till år
2022. Svensk sjukvård behöver fler
undersköterskor, sjuksköterskor
och läkare.
Fler får möjlighet att fortbilda
sig
För att ta oss dit behöver vi se
till att fler kvinnor och män kan
fortbilda sig till de yrken som vi
behöver, oftast specialistsjuksköterskor. Därför kommer vi satsa 400
miljoner kronor om året till 2022
för att fler sjuksköterskor i vården
kan specialistutbilda sig med lön.
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ARTIKEL
Historien om Bergsbyn - Sågverk, skvalpkvarnar och spånhyvel.

Tillverkning av spån med spånhyvel för takbeläggning.
Christer Granström fortsätter
berätta ur Bergsbyns historia.
I det här numret berättas om
Bergsbyns sågverk, skvalpkvarnar och spånhyvel.
Redan år 1906 var det några skatteägare som bildade ett bolag som
startade husbehofssåg. Det var en
ramsåg som drevs med en vedeldad ångmaskin. Ägandet bestod av
lotter och en ½ lott hade ett värde
av 214 kronor. Föreningen registrerades den 23 december år 1910.
Styrelsen bestod av 8 personer.
Anläggningen brann ner pingstlördag år 1916 och då ombildades
bolaget och kom att omfatta 60
aktier om 100 kronor vardera. För
att komma igång med sågning så
fort som möjligt köpte man en

cirkelsåganläggning från Lejonström och flottade hela anläggningen till Bergsbyn och monterade upp
det på gamla sågplatsen. Nu fanns
det elektrisk ström att tillgå så att
anläggningen elektrifierades.
Sågen utförde legosågning för
skogsägare och detta pågick fram
till år 1947 då bröderna Gustav och
Oskar Holmström köpte upp alla
aktier. Man bedrev en ganska omfattande rörelse under cirka 25 år
men det blev att svårare med materialinköp och anläggningen var i
stort behov av renovering. Därefter
såldes sågen till Hellgrens koncern
som la ned sågen. Maskineri som
var brukbart såldes vidare och alla
byggnader revs bort.
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Enligt Skellefteå sockens historia
har det år 1750 funnits 4 skvalpkvarnar allt mala säd med men att
de var bortrivna före år 1826. I såghuset inrättades ett tröskverk som
användes av byns bönder. År 1951
uppfördes av en intresseförening en
nybyggnad av tröskverket.
Någon gång på 1800 talet byggdes
en spånhyvel i Bergsbybäcken men
vi vet inte vilket år. Byastämman
beslutade 1 maj år 1894 att överta
spånhyveln och då bestämdes vilka
avgifter som skull gälla. Spånhyveln var i drift ända fram år 1920
och såldes 2 maj år 1921 till Nils
Leonard Hedblad till ett pris av 25
kronor. En spånhyvel med dubbla
knivar fanns då redan i anslutning
till sågverket.

