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Ö-vik med på Umeås satsning
ÖRNSKÖLDSVIK/UMEÅ. Umeå kommun satsar 100 miljoner kronor på vara en av Europas
två kulturhuvudstäder under 2014. Och det är
något som smittar av sig till alla fyra nordligaste länen och inte minst till Örnsköldsvik som
redan har ett nära samarbete med Umeå.
– 100 miljoner låter mycket
men vi har redan räknat
hem arrangemanget rent
ekonomiskt, säger Markus
Weinehall som är projektledare och producent för de
åtta invigningarna under
året. Vi har fått in 30 miljoner kronor i sponsorpengar
och mer kommer. Dessutom
är praktiskt taget alla hotell
och restauranger fullbelagda redan nu under hela 2014.
Kulturhuvudstadsåret är
ett enormt projekt. Cirka
20 personer arbetar heltid
med de kommande arrangemangen. Just nu, inför den
stora invigningen 1 februari
i Rådhusparken, är det cirka
30 personer som arbetar heltid med projektet. Kronprinsessan Viktoria och prins
Daniel kommer. I övrigt blir
det statsråd, kommunalråd
och eventuellt EU:s ordförande Jose Manuel Barroso
och en mängd artister förstås.

Scenen kommer att byggas
upp på Umeälvens is nedanför Rådhusparken och publiken kommer att finnas i parken. Redan nu pågår arbete
med att spola upp bärkraftig
is. SVT kommer att direktsända efter avslutningen av
deltävlingen i Melodifestiva-

Markus Weinehal.
len i Malmö arena.
– Vi räknar med 25 000-30
000 besökare till invigningen, säger Dan Vähä som är
administrativ chef för kulturhuvudstadsåret.

Umeå har fört en intensiv
kamp för att bli kulturhuvudstadsår. Projektledningen är stolt och överraskad
över att det lyckades. Nere i
Europa är Sverige ett kargt
och avlägset land och en liten stad som Umeå ligger i
det sammanhanget nära den
arktiska tundran. Tidigare
har stora städer, bland annat
Paris, varit kulturhuvudstad. EU:s vilja är att främja
kontakterna mellan öst och
väst. Därför har Riga i Lettland parallellt också utsetts
som kulturhuvudstad under
2014. Riga har över 700 000
invånare. Umeå har 80 000.
Kulturhuvudstadsåret
har delats in enligt samer-

Ellacarin Blind, SSR, blir här intervjuad av Tommy Dickens för Örsköldsviks närradio om samernas roll under kulturhuvudstadsåret.
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nas åtta årstider. När varje
ny årstid inträder blir det
stora delinvigningar utanför Umeå. Den 1 februari
är det Örnsköldsvik och
Sundsvall som kommer att
stå i centrum.

Det samiska årets ”gijrras”
kommer att manifesteras i
Sundsvall den 30 april och
i Örnsköldsvik 3-4 maj.
”Gijrras” markerar vårens
ankomst och Hanna Wallin,
i arbetsgruppen för Örnsköldsviks deltagande i kulturhuvudstadsåret, säger på
kommunens hemsida att det
är en stor utmaning att göra
medborgarna delaktiga i invigningen.
Fredrik Lind är kulturchef i Umeå och konstnär-

lig ledare för kulturhuvudstadsåret. Han säger
att Botniabanan varit av
mycket stor betydelse under Umeås arbete med att ro
hem arrangemanget. Umeå
kan tack vare Botniabanan
visa att det finns en snabb
järnvägsförbindelse med
Stockholm och att flyget inte är det enda kommunikationsmedlet.
– Det har också varit
viktigt att visa att vi har
en levande kultur häruppe
och inte minst den samiska
kulturen, säger han. Jokkmokks marknad har till exempel funnits som samlingsplats i över 400 år.
Samekulturen kommer
att lyftas fram under hela
kulturåret. Samerna är Eu-

ropas enda ursprungsfolk
och samernas levnadssätt
och kultur har lyfts fram
under hela förarbetet till
utnämningen.

Ellacarin Blind arbetar normalt på Samernas Riksförbund i Umeå med sameslöjd
och samiskt företagande
med mera. Hon är inlånad
en dag i veckan för att föra
fram samernas kultur under hela huvudstadsåret.
Hon tycker att Örnsköldsvik bör lyftas fram som en
samisk förvaltningskommun.
– Det är inte ett särskilt
stort åtagande från kommunens sida förenat med
detta, säger hon. Det finns
renskötande samer i kom-

munen och det är på tiden
att samefrågorna lyfts fram
på ett bättre sätt.
Ellacarin Blind kommer
bland annat att se till att det
blir seminarier och föreläsningar om samisk kultur
och konflikterna med mineralbrytning och vindkraftverk.
I Sverige är det lagligt för
utländska konsortier att
komma hit och exploatera
naturtillgångar. Sverige
har heller inte ratificerat
FN-konventionen och ursprungsfolkens rättigheter
och ställning. Min förhoppning är givetvis att vi ska få
en tydligare fokusering på
dessa frågor under det kommande året.

SVEN LINDBLOM

Glimrande julkonsert
KRAMFORS. Oförställd
spelglädje stod till buds
när Kulturskolans fantastiska elever bjöd på
traditionell julkonsert i
Gudmundrå storslagna
kyrka. Frusna besökare
värmdes upp med ett
stilfullt program.
Kulturskolechef Sune Johansson h¦lsade v¦lkommen till den glimrande julkonserten som visar vilken
musikalisk bredd verksamheten erbjuder. F¸r att inte
tala om det konstanta fl¸det

av unga musikaliska talanger Kramfors kommun kan
st§ta med.
– Oj, vilka duktiga elever,
tro hur det ska g§ n¦r de slutar p§ skolan t¦nker man.
Men det kommer nya hela
tiden, konstaterar Sune Johansson stolt.
Konserten i en närmast
fullsatt kyrka inleddes med
ett mäktigt Luciatåg med
elever från alla högstadieskolor, stöttade av gymnasiets suveräna vokalensemble. Programmet fortsatte
med en vederkvickande mix

av allt från taktvänliga
barocktoner till mustig
världsmusik, imponerande soloframträdanden och
medryckande körsång.
Sedan några år tillbaka
teckenspråktolkas konserten. På Ådalsskolan finns en
kurs för de som vill lära sig
teckenspråk och dessa fanns
med i kyrkan, till glädje för
de som saknar förmågan att
lyssna.
De unga begåvade musikanterna belönades med
dånande applåder.

SUSANNHE MELIN

Predikoturer
Ring 0611-27 000 eller 10 000
för kyrktaxi till söndagens
gudstjänst i din hemförsamling. Hemsida: svenskakyrkan.se/harnosandslands.
SÄBRÅ
FÖRSAMLING:
Sön
11.00
Gudstjänst,
Älandsbro
servicehus.
Åke Nordin sång, Torgny
Åström predikan, Andersson, Bergius. Kyrkkaffe inbj De gamlas vänner. Mån
11.00 Musikgudstjänst, kyrkan. Säbrå sångkvartett,
Andersson.
Avtackning
kantor Jon Sjödin samt avtackning och välkomnande

På bilden syns Linnea Öberg, Kajsa Nordlander, Thimmy Finstad och Andreas Lind som dansade likt
svävande älvor.
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Annons
av avgående och nyvalda
förtroendevalda. Ons 08.30
Mässa, församlingsgården.
L Eriksson, Hamrin. Nästa
tors 10.30 Sång- & lässamling, Älandsbro servicehus.
Selling.
HÄGGDÅNGER
FÖRSAMLING:
Mån 18.00 Trettondedagsmusik, kyrkan. Jon Sjödin
orgel.
HEMSÖ
FÖRSAMLING:
Mån 15.00 Julfest, församlingshuset. Eriksson, Nyberg. Fika och tomtar!

STIGSJÖ
FÖRSAMLING:
Mån 11.00 Internationell
mässa, kyrkan. Holgersson
m fl. Internationella gruppen inbj till kyrkkaffe. Mottagning av nyvalt församlingsråd.
VIKSJÖ FÖRSAMLING:
Se Stigsjö.

HÖGSJÖ FÖRSAMLING:
Mån 11.00 Gudstjänst & julfest, kyrkan. L Eriksson,
Nyberg. Nästa tors 12.00
Byamöte, Utansjögården.
Grönbäck, Hamrin.

Kungörelse
Lagfartssammanträde
Evert Bergman (4911107839) har hos Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning
Härnösand, ansökt om
lagfartssammanträde
för utredning angående
äganderätten till 1/64
av fastigheten Kramfors
Storön 1:1.
Sammanträdet äger rum
den 28 april 2014 kl 9.30
i Lantmäteriets lokaler,
Brunnshusgatan 6,
Härnösand.
Lagfart kan komma att
meddelas med stöd av
vad som framkommer
vid sammanträdet

Lagfartssammanträde
Erik Svanberg har hos
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning Härnösand,
ansökt om lagfartssammanträde för utredning
angående äganderätten
till 1/64 av fastigheten
Kramfors Storön 1:1.
Sammanträdet äger rum
den 5 maj 2014 kl 9.30
i Lantmäteriets lokaler,
Brunnshusgatan 6,
Härnösand.
Lagfart kan komma att
meddelas med stöd av
vad som framkommer
vid sammanträdet.

