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Hembygdsandan håller på att förstärkas. Som en motvikt till globaliseringens
frrammarsch söker människorna kraft ur det lokala för att möta arbetslivets
krav och de alltmer splittrade impulserna från omvärlden. Hembygdskärleken
kommer till synes bl.a. genom att folk i allmänhet flyttar inom en radie av 5
kilometer från den tidigare bostaden. Inom vår egen “by” visar sig
hembygdsandan i ett aktivt deltagande i Tammelundsällskapets tillställningar.
Men hembygdkärleken kan inte begränsas till några romantiska drömmar om
det förflutna. Hembygdsverksamheten innebär en aktiv utveckling av närmiljön
baserad på dess traditioner. Syftet är att det skall kännas bra och tryggt att leva
där, att servicen fungerar, att var och en känner delaktighet i närsamhället och
att hänsyn tas till alla dess medlemmar. Världen kring oss förändras och så
måste också hembygden förändras. Vi, dess invånare omskapar den också genom
våra egna gärningar. Därför är det viktigt att vi är med och påverkar så att vår
hembygd gestaltas så som vi själva önskar. Jag har varit mycket tacksam för de
många kommentarer och önskemål jag mottagit från tammelundborna direkt
eller via våra hemsidor. Dessa kontakter gäller de mest varierande ärenden:
stadsplaneringen, höga körhastigheter, gatornas plogning eller sandning,
skrotbilar vid vägkanten – eller t.o.m. en enstaka svanunge som håller på att
frysa fast i isen.
Men hurudan hembygd och närmiljö vill vi ha? Vill vi att Vårdö och Stenudden
skall bli höghusområden för tusentals invånare? Vill vi att parkerna i Tammelund
fortsätter att förvildas trots att deras skötsel har inkluderats i den pinfärska
områdesplanen för Tammelund? Vill vi ha öppna havsvyer och en fortsättning
på röjningen av våra stränder som staden har utlovat? Vill vi äntligen ha en
simhall i Hertonäs och en sportplats för hela familjen i Tammelund? Vill vi att
trafiksäkerheten förbättras för våra daghemsbarn och alla andra? Kunde våra
bussar köra oftare mellan Hertonäs, Tammelund och Östra Centrum i bägge
riktningar under hela dagen och inte bara om kvällarna då ITIS’ butiker är
stängda? Bör vi icke bevara Hertonäs historiskt värdefulla gårdspark som en
friluftsoas i stället för att stympa parken för nya trafikleder?
Alla dessa frågor söker Tammelundsällskapet påverka. Dessutom förnyar vi vår
verksamhet för våra medlemmars bästa. Vi har nyligen tryckt en ny upplaga av
Tammelunds fina historiebok för att tillfredsställa dess efterfrågan. Vi håller på
att färdigställa en “stadsstigsbroschyr” vars kartor och anvisningar envar kan
använda under sina promenader och därigenom bekanta sig med vår hembygds
förflutna, landskap och nutid. Vi initierade årets gårdstävling för att sporra
tammelundborna att försköna vår “trädgårdsstadsdel” och förevisa sina
prestationer. Det blev en succé som kommer att upprepas. Nästa år planeras åter
nya evenemang där vi vill öka tammelundbornas samhörighet och utvecklandet
av vår hembygd. Välkomna med!
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