
Veckobrev v 8-9 2020-02-28 
 
Veckan som gått, gruppledaren informerar 
Hej, 
Senaste veckorna har varit så späckade så här kommer två veckor på samma gång. Vi börjar med 
vecka 8. 
 
Kvarkenrådet 
Vår gränskommitté, har årsmöte i maj och kommer då att ombildas till EGTS-område som jag tidigare 
berättat, min förhoppning är att detta kommer bidra till ökade möjligheter för utvecklingen i 
Kvarkenregionen. Men man får aldrig vara glad alltför länge, nu när vi snart går in i en ny EU-
programperiod så kommer det uppgifter om att mycket tyder på att slå ihop alla olika EU-
programområden runt Östersjön till tre. Norr, Mellan och Syd. Där vi då skulle ingå i ett nytt 
Nordprogram. Det skulle tyvärr försvåra våra möjligheter rätt så mycket att arbeta med EU-projekt. 
Vi antog därför ett uttalande om vikten av att den nuvarande programstrukturen kvarstår. 
https://www.kvarken.org/projekt/avslutade-projekt/maba/nyheter/pressmeddelande-om-framtida-
interreg-programmen-i-norden 
 
Business Arena 
På tisdag så hölls den årliga branschmässan för fastighet och samhällsbyggnad i Umeå. Ett 
arrangemang som anordnas av tidningen FastighetsNytt, arenan i Umeå är nu lika stor som den i 
Göteborg, och det är väldigt många investerare som kommer till Umeå för att ta del av de 
möjligheter som finns. Extra skoj i år var att Umeåregionen hade en egen monter och att intresset för 
vad som händer i våra kranskommuner också verkar vara växande! 
https://event.businessarena.nu/Events/100000415/business-arena-umea-2020 
 
In- och Omvärld 
Förra fredagen startade arbetet med Budget 2021 igång med den årliga In- och omvärldsdagen. 
Förenklat kan man säga att prognosen för 2021 vad gäller kommunens intäkter ser något sämre ut än 
för ett år sedan men inget är säkert ännu. Dock var dessa prognoser gjorda innan vi vet vad Corona-
viruset kan ha för effekter på ekonomin. 
 

Vecka 9 
Lokala Miljömål 
I måndags antog kommunfullmäktige de lokala miljömålen, och de skall nu omsättas i en konkret 
handlingsplan, kommer bli spännande diskussioner, och vi i Centerpartiet kommer ordna ett eller 
flera möten kring detta. Alltså hur skall kommunens kvantifierade mål se ut? Den uppmärksamme 
har också noterat att vi i Centerpartiet fick igenom vårt yrkande om att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att se över hur jordbruksmark ska behandlas. 
 
 
Ny Kretsordförande 
Vid stämman i tisdags, valdes Fredrik Rönn till ny ordförande efter Eric Bergner. 
Tack Eric!! 
Lycka till Fredrik!! 
Tror detta blir alldeles utmärkt! 
  

https://www.kvarken.org/projekt/avslutade-projekt/maba/nyheter/pressmeddelande-om-framtida-interreg-programmen-i-norden
https://www.kvarken.org/projekt/avslutade-projekt/maba/nyheter/pressmeddelande-om-framtida-interreg-programmen-i-norden
https://event.businessarena.nu/Events/100000415/business-arena-umea-2020


P-hus kvarteret Ymer 
I arbetet med omvandlingen av väg 503 så har en konsultrapport nu visat att Kvarteret Ymer är 
olämpligt för ett P-hus, något vi från Centerpartiets sida påpekat flera gånger. Vi får se vart debatten 
tar vägen men det är alltid trevligt när konsultrapporterna håller med oss! 
 
Vägbelysning på landsbygden 
Runt om i Sverige så är vägbelysningen på landsbygden löst på ett otal olika sätt. För att få någon 
ordning på detta så har Trafikverket och SKR (alltså Sveriges Kommuner och Regioner) träffat en 
uppgörelse om att på sikt så skall det vara väghållaren som i grunden ansvarar för belysningen. 
Denna uppgörelse har ifrågasatts för att om den tillämpas på det sätt som Trafikverket väljer att tolka 
den, så innebär det att risken är stor att mängder med belysningspunkter ute på landsbygden släcks 
ner. Detta har varit en debatt runt om i landet i de kommuner där Trafikverket lyft frågan, och nu 
verkar detta elände ha kommit till Umeå. 
 
Den första by som drabbas är Trehörningen där kommunen äger en belysningsanläggning längs en 
statlig väg där Trafikverket planterat en björkallé längs vägen och björkarna nu börjar vara så höga 
att de riskerar att kortsluta ledningen. Detta ärende blir intressant att följa men Centerpartiets 
grundinställning är att inga belysningspunkter skall släckas ned på landsbygden i Umeå.  
 
 
 
 
Nästa vecka är det sportlov och därför i princip sammanträdesfritt så jag siktar på att även nästa 
veckobrev blir ett tvåveckorsbrev.  
 
Hälsn 
Mattias 
 
Tidigare veckobrev 
Har du missat tidigare veckobrev? Vi lägger upp alla veckobrev eftersom på Umekretsens hemsida: 
https://www.centerpartiet.se/4.dc182f816f1da338ea1fe7.html 
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