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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 

Aktuella pandemiläget i Västerbottten 
 
Tyvärr så ser vi ingen minskning av smittspridningen i Västerbotten, och i min egen exceltabell som 
jag gör baserad på statistiken från RV så klättrar siffran på bekräftat smittade i länet över 1000-
strecket denna vecka, jag hade hoppats att vi skulle se Att kurvan vände nedåt nu inför jul, men det 
verkar tyvärr inte så.  
 

 
 
Min egen tabell över antalet nya smittade varje vecka i länet 
 

 
Holmön kritik riktas emot Trafikverket 
Förra veckan så nämnde jag att Helena Lindahl skulle ställa ansvarig minister till svars för den 
försämrade trafiken till och från Holmön. Blev bra respons på hennes fråga: Länk till artikeln på VK.se 
 
 

 
 

 
Skolstrukturen tråkiga besked 
I går beskutade För och Grundskolenämnden om en ny skolstruktur, tyvärr så präglas den av ett 
centralistiskt tänk som är svårt att köpa. 
 
Eller som vår ledamot Ron uttrycker det: 
” - Vi i Centerpartiet vill utveckla, inte avveckla, skolorna på landsbygden. Det är fullständigt 

fel att som nu blir fallet tvinga barnen på delar av Umeås landsbygd att åka buss in till stan!” 
 
Finns mer info på vår hemsida: Länk till nyheten på hemsidan. 

https://www.vk.se/2020-12-15/kraver-besked-fran-ministern-om-holmotrafiken
https://www.centerpartiet.se/lokal/vasterbotten/umea/startsida/nyheter/nyheter/2020-12-17-yrkanden-skolstruktur-2.0


 

Reformerat strandskydd på väg 
I veckan kom strandskyddsutredningen, viktiga förslag för att underlätta för tillväxt på landsbygden 
inte minst i de delar av landet där det finns kilometer av strand per invånare:  
Länk till utredningen.   
 

Annies Jultal satsningar för våldsutsatta kvinnor 
I veckan höll Annie sitt årliga jultal. Med ett extra fokus på våldsutsatta kvinnor i år.  
Centerpartiet har presenterat en rapport på temat som du kan läsa här. 
Vill du se Annies tal i efterhand går det att göra här. 
(Eller så kan du klicka på bilden här nedan) 
 

 
 
Julfest med C-Distriktet 
I torsdags genomförde vi en digital julfest med Centerdistriktet. Går att se i efterhand på nätet: 
https://www.facebook.com/cvasterbotten/videos/763021351090439 
Jag ansvarade för pysslet. Blev Puff (eller Piff) från Kalle Ankas jul!  
 

 
Kompletterade tröjan med blinkande ljus, viktigt i juletid 
 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-12-14-landsbygden-starks-av-ett-forandrat-strandskydd
https://www.centerpartiet.se/download/18.5fdfbddc1764a7e1bc460a/1608115400630/Rapport%20St%C3%A4rk%20skyddet%20f%C3%B6r%20v%C3%A5ldsutsatta%20kvinnor%202020-12-16.pdf
https://www.centerpartiet.se/annie-loof/tal/tal---arkiv/2020-12-16-annie-loofs-jultal-2020
https://www.facebook.com/cvasterbotten/videos/763021351090439
https://www.centerpartiet.se/annie-loof/tal/tal---arkiv/2020-12-16-annie-loofs-jultal-2020


 

Puff och tomtarna 
Nu återstår bara en spiselkrans att ställa dem på! 

 
 
 
Hoppas alla får en fin helg och att vi håller oss friska. 
 
Mattias Larsson 
Gruppledare (C) 
 

 
Tel: 070-682 17 19 
Mattias.larsson@umea.se 
 
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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