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Veckorna som gått, gruppledaren informerar  
 
Vi har fått ett litet annat flöde med händelser nu så det blir lite växling fram till sommaren med 
veckobreven, antar det kommer vara 1,5 veckors utgivningsfrekvens. 
Ambitionen är ett brev varje fredag, men det kan bli längre ibland. 
 
Partistämman, hur stor är den?? 
I slutet av september har vi partistämma med Centerpartiet 
Nu är allt material inför partistämman i princip färdigt och skall gå vidare till partistyrelsen för 
beredning där innan allt skickas ut till ombuden i början på september. 
 
Det är ett omfattande material vi har att plöja igenom det är sammanlagt 3 stämmoprogram och 608 
motioner med sammanlagt 1565 att-satser. Som stämman har att besluta om. 
 
Tyvärr så kommer nog stämman i höst bli en digital historia, men vi får hoppas det blir så bra som 
möjligt. 
 
Vattenfrågan berör fortfarande 

 
 
Har varit mycket skriverier och telefonsamtal efter min interpellation om vattenfrågan för 
vattenföreningarna. 
Länk till VK artiklar i ärendet. 
Frågan kommer att fortsätta, men min bild är att kommunen nu måste på allvar dra igång och anta 
den VA-strategi som ”pausats” i ett antal år. 
Nuvarande situation där enskilda medborgare kommer i kläm, och det saknas ett långsiktigt 
miljötänk är helt orimlig! 
 
Coronan går åt rätt håll men än är det inte över 
 
Vaccinationen och smittspridningen går åt rätt håll, men ännu är inte faran över. Därför är det viktigt 
att vi fortsätter med distanseringen, men det gör samtidigt att våra företag kommer fortsätta behöva 
stöd framöver. 
 

https://www.vk.se/2021-05-19/vakins-beslut-stoppar-utvecklingen-av-stugomraden-ingen-vill-kopa-nar-de-inte-far-koppla-in-vatten
https://www.vk.se/2021-05-19/vakins-beslut-stoppar-utvecklingen-av-stugomraden-ingen-vill-kopa-nar-de-inte-far-koppla-in-vatten


 

 
Coronastöd förlängs hela sommaren 
 
Nästa vecka Förtroenderåd med Framtidsagenda och ny grafisk profil 
 

 
 
Nästa vecka så håller Centerpartiet förtroenderåd, det är två grejer på agendan, det ena är den 
Framtidsagenda vi skall anta som kommer staka ut vägen för partiet de kommande åren och inte 
minst slå fast vårt vägval som en fri liberal mittenkraft i kommande valrörelse. 
 
Dessutom så skall vi anta en ny grafisk profil med en moderniserad klöver, spännande! 
Jag återkommer om en vecka med huvuddragen i Framtidsagendan 
 
Utesporter skall utföras utomhus! 
 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2021/2021-05-11-coronastod-forlangs-hela-sommaren
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2021/2021-05-11-coronastod-forlangs-hela-sommaren


 

Kan inte göra annat än hålla med denna insändarskribent. Jag har alltid tyckt det är märkligt att 
alltfler utomhussporter utövas inomhus, först var det Ishockey, men alltfler utomhussporter sker ju 
inomhus, frågan är var det skall ta slut?? 
 

 
 
 
Trevlig helg! 
 
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 

mailto:Mattias.larsson@umea.se
https://www.centerpartiet.se/4.dc182f816f1da338ea1fe7.html

