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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Japp då har vi fått en fantastiskt vacker sommar, som enligt optimistiska metrologer skall hålla i sig 
ända över midsommar. Men det lite märkliga samhälle vi lever i påverkar ju verkligen hur man 
känner sig rent mentalt, så här melankolisk i sommarsol har jag nog aldrig känt mig. 
 
Coronaläget i kommunen 
Här händer inget nytt, verksamheterna tickar på utan större problem. Allt går förvisso på sparlåga, 
men verksamheterna fungerar bra. 
 
Umeå kommun i övrigt 
Nästa vecka har vi ett reducerat budgetfullmäktige, både reducerat så vi är färre, men även 
reducerat på sådant sätt att vi inte tar någon budget. Personligen tror jag det är dåligt att inte ta en 
budget nu men här är vi ju i händerna på S/Mp styret. 
 
Fördjupad Översiktsplan Sävar 
 

 
 
 
 



 

Under juni finns chansen att komma med synpunkter avseende FÖP-fördjupningen för Sävar. Vi 
kommer från Centerpartiets sida skicka in ett yttrande, men jag tycker att alla som är intresserade 
bör gå in och tycka till. På grund av Corona så blir detta ett långt mer digitalt samråd än brukligt så 
det finns mycket material på hemsidan. 
 
https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/t
ycktillomfordjupadoversiktsplanforsavar.5.4fa3ce061710a51317622223.html 
 
Olika nationella politiska satsningar 
 

 
 

Veckans nationella centernyhet handlar om att förtydliga reglerna för företrädaransvar. Det är 
olyckligt om man lägger ner företag bara för att man skall undvika att bli betalningsskyldig. 
Speciella tider kräver speciella åtgärder. 
 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-06-11-vi-maste-fa-
tydligare-regler-for-foretradaransvar 
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På måndag Anders W Jonssons sommartal 
På måndag finns chansen att lyssna till Anders W Jonsson som håller sitt sommartal. 
 

 
 
Länk: 
https://www.facebook.com/events/278009240015888/ 
 
Gå gärna in och lyssna om du har tid och möjlighet! 
 
Sköt om er så hörs vi om en vecka 
 
Hälsningar 
 
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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