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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
 
Tervetuloa! 
Förra veckan avslutades ju med en storartad dubbelseger för de svenska landslagen i Finnkampen, 
onekligen ett annorlunda upplägg i år där det svenska laget fick flyga fram och tillbaka till 
Tammerfors. Men trevligt ändå att denna fina landskampstradition med anor från 1925 lever vidare, 
Finnkampen är en av väldigt få landskamper i friidrott som fortfarande lever kvar, eller för att vara 
mer korrekt landskamp i fri idrott, tycker det är synd man tagit bort mellanslaget i namnet. 
  
Denna helg finns det återigen anledning att rikta blickarna österut, nu på fredag eftermiddag 
kl. 14:00 för att vara exakt så sjösätts Wasalines nya färja Aurora Botnia. 
 
Eventet går att följa via nätet live men skall även gå att se i efterhand, du hittar länken till 
sjösättningen här.  
 
I dagarna pågår även Wasa Future Festival, ett event som mycket handlar om att utveckla 
kvarkenregionen och stärka samverkan i densamma. Men pga. pandemin så har ju samverkan 
försvårats. Dock så webbsänds hela festivalen så du kan kika här via Zoom. 
I morgon blir det extra intressant med pass om elflyg i kvarkenregionen och fast förbindelse över 
kvarnen titta gärna på det. (Obs alla tider är på finska). 
 

 
 
 
 

https://vimeo.com/452475147/9e781d1baa
https://vimeo.com/452475147/9e781d1baa
https://www.facebook.com/events/307084967239848/?post_id=307682977180047&view=permalink
https://zoom.us/j/96226459268?fbclid=IwAR1Lm_hYqnrh_-pBcS9cUd3MZUiKJwbPpu8giZaUDJmpKjzJ7WM5pu_yRZ4#success


 

Höstbudgeten  
Presentationerna av delar av höstbudgeten inleddes ju i veckan, det är det en budget med ett 
rekordstort reformutrymme, långt över 100 miljarder i olika typer av satsningar, som jämförelse kan 
sägas att den mest offensiva budgeten under Allianstiden hade ett reformutrymme på 32 miljarder 
så det är en offensiv budget som läggs, allt för att lindra effekterna av Coronan och stimulera 
ekonomin.  
Några viktiga punkter ur ett Centerperspektiv: 
 

 20 nya Miljarder till Kommuner och Regioner 
 5 Miljarder i krisstöd till enskilda firmor 
 Mer pengar i plånboken för sju miljoner människor 

 
Detta är bara några satsningar, och fler lär komma håll ögonen öppna! 
 
Avslutningsvis vill jag bara påminna er om att börja prenumerera på Annies YouTubekanal. 
Den hittar du här. 
 

 
 
 
Hälsningar och på återhörande nästa vecka! 
 
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 

https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-09-07-20-nya-miljarder-till-kommuner-och-regioner-2021
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-09-09-5-miljarder-i-stod-till-enskilda-firmor
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-09-10-budget-mer-pengar-i-planboken-for-sju-miljoner-manniskor
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-09-10-budget-mer-pengar-i-planboken-for-sju-miljoner-manniskor
https://www.youtube.com/channel/UCXpKrUeCT9wCPy2qj8_dFUw/
mailto:Mattias.larsson@umea.se
https://www.centerpartiet.se/4.dc182f816f1da338ea1fe7.html
https://www.youtube.com/channel/UCXpKrUeCT9wCPy2qj8_dFUw/

