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Veckan som gått, gruppledaren informerar  
Förra veckan avslutades i dur, med sjösättningen av nya Vasafärjan, Aurora Botnia. Färjan kommer i 
drift i maj och jag tror det kommer innebära ett verkligt lyft för kommunikationerna över kvarken.  
 

 
 
Länk till SVT: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/har-flyter-nya-vasafarjan 
 
I kommunen så är vi igång med budgetarbetet så smått, budgeten för 2021 kommer att antas på 
Kommunfullmäktige i oktober, och nu har nämnderna börjat med verksamhetsplanearbetet, så det 
blir nog intensivt och hektiskt kommande månaden. Prognoserna för nästa års budget är inte klara 
men det ser ut som att det blir en något mindre budget sett till omslutningen än tidigare prognoser. 
 
Årsstämma med Tidningar i Norr 
På måndag kväll är det årsstämma med tidningsföreningen! TN Tidningar i Norr, som bland annat ger 
ut Västerbottningen.  
Du kan delta i stämman på plats i Umeå eller digitalt. Fika på det första stället! Anmälan hursom till 
ekonomi@tidningarinorr.se, på den adressen kan man också beställa årsmöteshandlingar. 
 
Har du ingen andel i tidningsföreningen? Köp en! 
Har du ingen prenumeration? Fixa det! För såklart ska du ha någon av centerrörelsens egna tidningar 
i Västerbotten och Västernorrland.  
Kan varmt rekommendera Västerbottningen: https://www.vasterbottningen.se/prenumeration/ 
 
Sprid gärna! 
 
Budgetnyheter 
Det fortsätter matas ut nyheter från kommande budgetproposition, en viktig Centerframgång är de 
satsningar på Landsbygdsprogrammet på sammantaget mer än 4 miljarder som gör att den risk som 
fanns att Landsbygdsprogrammet skulle minskas med anledning av den höjda medlemsavgiften till 
EU nu är borta. 
 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-09-17-rivstart-for-
landsbygden-i-budgeten 
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Det finns fler trevliga nyheter på partiets hemsida: 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-09-17-sankt-skatt-
for-foretag-som-gor-investeringar 
 
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-09-16-en-jackpott-
for-jobben-i-hostbudgeten 
 
Denna helg verkar vi kunna se fram emot ett fint höstväder och näst sista veckan med Bondens egen 
marknad, besök den gärna! 
 
 
 
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 
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