Vindkraftverken vid Umeå uthamn

Miljö och närodlad politik
I holmsund - obbola

Vi i vår kommun 14/20

Från Vänster: Ron Mahieu, Desiree Ölund, Inger Renström

och Tord Renström

Bevara kommundelsnämnden!
Vi vill själva bestämma över förskoleverksamheten, skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten, samt kultur och fritidsverksamheten i
Holmsund och Obbola.
Vi vill behålla vår kommunala personal och vår service i kommundelen. Vi vill slå vakt om demokratin och vårt självbestämmande.
Centerpartiet i Umeå är också enigt om att kommundelsnämnderna
skall bevaras. Vi kallar det för en närodlad politik.

Pendeltåg till umeå
Nu utreder berörda myndigheter vårt förslag om pendeltågstrafik
mellan Holmsund – Umeå - Vännäs. Förslaget är två ankommande
och två avgående turer varje timme från 06 till 22 varje dag. Det
tar 10 minuter till NUS och 13 till Umeå C.
I samband med den nya perrongen kan man då bygga den efterlängtade järnvägsövergången från torget.

Vi arbetar vidare med:
En fördjupad översiktsplan i kommundelen. Den skall planera
var nya bostads- och industriområden skall ligga.
En speciell planering för att skapa ett centrum i Obbola, och
att rusta upp Holmsunds centrum, Himmelska Fridens Torg
Ett nytt bostadsområde vid Umeälven på sågens före detta
timmerupplag. Se bilden!

Stranden av Umeälven, f.d timmerupplaget

Vi i Holmsund-Obbola Centern jobbar för att just Holmsund och
Obbola inte ska bli sömniga förorter till Umeå. Vi vill utvecklas och
bygga kommundelen så som det passar oss. Är Du intresserad av ett
större företagande i Holmsund eller Obbola? Kanske ett bredare
föreningsliv? Om du också tror att beslut fattas bäst närmast de
människor det berör, då kanske närodlad politik är något för Dig?

Centerpartiet I holmsund och obbola
föreslår:
På mångas begäran föreslår vi nu att en ny camping byggs intill
Ljumvikens havsbad. Öster om badet finns det plats för nya
campingstugor inne i skogsridån.
Vi vill bygga och färdigställa separata cykelvägar mellan Obbola
och Teg, samt mellan Holmsund och Strömpilen.
Öppna ett nytt industriområde med bensinstation, småindustri
och service vid infarten till Obbola.
Tillåta byggande av havsbaserade vindkraftverk i kommundelen.
Vi vill ta vara på möjligheterna till mer förnybar energi.

Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se/umea

