Umeå Östra centeravdelning
Tillsammans kan vi
göra en bra stadsdel bättre

Statyn ‘Urd och Ratatosk’ av Camilla Bergman Skoglund
Uppförd på Nornaplatsen på Tomtebo 1993

Det här vill vi på Tomtebo

. Bevara och vårda husen runt Nydalasjön
. Anordna mötesplatser runt sjön
. Avsätta mark för ytterligare en koloniträdgård
. Förbättra kommunikationerna för Tavleliden och Innertavle
. Höja föreningsstödet och avsätta mark för ytterligare en
sporthall
. Förbättra möjligheterna för sportfiske runt sjön
. Etablera en livsmedelsbutik på Tomtebo
Vi i vår kommun 14/09

Centerpartiet arbetar för Din stadsdel

Vår Centeravdelning har under årens lopp arbetat för att göra
Din stadsdel bättre. Vi förde fram förslaget om en sporthall
på Tomtebo och arbetade under lång tid för att den skulle
förverkligas. Eftersom Tomtebo är en ung stadsdel så såg vi
byggandet av en F-9-skola som viktigt för stadsdelen. Ett ökat
aktivitetsstöd och ökade resurser till skolan ser vi som angeläget
för att utveckla stadsdelen. Nydalasjön och dess omgivning är
en stor tillgång för friluftslivet i Umeå och Tomtebo i synnerhet.
Vår centeravdelning har fört fram förslaget av en skötselplan
och belysning runt sjön. Vi vill fortsätta att utveckla Tomtebo
och Nydalaområdet tillsammans med Dig till en levande stadsdel
med närhet till vacker natur och fina strövområden.

Vårda husen runt Nydalasjön

Nydalastugorna utgör en kulturhistorisk värdefull del av Umeås
historia. Här kan vi följa en genuin tidig fritidsbebyggelse med
stort kulturhistoriskt värde. Det gör Nydalaområdet mycket
uppskattat av alla som vistas i området och gör upplevelserna
särskilt berikande. Västerbottens museum utförde 2006 en
inventering av stugorna som ger en värdefull beskrivning
av bebyggelsens kulturvärden. Det har funnits 141 stugor,
varav 63 finns kvar idag. När Västerbottens museum gjorde
sin kulturhistoriska inventering år 2006 fanns 64 stugor. De
placerade 25 stugor i klass I och 22 stugor i klass II. För oss i
Centerpartiet är det självklart att kommunen ska ta tillvara på
det stora kultur- och upplevelsevärde som finns i Nydalaområdet.
Utöver allmänintresset att bevara stugorna bör man även ha
respekt för de som vårdat husen. Nätverket nydala.nu bör särskilt
nämnas för sina insatser att bevara stugorna runt Nydalasjön.

Planförslaget av Nydalaområdet

Vi gläds över att planen för Nydalaområdet har kunnat utvecklas
så att bebyggelsen enligt översiktsplanen kommer att begränsas
och att betydelsen av området för fritidslivet lyfts fram.
Vår centeravdelning anser att elljusskidspåret på Carlshem
ska förbindas med konstsnöskidspåret vid Nydala camping.

Mötesplatser runt Nydalasjön

Etablera ett antal mötesplatser runt sjön där kulturen lyfts
fram. I samverkan med konst- och arkitekthögskolan och museet
kan exempelvis elevarbeten presenteras och utställningar

göras. Skyltningar av intressanta byggnader och historiska
händelser bör utföras. Vi kan nämna den s.k. filterstugan
från år 1900 när Umeå använde Nydalasjön som vattentäkt.
Här finns också kustlandsvägen som funnits i vart fall sedan
1500-talet, och här red Carl von Linné 17 juni 1732 och Kamenskij
förde sina trupper den 18 augusti mot Täfteå i 1809 års krig.

Etablera en livsmedelsbutik på Tomtebo

Tomtebo växer och allt fler flyttar in till stadsdelen. Det
är därför önskvärt att stadsdelen får en livsmedelsbutik.

Sportfisket i Nydalasjön

Fisket utgör en viktig fritidsaktivitet och därför är utsättning
av fisk och röjning av vass en viktig del i skötseln av området.

Ökat behov av avsättning av mark för
koloniträdgård

Tomtebo har under årens lopp fått en ökad befolkning. Då det
finns stort intresse för egen odling så är det angeläget att det
avsätts mark för ytterligare en koloniträdgård. Umeå Östras
centeravdelning kommer att arbeta för att det ska genomföras.

Höj föreningsstödet och avsätt mark för
ytterligare en sporthall

Föreningslivet är en viktig del i kommunen och ett ökat
föreningsstöd medför positiva effekter för många områden. Den
uppförda sporthallen är en viktig del i stadsdelen. Avsättning
av mark för framtida hall bör planeras redan nu, inte minst
med tanke på utbyggnaden av Tomtebo och Tavleliden.

Förbättra kommunikationerna för Tavleliden och
Innertavle

Kollektivtrafiken
till
Innertavle
är
anpassad
för
skolungdomar och med ett uppehåll under sommaren. Det
är viktigt med kollektivtrafik och därför bör TavlelidenInnertavle få en trafik anpassad även för arbete och fritid.
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