Umeå östra centeravdelning
Tillsammans kan vi
Göra våra stadsdelar bättre
Ålidhem

Sofiehem

Tomtebo

Carlshem

Vi i vår kommun 14/24

Vi vill fortsätta att utveckla och förbättra de östra
stadsdelarna tillsammans med dig - våra viktigaste
frågor:
Tomtebo - Nydala
att de stugor som finns runt Nydalasjön bevaras och skyddas i plan
att värdefulla kulturbyggnader och historiska händelser skyltas vid
Nydalasjön
att förbättra möjligheterna för sportfiske runt sjön
att avsätta mark för ytterligare kolonilotter
att etablera mötesplatser runt Nydalasjön där kulturen lyfts fram
att förbättra kommunikationerna för Tavleliden och Innertavle

ålidhem
att Ålidhemsskolan byggs om och byggs på med 4-5 våningsplan med
lägenheter för stadsdelens behov
att den ombyggda Ålidhemsskolan förbinds med inglasad korridor
till affärscentrum
att familjecentral etableras i Ålidhemsskolans bottenplan
att Ålidhem får ökade resurser för öppen förskola, som underlättar
integration och ger stöd till barnfamiljer
att en park vid Biologigränd – Kemigränd skapas med växter från
olika delar av världen. En ”Världens park” som speglar det mång
kulturella Ålidhem
att entrén till Ålidhem fräschas upp med konstnärlig utsmyckning –
gärna med vattenspegel
att använda tomten som tidigare var tänkt för en moské till
äldreboende

carlshem - Gimonäs
att bygga för seniorboende på den s k ICA Träffen tomten
att det belysta elljusspåret kompletteras så att skidspåret blir mer
familjevänligt utan branta utförs- och uppförsbackar
att älvlandskapet från Öbacka till Bergsboda utvecklas med fler
mötesplatser, belysning och asfaltering hela vägen med
plogning under vinterhalvåret

att sofiehemsområdet bevarar sin karaktär som lummig
villaträdgårds stadsel
att Sofiehemsskolan blir kvar som skola och samlingsplats för
stadsdelen
att skapa ett grönt stråk från Sofiehemsskolan till Holmsundsvägen,
med en mindre park vid Kapargränd

övrigt
Umeå Östra Centeravdelning anser:
att föreningsstödet bör höjas
att stadsedlarnas skidspår kopplas ihop så att boende kan nå såväl
Nydala konstsnöskidspår och lättare nyttja befingligt upplysta
skidspår
att ett bilfritt stråk upprättas från Tomtebo via NUS - centrum och
vidare till Umedalen för gång, cykel och kollektivtrafik
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Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se/umea

