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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Hej, 
Denna vecka blev väldigt annorlunda, detta då det visade sig att Corona inte bara är en spansk öl, 
utan också ett smittsamt virus. Så besöket i Kenya hos det ICLD projekt som Umeå kommun/VAKIN 
har där är inställt till dess vi vet mer om hälsoläget. Men det hindrar ju inte att det händer annat 
spännande här i Umeå som är minst lika kul som Kenya. 
 
Norrbotniabanan genom Sävar 
I veckan lämnade kommunen in sitt yttrande avseende läge för läget för resecentrat i Sävar. Det blir 
det som kallas A2, förenklat mellan E4 och Preem macken. Ett läge som jag tror kan fungera bra både 
på kort och lång, sikt samt get möjligheter till utveckling både av bostäder och företagande. För det 
är ju inte så att alla skall pendla från Sävar, det finns ett antal större företag i Sävar samt kommunens 
största skola så det finns många som skall dit också. Dessutom så är det nu i planen förberett för en 
godsspårsanslutning upp till Sävar såg så det finns numera goda möjligheter att utveckla industrin i 
Sävar. 
 
Miljömål 
Vidare så har förslaget till lokala miljömål skrivits fram och är nu på väg mot KS och senare KF för 
antagande, jag tycker förslaget är bra inte minst modellen där vi tar miljömålen i form av ett ganska 
tydligt strategiskt dokument som tydligt pekar ut viljeinriktningen, och sedan blir det en 
årgärdsplan/åtgärdsprogram som i detalj och med mätbara aktiviteter och mål säger vad som skall 
göras. 
 
Påminner om Fores aktivitet i Umeå nu på måndag klockan 16. 
Det smarta landet – Perspektiv på ett hållbart Sverige 
Länk: https://fores.se/det-smarta-landet-perspektiv-pa-ett-hallbart-sverige/ 
Missa det inte om du har möjlighet att vara med. 
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Hamnen 
Utbyggnad av hamnen, den riktigt stora grejen som ligger framför oss nu är utbyggnaden av Umeå 
hamn. Det handlar förenklat om att under fyra års tid bygga: 

• En dubbelt så stor hamn 

• Under byggtiden hantera befintlig verksamhet 

• Under byggtiden ta emot nya kunder 
Detta är en jättesvår uppgift och det kommer nog märkas på många håll om det inte går att ”ro 
hamnen i land”. Grundskälet till utbyggnaden är att SCA genom utbyggnaden kommer vilja skicka ut 
dubbelt så mycket kraftliner från Obbolafabriken, men det är också så att det blir större och större 
mängder gods som kommer till och från Umeå. Nu senast kom det en förfrågan från Skanska som 
ville komma med några båtar sprängsten för asfaltproduktion, samt Dova DAC som vill ta in massorna 
från saneringen av Norrbyskär via hamnen för färd upp till Dova. En hamn är ingenting annat än ett 
verktyg för utveckling, och nu behöver vi ett större verktyg. 
 
Kommunstyrelsen på tisdag 
Nu på tisdag är det åter dags för kommunstyrelse, här hittar ni länk till föredragningslistan: 
https://www.umea.se/download/18.720593f116fc5e4579810dd5/1580984415479/KS%202020-02-
11%20-%20F%C3%B6redragningslista.pdf 
 
Hälsn 
Mattias 
 
 
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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