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Veckan som gått, gruppledaren informerar 
 
Hej, 
Denna vecka börjar det kännas som att ljuset litegranna börjat återvända till världen, det är i alla fall 
inte mörkt mitt på dagen längre. Det märks också på stadshuset, det blir alltid en dipp över julen, alla 
viktiga ärenden skall hanteras innan det är nytt år och just efter årsskiftet så är det lite tunnare. 
 
Det lite större ärende som nalkas närmast är fastställelsen av stationsläget för Norrbotniabanans 
station i Sävar. Trafikverket kommer fastställa läget under våren, och kommunen skall yttra sig i 
februari. Detta är ganska trixigt, av de tre olika lägena som finns så finns det inget som med tydlighet 
är mycket bättre än de andra. 
 
För den som är intresserad finns det mycket att läsa på Trafikverkets hemsida. 
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/ 
 
Äldrefrågor på tapeten 
Vidare så har vårt seniornätverk i Umeregionen kommit igång med sina första aktiviteter. Verkligen 
kul och jag hoppas fler tar chansen att komma och delta! 

 
 
Just äldrefrågan är verkligen på tapeten nu, vi får en allt större andel äldre i samhället och det 
kommer vara en fråga för framtiden, ur det kommunala perspektivet är det ju då främst 
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äldreomsorgen vi måste fokusera på. Därför så är måndagens medlemsmöte (nu på måndag, den 20 
januari) inriktat på temat äldreomsorg, vi träffas på Umeå Folkets hus (Obs lokalen) klockan 18:30. 
Då detta är ett ämne som kan vara intressant för många så är det extra kul om du tar med dig en 
kompis som inte är Centerpartist, alla är välkomna! 
 
Jonas slutar 
I veckan fick vi ju veta att Jonas Sjöstedt slutar som partiordförande för Vänsterpartiet. Utan att 
recensera honom så är det lite synd att rikspolitiken och partiledarna allt mer centreras till 
Stockholm. För Västerbotten så har det varit bra att både Maud och senare Jonas varit härifrån, det 
har vidgat det nationella perspektivet. 
 
Hälsn 
Mattias  


