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Hur jobbar vi när vi inte har någon
Kommundelsnämnd?
Kommundelsnämnden har bestått av representanter från kommundelen och de
har arbetat för att kommundelen ska utvecklas på ett bra sätt. Nu är det de olika
facknämnderna i kommunen som har ansvar för hela kommunen. Det finns
representanter från vår kommundel i några av nämnderna, men inte i alla, därför
måste vi hitta andra former för att kunna påverka utvecklingen.
S-föreningen har tagit initiativ att inbjuda ledamöter i de olika facknämnder som
finns i kommunen för att ta upp frågor som rör kommundelen. Vi ska både
informera om hur det ser ut, ta upp aktuella frågor och driva framtidsfrågor. Vi
har redan träffat Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund, för att
diskutera en ny översiktsplan för Täfteå och möjlighet att bygga lägenheter för
äldre. Vi har också haft ett möte med ordförande och ledamöter från För- och
Grundskolenämnden, tillsammans med Bullmarks S-förening, för att föra fram
våra synpunkter runt skolans utveckling.
En viktig fråga som vi arbetar med är att få till stånd nya översiktsplaner för
Sävar och Täfteå. Planeringen för att befolkningen i kommundelen ska öka med 56.000 innevånare till år 2050, kräver att kommunen ser över var bostäder, skolor,
cykelvägar m.m. ska byggas. Just nu ligger korridoren för Norrbottniabanan som
ett hinder för övrig planering av Sävar.
Carin Nilsson
ordförande i Sävar-Täfteå S-förening
Vilka frågor tycker du är viktiga för Sävar-Täfteå?
Hör gärna av dig med frågor och synpunkter till Carin Nilsson
tel: 070-681 37 53 eller på mail till carin.nilsson@umea.se.

Granbacken- Ny förskola i Sävar

Efter flera år i provisoriska lokaler runt om i Sävar står nu den nya förskolan,
Granbacken, klar. Förskolan ligger på Skogsbergsvägen och i augusti drog verksamheten
igång med inskolning av de första barnen.
Förskolechef Åse Robertsson berättar att de ska arbeta enligt Reggio Emiliapedagogiken. En bärande idé i pedagogiken är att utveckla barnens alla
uttrycksmöjligheter. Det gäller att skapa miljöer, både ute- och inne, som inspirerar
barnen. Genom att man skapar en miljö som är inspirerande, självinstruerande och
tillgänglig ska barnen kunna påverka sin egen vardag och på så sätt kunna bestämma
över sin dag på förskolan. Materialet ska vara väl synligt och tillgängligt för barnen. Här
finns inte så många” färdiga” leksaker utan olika lekmaterial som barnen kan använda
för att skapa med hjälp av sin egen fantasi. Pedagogerna finns där till hjälp och stöd för
barnet.

Huset är inrett i olika mötesplatser förutom gruppernas hemvisten finns ett rum för
våtlek, en ateljé/torg för de små barnen, en ateljé för de större barnen och ett stort torg
där man äter frukost, lunch och mellanmål i mindre grupper. I dessa miljöer kan barnen
mötas i mindre grupper tillsammans med pedagogerna utifrån arbete kring t.ex. olika
teman, drama, musik m.m. Utemiljön erbjuder också olika mötesplatser i form av
Kompisgunga, sandlåda med vattenränna, olika möjligheter till att öva sin balans, platser
där man kan utöva drama, musik och en skogsdunge. Miljön som är den tredje
pedagogen ska vara tydlig, anpassad, utmanande och föränderlig.

En viktig del av arbetet är den pedagogiska dokumentationen som hjälper pedagogerna
att synliggöra och förstå det barnen gör och därmed skapa lärande. Reflektion kring
dokumentationen sker tillsammans med barn, pedagoger och föräldrar på förskolan.

Gång- och cykelväg mellan broarna
Gång och cykelvägen längs Sävarån mellan Centrumbron och Maskinåbron i Sävar är nu
klar. Den har varit mycket efterlängtad och nyttjas redan av många motionärer.

Planerad byggnation skjuts upp
AB Bostaden har planer på att bygga 24
hyreslägenheter intill befintliga lägenheter på
Lärkstigen i Sävar. Enligt Berndt Elstig,
fastighetschef på Bostaden, är planerna att
uppföra ett sk. Kombohus med åtta av vardera
ettor, tvåor och treor.
Ändring av detaljplanen är godkänd men
överklagad av närboende till Länsstyrelsen
som avslog överklagan. Överklagan är nu
skickad till Mark- och miljödomstolen. Detta
har medfört att Bostaden måste skjuta upp
byggandet i avvaktan på domstolens beslut.

Sävar marknad
Traditionsenligt sålde S- föreningen lotter på Sävar marknad. Det blev ett överskott på
1000 kr som skänktes till Solvattenprojektet som Umeå-Sävar Soroptimistklubb arbetar
med. Solvatten är en svensk uppfinning som renar vatten med hjälp av solens
ultravioletta strålar och värme. Detta projekt stödjer kvinnor i Kenya. Tack till alla
lottköpare!

Vi önskar alla en fin höst!
Sävar- Täfteå S-förening
Du kan läsa mer om vår politik och hur man blir medlem på www.umesosse.se

