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Insnöat hållplatsbeslut måste tinas
När detaljplanerna för det nya
området Tomtebo slogs fast
och beslut togs på grundval av
dessa att inleda byggandet av
den nya stadsdelen Tomtebo
var transporten av dess invånare av hösta prioritet.
Av detaljplanen framgår
noggrant uträknat hur många
som bor i området vid full
inflyttning och hur dessa ska
transportera sig till samlingsplatser till och från sitt
boende, till arbete och skola samt
Umeås centrala delar.
För att detta ska ske på ett effektivt och säkert sätt visar underlaget
otvetydigt på att den mest effektiva
lösningen består av fyra stycken
hållplatser placerade på nyckelpunkterna Tomteboparken, Vittervägen,
Nornaplatsen samt Älvans väg.
När vi från Socialdemokratiska
föreningen lyfter frågan med ansvariga på Ultra/Umeå kommun anser
de att de på flera platser i Umeå
kan se att hållplatsavstånden är för
korta, vilket förlänger restiden och

minskar viljan att åka med bussen.
Med stor säkerhet kan man säga
att inget har vunnits med att stänga
Vittervägen. Tvärtom visar aktuell
forskning från Stockholms Läns
Landsting och KTH i flera studier
på Stockholms centrala stamnät
för bussarna just hur närhet till
hållplatsen och linjetäthet är direkt
kopplad till just viljan hos medborgarna att nyttja lokaltrafiken.
Med ökat avstånd till de kvarvarande hållplatserna försämras även
säkerheten särskilt kvällstid vid de
sena turerna.

Under vintern har den stängda toppmoderna hållplatsen Vittervägen varit lika
insnöad som beslutet att från den 3 oktober
dra in hållplatsen.
© Jonas Eriksson

Vi Socialdemokrater i området
vill att hållplatsen vid Vittervägen
öppnas åter så tryggheten, säkerheten samt bekvämligheten till
lokaltrafiken återställs i Tomtebo.
Vi Socialdemokrater driver frågan vidare till nytta för nuvarande
och framtida Tomteboinvånare.
Text och bild: Jonas Eriksson

Vinter som sommar, lekparken vid Nydalasjön lockar och är en tillgång för Tomtebo. Desutom ett populärt utflyktsmål .
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Andreas Lundgren, (s), Tomtebo
Andreas Lundgren, ordförande i Individ- och familjenämnden är en av
kommunens ledande politiker och
styrelseledamot för Tomtebo-Innertavle socialdemokratiska förening.
Han står på plats #4 på socialdemokraternas centrala lista till
kommunfullmäktige.

Sen satsar vi mycket på förebyggande verksamheter i Umeå, ett
exempel är att vi utökat personalen i
fältgruppen så de kan vara ute mycket mer och möta ungdomar. Just
det förslaget röstade de borgerliga
partierna nej till men vi vann den
omröstningen.

Hur trivs du på Tomtebo?

Vad är du mest nöjd med
under mandatperioden?

- Jo jag trivs utmärkt. Har ju jobbat
på ett stödboende här tidigare och
nu flyttat in på Älvans väg. Tomtebo
är ett fantastiskt område med Nydalasjön så nära.

Andreas Lundgren, ordf. Individ och
familjenämnden. Foto: Fredrik Larsson

Vad gör man som ordförande för
Individ- och familjenämnden?

Hur märker man att socialdemokraterna styr socialtjänsten?

- Haha bra fråga. Ingen dag är den
andra lik. Det blir mycket möten
så klart och samtal med människor
som behöver hjälp i sin kontakt med
socialtjänsten. Sen försöker jag varje
vecka vara ut på så många studiebesök jag hinner.

- Vi har i allt vi gör ett tydligt
fokus på att människor snabbt ska
i arbete.
Vi försöker också utveckla samverkan med ideella föreningar för att
ta tillvara kraften hos alla som vill
hjälpa till att bekämpa orättvisor.

- Det finns mycket. Vi har här i
östra stadsdelarna startat en familjecentral på Ålidhem vilket är en
riktig framgång.
Socialdemokraterna har också
drivit igenom en satsning på våra
socialsekreterare som jobbar med
barn och unga. Vi har höjt lönerna
och skapat specialisttjänster så
personalen ska stanna i yrket och få
en schysst uppbackning. Det gör att
barn och deras familjer får ett bättre
stöd och det känns bra i hjärtat.
oo

Vi vill veta vad du tycker
Nu börjar det komma varmare tider
och vi kan se fram emot en härlig
vår och sommar. Förutom att det
närmar sig vårtider så närmar sig
riksdags-, region- och kommunvalet
med stormsteg.
Socialdemokraterna i Umeå har
dragit igång sin största samtalskampanj någonsin med 40 000 planerade samtal i hela Umeå kommun.
I de växande områden som
Tomtebo, Tavleliden och Innertavle
faktiskt är, så tycker vi att det är
viktigt att vi som bor här får säga
vad vi tycker om hur vi kan göra
Umeå bättre.
Socialdemokraterna kommer
därför att knacka dörr här och höra
just våra åsikter och behov. Vi har
märkt att det finns många åsikter
att fånga upp.
När vi bjöd på kaffe vid äventyrslekparken den 8 april diskuterade vi lokalbuss till Tavleliden,

Andreas Lundgren, Agnes Blom Bringlöv
och Sebastian Svahn bjuder på kaffe och
lyssnar till synpunkter 8 april.

balansen mellan att bevara närheten
till naturen och vara en växande
stadsdel, behovet av skolplatser
och möjlighet för våra hundar att
springa fritt.

Vad tycker just du är viktigt? Ni kan
spana lite extra efter oss den:
o 24 maj
o 7 juni
o 15-16 augusti
o 3-4 september
Dessa dagar kommer vi att knacka
dörr och bjuda på kaffe lite runt om
på våra områden.
Om vi inte kommer förbi just ditt
hem men du ändå vill prata med
oss så är du varmt välkommen att
maila dina frågor till vår ordförande
Sebastian Svahn på Sebbedan@
hotmail.com.
För att få mer information om
Tomtebo-Innertavle Socialdemokratiska förenings aktiviteter kan du
följa oss på vår Facebooksida:
Tomtebo-Innertavle Socialdemokratiska
förening

Ha en trevlig vår så hoppas jag att
vi ses!
Agnes Blom Bringlöv
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Tomtebo - ett samhällsbygge
Politiker kan inte bestämma var
människor väljer att bosätta sig men
kan påverka hur ett samhälle ska
byggas.
När Tomtebo började byggas för
drygt 25 år sedan så var planen att
bygga en stad i staden. Ett stadsdel
med stadslik karaktär med boenden
i olika upplåtelseformer.

Fortsatt attraktivt
Tomtebo-Innertavle Socialdemokratiska förening tycker det är viktigt
att Tomtebo i sin utbyggnad fortsätter vara attraktivt att bosätta sig i
för människor med olika bakgrund
och i olika skeden i livet.
Det kan handla om studenter,
ungdomar som skaffar sitt första
boende, nyanlända som tvingats
fly från sina hemländer, forskare,
funktionsnedsatta, arbetssökande,
arbetare, tjänstemän, pensionärer,
ensamstående, regnbågsfamiljer, ja
helt enkelt ett Tomtebo där alla kan
känna att de vill och kan bo.

Förskolor och skolor viktigt
I det fortsatta arbetet med utbyggnad av området är det viktigt att
planering av nya förskolor och ny
skola också följer med.
När det gäller skolorganisationen
så pågår i år ett stort arbete under

2018 med att se över hela Umeå
kommuns skolstruktur och i det
arbetet är målet att det ska finnas
en närhet till förskolor och låg- och
mellanstadieskolor.
I den processen kommer Innertavle-Tomtebo Socialdemokratiska
förening arbeta för att det byggs
ytterligare en skola i samband med
Tomtebos fortsatta utbyggnad, med
målet att alla barn som önskar ska
kunna gå skola på Tomtebo minst
upp till och med mellanstadiet.
Forskning visar att barn och
elever i förskolor och skolor utvecklas och lär bäst när de får gå i grup-

per och klasser med barn från olika
bakgrund.
Elever som kommer från mer
studieovana familjer tjänar mest på
att gå tillsammans med studievana
och studiemotiverade elever men
sammantaget visar forskning att
resultaten för samtliga elever höjs i
skolor med blandat elevunderlag.
Där tror vi Tomtebo delvis är,
men ännu mer kan bli, ett gott
exempel på ett samhällsbygge för
alla människors bästa och det bygget börjar i barnens förskolor och
skolor.
Per Edberg

Tomtebo Strand - nytt bostadsområde på gång
Det finns långt framskridna planer på att bygga ett nytt
bostadsområde norr om västra Tomtebo mellan Nydalasjön och Kolbäcksvägen. Området kommer heta Tomtebo
Strand och ingår i det som kallas Universitetsstaden.
Tomtebo Strand ser ut att innehålla flerfamiljshus med
verksamheter närmast Kolbäcksbvägen. Det planeras en
esplanad och plats i området med kommersiella verksamheter.
Tanken är att vägen ska ansluta till rondellen vid Gösta
Skoglunds väg. Gränsen mellan Tomtebo och Tomtebo
Strand ser ut att bli ett grönområde. Det behövs grönområden i och mellan de bebyggda områdena.
I samband med bygget av Tomtebo Strand kommer det
troligen också att bli en gång- & cykeltunnel samt rondell
vid betongvägen.
Mikael Rubin

Mellan Tomtebo och Universitetsområdet planeras ett stadsdelsområde till ytan jämförbart med Ålidhem. Tomtebo strand ska
länka samman Tomtebo med universitets-och sjukhusområdet och
Ålidhem .

maj
1
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1 maj-möte på Ålidhems centrum och sedan
gemensam marsch till Socaldemokraternas
samling i Döbelns park och tåg till Rådhustorget är en mångårig tradition.
Alla är välkomna att vara med!

Tider Ålidhem:
10.15 Samling Ålidhems centrum
10.30 Torgmöte, appeller
11.15 Avmarsch mot Döbelns park. Vid Svingen ansluter tåget från Mariehem

Fortsatt diskussion
om skolor och idrott
Behovet av mark för bostäder, skolor, idrott och vägar
kommer att knyta samman Tomtebo med Carlsområdet och Ålidhem. Därför är det viktigt att vi som bor i
området får föra fram våra önskemål och förslag.
Roland Samuelsson, (s)-ledamot i för- och grundskolenämnden, betonar att bygget av ett idrottscenter
med stor sporthall, stor konstgräsplan och rörelseytor
förutsätter att de byggs ihop med den nya grundskolan
som behövs p.g.a. befolkningstillväxten inom området.

På stan

12.00 Samling Döbelns Park
12.40 Avmarsch mot
Rådhustorget
13.00 Möte Rådhustorget.
Huvudtalare:
Ibrahim Baylan.
Talare också från
SSU och S-kvinnor Ibrahim Baylan, samordnings14.00 Fika på Folkets Hus och energiminister.
Foto: Sveriges Riksdag.

– För- och grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till framtida skolstruktur, var nya skolor ska byggas. Förslaget ska samrådas
med boenden i våra kommundelar. Socialdemokraterna
vill se till helheten, att både föreningarnas och skolans
behov blir tillgodosedda, betonar han.
Vi som boende inom områdena kommer att få
flera möjligheter att föra fram våra åsikter. Förutom
temamöten kommer Socialdemokraterna att ”knacka
dörr” för att ge alla möjlighet att lämna förslag och synpunkter på framtida satsningar.

Vill du bli medlem i Socialdemokraterna?
Fyll i och posta talongen, eller gå in på www.umesosse.se

Namn:.............................................................................................................................
PORTO BETALT

Adress:...........................................................................................................................
Postadress:.....................................................................................................................
e-post:.............................................................................................................................
Telefon(er):.....................................................................................................................

Socialdemokraterna
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