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När Umeå växer knyts Carlsområdet
samman med Tomtebo och Ålidhem

– När Umeå nu växer behövs fler bostäder i de östra stadsdelarna vilket knyter samman Carlsområdet, Tomtebo och Ålidhem.
I området behövs nya förskolor, en ny grundskola, gärna med ett idrottscentra, berättade kommunalrådet Hans Lindberg (S),
vid det välbesökta mötet i Carlskyrkan den 15 februari 2018. Åsa Lindström och Ari Leinonen glädjs över Umeås utveckling.
Under s-föreningens välbesökta februarimöte redogjorde
Hans Lindberg för utvecklingsmöjligheter i Carlsområdet.
– Behovet av mark för bostäder, skolor, idrott och vägar

kommer att knyta samman Carlsområdet med Tomtebo och
Ålidhem, därför är det viktigt att ni som bor i området får föra
fram era önskemål och förslag betonade Hans Lindberg.
Elever från Carlsskolan uppvaktade
En grupp skolelever från Carlshöjdsskolan uppvaktade
Hans Lindberg med krav på att det för skolan så viktiga
friluftsområdet tilll och runt Grössjön ska bevaras.
Hans berömde eleverna för deras initiativ och lovade att
verka för att framtida utbyggnader inte ska inkräkta på
möjligheterna att nyttja friluftsområdet med elljusspår och
utflyktsmöjligheterna kring Grössjön.
– Fritidsnämnden vill öka möjligheterna till friluftsliv och
har därför en åtgärdsplan att förbättra vandringslederna,
skyltning, grillplatser m.m. kring Grössjön, sa Ari Leinonen, ordförande i nämnden och i s-föreningen.

Ny skola och idrottscentra hör ihop
Roland Samuelsson, boende på Carlshöjd och (S)-ledamot
i för- och grundskolenämnden, betonade att bygget av ett
idrottscenter med en stor sporthall, stor konstgräsplan och rörelseytor förutsätter att de byggs ihop med en ny grundskola
som kommer att behövas i det växande området Umeå östra.
– För- och grundskolenämnden har därför gett förvaltningen
i uppdrag att ta fram förslag till framtida skolstruktur, var nya
skolor ska byggas. Förslaget ska samrådas med boenden i
våra kommundelar. Vi vill se till helheten, att både föreningarnas och skolans behov blir tillgodosedda, fortsatte Roland.
Fortsatt dialog parti och medborgare
Åsa Lindström är ombudsman för Socialdemokraterna i Umeå.
Hon hälsar att de boende inom området kommer att få flera
möjligheter att föra fram sina åsikter. Förutom temamöten
kommer partimedlemmar att ”knacka dörr” för att ge alla möjlighet att lämna förslag och synpunkter på framtida satsningar.

