Rosenbladet
Socialdemokraterna i Obbola, juni 2018
TYCK TILL om OBBOLA!
Som vanligt under valåret går vi,
Socialdemokraterna i Obbola, ut
med en uppmaning till
Obbolaborna att lämna synpunkter
på vilka frågor ni vill att vi driver.
Vi och våra kamrater kommer att
knacka dörr i kommunen, så också
här i Obbola. Vi har redan klarat av
några kvarter, och fler ska det bli.
Vi har märkt att det finns många
åsikter att fånga upp.
Du kan också skriva dina
synpunkter på detta blads sista
sida, och lämna till oss när vi deltar
på Obbola marknad. Som vanligt
lottar vi ut ett presentkort bland er
som väljer att bidra.
Vi sammanställer resultatet i nästa
nummer av Rosenbladet som
kommer ut ett par veckor innan
valet.
Då presenterar vi också Umeå
Socialdemokraters valmanifest för
den kommande mandatperioden.

Styrelsen, Obbola socialdemokratiska förening:
Från vänster: Thomas Rolén, Beatrice Årebrand, Ulf
Liljegren; Peter Olofsson, Lena Karlsson Engman,
Ingela Nygren och Gunnar Viklund.
Saknas på bilden gör: Helén Maxe, Mikael Johansson,
Mikael Danielsson, Thomas Abrahamsson,
Leli Åström och Johan Eriksson

Mikael Berglund, Byggnadsnämndens
ordförande i kommunen
är vår gäst i husvagnen
under Obbola marknad,
på lördag mellan 11 och
14. Passa på att fråga
honom om stort och
smått kring byggande
och planeringsarbete.

Välkommen till vår husvagn på Obbola marknad 16–17 juni

Snart är det dags för val igen!
Här presenterar Socialdemokraterna i Obbola, sina kandidater till kommun- och
landstingsfullmäktige inför höstens val. Peter, Gunnar och Ulf kandiderar till
landstinget medan Lena och Beatrice finns på kommunlistan. Här nedan
presenteras de närmare.
Peter Olofsson Peter kandiderar till Landstingsfullmäktige i höstens
val. Han är gruppledare för socialdemokraterna, landstingsråd och
därmed ordförande i Landstingsstyrelsen. Peter är 50 år, och sambo
med Beatrice. Peter är sedan valet 2010 landstingspolitiker på heltid.
Intresseområden: Hälso- och sjukvårdspolitik och
arbetsmarknadsfrågor

Gunnar Viklund Gunnar finns på vår lista till Landstingsfullmäktige
även i höstens val. Han är för närvarande ledamot i Umeåregionens
nämnd för Folkhälsa och Primärvård. Gunnar är 65 år och gift med
Solveig. Han är numera pensionär, har arbetat på SCA Obbola och
haft ett stort fackligt engagemang inom Pappers.
Intresseområden: Fackliga frågor och sjukvårdsfrågor.

Lena Karlsson Engman Lena har varit kommunpolitiker i flera
mandatperioder, ofta på deltid men fr o m förra valet på heltid. Hon
finns på vår kommunfullmäktigelista även inför höstens val. Lena är
ordförande i Tekniska nämnden och i Umeå Energi. Hon är 59 år och
gift med Ingemar.
Intresseområden: Samhällsbyggnadsfrågor och Jämställdhet.

Beatrice Årebrand Beatrice kandiderar till kommunfullmäktige.
Hon är ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Beatrice
arbetar som verksamhetsassistent, efter att tidigare varit fackligt
förtroendevald på Kommunal. Hon är 53 år och sambo med Peter.
Politiska intresseområden: Arbetsmarknad, jämställdhet och
välfärdsfrågor.

Ulf Liljegren Ulf finns på vår lista till Landstingsfullmäktige. Han är
för närvarande ledamot i nämnden för Funktionshinder och
habilitering. Ulf är 33 år gammal, sambo med Sofia och har tre barn.
Han är nyligen färdigutbildad gymnasielärare men arbetar som
ungdomsassistent på HVB-hem framtill sommaren, då
föräldraledighet tar vid.
Intresseområden: jämlikhets- och tillgänglighetsfrågor.

Nu byggs det i Obbola!
För ett par år sen byggdes ett
villakvarter vid Bygränd, och nu har
spaden äntligen satts i jorden i
kvarteret bortom Obbola-Byvikens
handelsträdgård. Ständigt pågår också
en utveckling av de fritidshusområden
som finns på vår ö, där ägarna väljer
att renovera eller bygga nytt för att
bosätta sig permanent. Det är riktigt
trevligt att se att också Obbola är en
del av Umeå kommuns tillväxt. Det är
viktigt för både trivsel, service och
framtidstro för oss som redan bor här
och för de som kan tänka sig att flytta
hit.
Ett ökat byggande har länge varit ett
intresseområde för vår förening och
under Obbola marknad i juni 2016
passade vi på att be Obbolaborna att
peka på områden som kan lämpa sig
för bostäder. Obbolaborna antog glatt
uppmaningen och de förslag som vi fick

in sammanställde vi och förmedlade till
kommunens avdelning för Mark och
Exploatering via våra partikamrater.
Ett av dessa områden ligger vid
Ångmanskroken och där finns nu en
intressent, Myresjöhus/OBOS, som i en
första etapp vill komma igång med att
bygga bostäder på södra sidan om
vägen. Markanvisning är genomförd
och nu följer ett antal steg som
bestäms i lagstiftningen: planbesked,
detaljplanearbete och så småningom
bygglov. Naturligtvis kommer det så
småningom att bli utställning av
förslaget och samråd med närboende o
andra intressenter. Stort intresse finns
också för utveckling av området norr
om Ångmanskroken och på motsatta
sidan om Södra Obbolavägen.
-Det här kommer att bli riktigt
intressant att följa.

Det socialdemokratiska laget i kommunen
Socialdemokraterna har redan
utsett kandidater till flera
ordförandeuppdrag i kommunen.
Margareta Rönngren tar ett steg
tillbaka och lämnar över till Janet
Ågren, som tillsammans med Hans
Lindberg blir våra kommunalråd om
Socialdemokraterna får väljarnas
förtroende att leda kommunen
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även i fortsättningen. Peter Vigren
och Moa Brydsten kandiderar som ordföranden i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
respektive För- och grundskolenämnden, Carin Nilsson i Äldrenämnden och Andreas
Lundgren i Individ- och familjenämnden. Samt Lena Karlsson Engman i Tekniska nämnden
och Mikael Berglund i Byggnadsnämnden.

Tyck till om Obbola!
Vilka frågor är viktiga? – Skolan, bostadsbyggande, fritidsfrågor eller
kanske något helt annat??

Namn

Vill du bli medlem?
Gå in å vår hemsida
www.socialdemokraterna.se/umea

eller ring
PARTIEXPEDITIONEN
Tfn 090-156595

Adress

Kontaktuppgifter
Obbola S-förening
Ordförande:
Lena Karlsson Engman
Tfn 070-2961232
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