
 

 
Ordföranden har ordet 
 
Nu har byggnadsnämnden äntligen fattat beslut om att Täfteå IK:s fastighetsbolag får bygga 

hyresbostäder i Täfteå, intill ICA, främst med inriktning mot seniorer. Vi har länge drivit frågan 

om att fler bostäder måste skapas i Täfteå. Täfteå är ett tryggt och aktivt samhälle och många vill 

bo kvar i byn, men lämna sina villor och skapa utrymme för barnfamiljer att flytta till villa i 

Täfteå. 

Vidare har nu trafikverket tagit fram alternativa dragningar av Norrbotniabanan genom Sävar. Vi 

ser med glädje att två alternativ ligger i anslutning till E4, vilket ger möjlighet till en central 

placerad station. Förslaget ger också möjlighet till ett stickspår till Sävarsågen. Kommunen kan då 

planera för fler industriområden i anslutning till stickspåret som  kan underlätta finansieringen av 

stickspåret. En centralt placerad station är en förutsättning för att få full samhällsnytta för en 

station i Sävar. Det handlar inte bara om  att Sävarborna ska använda tåget till Umeå, det handlar 

också om att personer ska kunna åka till Sävar från andra kommuner för att arbeta eller att 

Sävarbor ska kunna jobba i andra kommuner än Umeå.  

Nu har vi EU-val den 26 maj och Erik Bergkvist är det enda norrlandsnamnet på valbar plats. 

Gå och rösta den 26 maj och kryssa Erik Bergkvist! 

Carin Nilsson   

ordförande i Sävar-Täfteå S-förening 

Hör gärna av dig med frågor och synpunkter till  
Carin Nilsson 
tel: 070-681 37 53 eller på mail till carin.nilsson@umea.se. 
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Samhällsinformation 

Upprustning av gång- och cykelvägar samt parker i Sävar 

 

Sedan några år tillbaka har avdelning Gator och parker inom Umeå kommun börjat göra samlade 

åtgärder i några stadsdelar åt gången.  I år är det Sävar och Ålidhem. Under 2018 har det 

genomförts dialog med ortsbor i Sävar och det är då följande önskemål kommit upp och dessa  ska 

genomföras under 2019: 

- Ett sammanhängande snöröjt stråk på östra sidan ån till skolan för fotgängare och cyklister 

- Ny gång- och cykelkoppling mellan Blomstervägen och Lärkstigen, nära Förskolan Gungan 

- Åtgärder i gång- och cykelbana mellan Kyrkvägen och bron över ån för att förbättra 

avrinningen och minska förekomsten av svallis 

- Utbyte av äldre belysningsstolpar längs fyra gång- och cykelbanor 

- Upprustning av Sportlovsparken  med ny lekutrustning, sittplatser, grillplats m.m. 

En utredning görs gällande möjligheter att vinterväghålla gångstråket längs med Sävaråns västra 

sida och anlägga ett nytt gångstråk på Sävaråns östra sida. 
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EU-valet 2019 

 
Europeiska unionen är ett projekt för fred och frihet på mellanstatlig grund. Sverige 

har dragit nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten vilket 

har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Genom vårt medlemskap kan vi också 

vara med och påverka utvecklingen för ett mer jämlikt och grönt Europa. Genom  

samarbete med andra bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. 

 

 
 
Vi står inför ett ödesval som kräver att vi alla hjälps åt och mobiliserar så många 
som möjligt att gå och rösta. En röst på mig är en stark röst för norra Sverige och 
för mer samarbete i Europa, inte mindre!  

 

Mina tre viktigaste frågor; 

 

Regional utveckling. Hela Europa behöver få utvecklas. Ökade klyftor mellan 

länder och regioner leder till oro och försämrad konkurrenskraft. Ett jämlikt Europa 

utan klyftor ger istället framtidstro och gör alla rikare, vilket också värnar freden 

och friheten. 

 

Rättvis klimatomställning. Om vi inte fixar klimatet så finns det inte så mycket 

mer att fixa. Europa behöver enas om ambitiösa klimatmål och ta nödvändiga 

beslut som inte slår orättvist mot människor med olika förutsättningar. 

 

Sysselsättning och sociala frågor. Europa behöver fler schyssta jobb med bra 

villkor. Det gynnar alla. Våra företag ska konkurrera med kvalitet och kunskap, inte 

låga löner och taskiga villkor. 

 

 



Exempel på lokala projekt som fått stöd från EU 

 
S:t Mary bidrar till ett samhälle där människor behövs 

 
Under namnet S:t Mary erbjuds människor som av olika anledningar hamnat långt från 

arbetsmarknaden en chans till en nystart. Målet är att rusta varje deltagare för att ta ett steg 

vidare i livet och finna en långsiktig lösning på sin försörjning. S:t Mary i Sävar- Holmöns 

församling ska vara en plats att växa på och inte enbart en praktikplats. Först ut är det 

välbesökta caféet i Hembygdsgården och en hantverksverkstad.  På sikt planeras för fler 

verksamhetsgrenar.  I Sävar drivs S:t Mary som ett projekt av Sävar- Holmöns församling 

tillsammans med Luleå stift. Projektet som pågår fram till våren 2020 bekostas av ESF, 

Europeiska socialfonden. 

 

Kvarkenfisk- fiskekrogen vid havet  

2011 öppnades Kvarkenfisk vid Rovögerns 

fiskeläge utanför Täfteå. Företaget har 

sedan dess utvecklas år efter år. Nu finns 

restaurang, konferens, egen båthamn, 

ställplatser, ny tankstation för båtar och 

bilar m.m. 2018 var ett rekordår med 

20.000 konferens-, lunch- och 

middagsgäster. De har återigen blivit 

utnämnd av White Guide som en av 

Sveriges bästa restauranger.  

Företaget har beviljats EU-stöd vid 

uppbyggnad av den  ursprungliga hallen 

och  nu senast för bränslestationen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sävarcamp 

För sjunde året i rad anordnas  Sävarcamp- som är ett aktivitetsläger för mellanstadiebarn, där 

de får prova på olika aktiviteter inom sport och kultur. Lägret anordnas i början av 

sommarlovet.  Ungdomar mellan 16 och 20 år är ledare och de har varit med i planering av 

lägret.  648 barn har deltagit sedan starten och 170 unga ledare har utbildats.  

”I år har vi ett demokratiprojekt i samarbete med  Kulturverket,  där Sävarbarn ska få uttrycka, 

i konstnärlig form, deras vision om framtidens Sävar. Ett komplement med barnperspektiv till 

kommunens översiktsplan. Det hela avslutas med en vernissage”, säger Per Höglund , Sävar 

IK, som är en av arrangörerna. 

2018 fick Sävarcamp Umeå kommuns Folkhälsopris. Priset fick de för sitt aktiva arbete att 

utveckla ungt ledarskap, samverkan och att engagera ungdomar som ledare. 

– Att tidigt lägga grunden för ett aktivt liv med rörelse är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. 

Därför är det roligt att få uppmärksamma Sävarcamp som får flera barn och unga aktiva både 

via föreningslivet och sina andra aktiviteter, säger Janet Ågren, Umeå kommun. 
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Förtidsröstning Sävar bibliotek 

Ta med id-handling och röstkort! 

Datum Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 

6/5-12/5 stängt stängt 9-14.30 9-14.30, 

16-20 

11-14.30 stängt stängt 

13/5-19/5 9-14.30, 

16-20 

9-14.30, 

16-20 

9-14.30 9-14.30, 

16-20 

11-14.30 stängt stängt 

20/5-26/5 9-14.30, 

16-20 

9-14.30, 

16-20 

9-14.30 9-14.30, 

16-20 

11-14.30 10-13 stängt 

 

Vallokaler på valdagen 26 maj kl. 8-21 
 

Bruksbacken 

Pelarsalen, ingång F 

Forsells väg 10 F 

Sävaråhallen 

Ingång från baksidan 

Drottningvägen 7 

Täfteå byakyrka 

Fiskebyvägen 38 D 

 

Titta på ditt röstkort vilken vallokal du ska rösta i! Ta med id-handling! 

 

 
 

Sverige behöver ett Europa som fokuserar på det viktigaste igen – som 

försvarar demokratin, bekämpar klimathotet och står upp för schyssta 

jobb och villkor. Håller du med? 
 

Lägg din röst på Socialdemokraterna i EU-valet 26 maj! 


