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Nästa år firar Umeå 400 år som
stad! Visst är du med?
Hej & välkommen till Umeå400projektets första nyhetsbrev! Vi startar med några nyheter om höstens

förberedelser och passar också på att ta tempen på projektledaren. Tre nyhetsbrev till planeras under

hösten och sedan fortsätter vi med tätare utgivning under 2022. Vi hoppas du vill hålla dig uppdaterad

och då kan du fortsätta hänga med här. Dela gärna prenumerationslänken till vänner och kollegor som

du tror vill följa oss. För under hösten hoppas vi kunna skruva upp förväntningarna rejält inför allt som

kommer hända under jubileumsåret!

Umeå vill fira med berättelser
När Umeå nästa år firar 400 år med stadsprivilegier är berättelsen om Umeå allas berättelse. Den tillhör de invånare

som har levt här i generationer och dem som flyttar hit just nu. Det är berättelsen om hur människor en gång

stannade upp här, bosatte sig och började leva sina liv. Berättelsen om hur man brukade jorden, hur nya

generationer växte upp, och hur nya familjer bildades. Hur samhället formades, hur allt fler ville vara en del av platsen

där vi bor.

Det är berättelsen om hur människor engagerar sig i samhällsbygget. Bildar föreningar, odlar intressen, utövar idrott,

utbildar sig. Hur musiken, konsten och litteraturen formar våra liv. Hur entreprenörer skapar företag och hur

myndigheter etablerar sig i staden. Hur kompetens och bildning ger oss möjligheter och verktyg att möta våra

samhällsutmaningar.

Några berättelser som Umeå kommun särskilt vill berätta om under jubileumsåret 2022 är de om älvslandskapet och

dess betydelse för Umeå, i går, i dag och i framtiden. Vi vill även blicka framåt och beskriva ny teknik, innovationer

och ny kunskap. Cirkulär ekonomi och hållbarhet är andra viktiga och centrala frågor för framtidens Umeå som vi vill

lyfta.

Berättelsen om Umeå kan inrymma allt från vardagslivet till historiska larm om krig, om bränder, om armod, men också

om glädje, förälskelser, gemenskap, utveckling och framtidshopp.

Nu när Umeå fyller 400 år vill vi höra många berättelser. Mer om hur du och din organisation kan bidra till berättelsen

kommer du få höra om under hösten.

Dan Vähä  projektledare för Umeå400.

Tempen på Umeå400 
Hej Dan, du är projektledare för Umeå400. Hur är känslan inför

nästa år, nu när det bara är ett halvår kvar till att jubileumsåret

drar igång?

 Jag har en positiv känsla inför kommande jubileumsår! Alla

samarbetspartners är taggade att bidra till ett bra jubileumsår,

både internt i kommunen och externt. Vi hoppas nu att Coronan

släpper taget om oss alla så att människor får möjlighet att

mötas på olika sätt, till exempel i samband med arrangemangen

nästa år.

Vad har varit viktigast att arbeta med under våren?

 En viktig del i det här uppbyggnadsskedet har varit att

informera om att Umeå400projektet är ett samverkansprojekt

och att hitta formerna för de kommunikativa insatserna, till

exempel genom att arbeta fram vår webbplats umea400.se.

Nu väntar lite semester. Vad ser du mest fram emot att ta itu med

när du är tillbaka i början av augusti?

 Det blir att få till en bra process med kommande

framtidshälsning, få modulen på plats på Rådhustorget så vi kan

berätta mer om hur den kan användas och att börja

upphandlingen av stadsfesten.

Många väntar med spänning på att äntligen
kunna ta del av kulturarrangemang igen!

Kulturens arr en del av
jubileumsårets program
I höst växlar verksamheterna inom Kulturförvaltningen upp sin

planering inför nästa år. Att skapa spännande och relevanta

arrangemang och projekt i relation till Umeå 400 år kommer att

bli en självklar del i den ordinarie programplaneringen.

Temaområden såsom demokrati, staden Umeå, framtiden och

hållbarhet (för att nämna några) blir en kreativ språngbräda i

processen. Samarbeten och samverkan, såväl verksamheter

emellan som med civilsamhället kommer som vanligt att vara i

fokus. Tillsammans kan vi nå många målgrupper.

Redan nu pågår planering av ett antal större arrangemang unika

för jubileumsåret. Bland annat invigningen av Umeå 400 år

under Nyårsfirandet 2021/2022 samt förstås, den stora

Jubileumsdagen 22 juni 2022  en heldag med plats på scen för

det lokala kultur och föreningslivet. En dag för alla Umebor!

Rally Sweden  tävling med VMstatus.

Rally Sweden klart för
Umeå
Som ni säkert redan sett kommer Rally Sweden flyttas till Umeå! I

februari 2022 kommer alltså Sveriges största årligen

återkommande evenemang att genomföras i Umeå.

Målsättningen är att samarbetet ska bli flerårigt. Samarbetet med

Rally Sweden kommer att innebära att Umeå växlar upp ett flertal

nivåer som evenemangsstad. I samband med evenemanget

kommer Umeå att exponeras för över 100 miljoner tittare världen

över och få välkomna 10tusentals besökare till vår region. Visit

Umeå rapporterar att evenemanget därmed kommer att vara en

otroligt viktig injektion för en hårt drabbad besöksnäring och

även ge stora positiva effekter för hela Umeåregionen.

Årshjulet ger dig en snabb överblick.

Årshjul för större
arrangemang
Det kommer arrangeras många olika aktiviteter nästa år och

många av dem blir en del av Umeå400programmet. Mycket är

fortfarande i en tidig planeringsfas, men på umea400.se finns nu

ett årshjul där vi har försökt fånga in några av de större

arrangemangen under 2022.

Gå till årshjulet på vår webbplats så hittar du några av de större

arrangemangen som vi i nuläget vet kommer vara en del i

programmet.

Allt om Västerbotten  här ser du det som
händer.

Kalendariet
365 dagar fyllda med möjligheter  så tänker vi oss 2022 när

Umeå firar 400 år som stad. Om vårt årshjul lyfter årets största

hållpunkter så är det i kalendariet du kan grotta ner dig i

detaljerna. Här kommer du hitta stort som smått, liksom biljett

och kontaktinformation.

Vi använder oss av kalendern Allt om Västerbotten där

Umeå400relaterade arrangemang kommer sorteras under en

egen kategori. Kalendern är fri för alla att använda. Varje

arrangör kan själv lägga upp sina Umeå400taggade aktiviteter

där.

Bidra till nyhetsbrevet
Umeå 400nyhetsbreven kommer självklart att lyfta saker som är aktuella inför firandet nästa år. Nu vill vi höra din

röst. Vad vill du helst se i de här nyhetsbreven? Evenemangstips, intervjuer och artiklar, historiska nedslag? Har du

andra förslag eller bara vill tipsa och bidra med nyheter? Hör av dig till oss på umea400@umea.se

Sök ekonomiskt stöd till din förening för projekt som firar
Umeå 400 år.

Stöd till föreningar
Kommunen vill att så många som kan och vill ska ha

möjlighet att fira! Därför kan ideella föreningar söka stöd

för att genomföra arrangemang eller projekt. Fram till 15

maj 2022 kan er förening söka stöd för aktiviteter under

jubileumsåret!

Arrangemang och projekt kan till exempel knyta an till något av de teman som har tagits fram för jubileet:

• älvslandskapet

• blicka mot framtiden

• cirkulär ekonomi och hållbarhet

• demokrati

• staden Umeå fyller år

• Umeå ur ett historiskt perspektiv.

Projekt och arrangemang som får stöd ska vara öppna för alla att delta i och de ska genomföras i Umeå kommun. Det

är också möjligt att söka stöd för att förstärka ett befintligt evenemang eller en extra programpunkt, till exempel vid en

festival.

Det ekonomiska stödet kan ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister söka och det

gäller arrangemang som har en tillfällig karaktär.

Ansökan är öppen
Det ekonomiska stöd som ideella föreningar kan söka är för att genomföra arrangemang eller projekt som en del i

Umeås 400årsfirande. Stödet går att söka fram till 15 maj 2022 för aktiviteter under jubileumsåret. Handläggning

görs fem gånger under perioden.

MER OM FÖRENINGSSTÖDET

GDPR
Umeå kommun följer dataskyddsförordningen GDPR. Vi lagrar endast din epostadress, och den används bara för

utskick av Umeå400nyhetsbrevet. Du kan när som helst avsluta din prenumeration och då tas din adress bort från

listan. Länk finns i slutet av varje nyhetsbrev.

Ansvarig utgivare: Dan Vähä, projektledare, Umeå400projektet

Umeå 400 år, Umeå kommun, Skolgatan 31A, 901 84 Umeå

09016 10 00, Webbplats, umea400@umea.se

Tipsa en vän | Avregistrera dig

Detta nyhetsbrev skickades till:

https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=c8533e11-d07e-498a-980c-a7ae5d984928&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=15de4a00-599c-4efd-87e1-ec3bd6be5236&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=c8982fec-89b1-4456-9b08-6c09a81fe941&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=ad781c30-5e17-419a-9b17-0a7a9b91b1f6&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=8d998c34-a83a-4d28-977d-a8576621af92&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/RobotDecoy?r=00000000-0000-0000-0000-000000000000


Ett nyhetsbrev från Umeå 400 år, Umeå kommun Öppna i webbläsare

Webbplats | Om projektet | Kontakta oss | Tipsa en vän

2022 blir ett årslångt firande av Umeå! Foto: Johan Bergenstråhle/mostphotos.com

Nästa år firar Umeå 400 år som
stad! Visst är du med?
Hej & välkommen till Umeå400projektets första nyhetsbrev! Vi startar med några nyheter om höstens

förberedelser och passar också på att ta tempen på projektledaren. Tre nyhetsbrev till planeras under

hösten och sedan fortsätter vi med tätare utgivning under 2022. Vi hoppas du vill hålla dig uppdaterad

och då kan du fortsätta hänga med här. Dela gärna prenumerationslänken till vänner och kollegor som

du tror vill följa oss. För under hösten hoppas vi kunna skruva upp förväntningarna rejält inför allt som

kommer hända under jubileumsåret!

Umeå vill fira med berättelser
När Umeå nästa år firar 400 år med stadsprivilegier är berättelsen om Umeå allas berättelse. Den tillhör de invånare

som har levt här i generationer och dem som flyttar hit just nu. Det är berättelsen om hur människor en gång

stannade upp här, bosatte sig och började leva sina liv. Berättelsen om hur man brukade jorden, hur nya

generationer växte upp, och hur nya familjer bildades. Hur samhället formades, hur allt fler ville vara en del av platsen

där vi bor.

Det är berättelsen om hur människor engagerar sig i samhällsbygget. Bildar föreningar, odlar intressen, utövar idrott,

utbildar sig. Hur musiken, konsten och litteraturen formar våra liv. Hur entreprenörer skapar företag och hur

myndigheter etablerar sig i staden. Hur kompetens och bildning ger oss möjligheter och verktyg att möta våra

samhällsutmaningar.

Några berättelser som Umeå kommun särskilt vill berätta om under jubileumsåret 2022 är de om älvslandskapet och

dess betydelse för Umeå, i går, i dag och i framtiden. Vi vill även blicka framåt och beskriva ny teknik, innovationer

och ny kunskap. Cirkulär ekonomi och hållbarhet är andra viktiga och centrala frågor för framtidens Umeå som vi vill

lyfta.

Berättelsen om Umeå kan inrymma allt från vardagslivet till historiska larm om krig, om bränder, om armod, men också

om glädje, förälskelser, gemenskap, utveckling och framtidshopp.

Nu när Umeå fyller 400 år vill vi höra många berättelser. Mer om hur du och din organisation kan bidra till berättelsen

kommer du få höra om under hösten.

Dan Vähä  projektledare för Umeå400.

Tempen på Umeå400 
Hej Dan, du är projektledare för Umeå400. Hur är känslan inför

nästa år, nu när det bara är ett halvår kvar till att jubileumsåret

drar igång?

 Jag har en positiv känsla inför kommande jubileumsår! Alla

samarbetspartners är taggade att bidra till ett bra jubileumsår,

både internt i kommunen och externt. Vi hoppas nu att Coronan

släpper taget om oss alla så att människor får möjlighet att

mötas på olika sätt, till exempel i samband med arrangemangen

nästa år.

Vad har varit viktigast att arbeta med under våren?

 En viktig del i det här uppbyggnadsskedet har varit att

informera om att Umeå400projektet är ett samverkansprojekt

och att hitta formerna för de kommunikativa insatserna, till

exempel genom att arbeta fram vår webbplats umea400.se.

Nu väntar lite semester. Vad ser du mest fram emot att ta itu med

när du är tillbaka i början av augusti?

 Det blir att få till en bra process med kommande

framtidshälsning, få modulen på plats på Rådhustorget så vi kan

berätta mer om hur den kan användas och att börja

upphandlingen av stadsfesten.

Många väntar med spänning på att äntligen
kunna ta del av kulturarrangemang igen!

Kulturens arr en del av
jubileumsårets program
I höst växlar verksamheterna inom Kulturförvaltningen upp sin

planering inför nästa år. Att skapa spännande och relevanta

arrangemang och projekt i relation till Umeå 400 år kommer att

bli en självklar del i den ordinarie programplaneringen.

Temaområden såsom demokrati, staden Umeå, framtiden och

hållbarhet (för att nämna några) blir en kreativ språngbräda i

processen. Samarbeten och samverkan, såväl verksamheter

emellan som med civilsamhället kommer som vanligt att vara i

fokus. Tillsammans kan vi nå många målgrupper.

Redan nu pågår planering av ett antal större arrangemang unika

för jubileumsåret. Bland annat invigningen av Umeå 400 år

under Nyårsfirandet 2021/2022 samt förstås, den stora

Jubileumsdagen 22 juni 2022  en heldag med plats på scen för

det lokala kultur och föreningslivet. En dag för alla Umebor!

Rally Sweden  tävling med VMstatus.

Rally Sweden klart för
Umeå
Som ni säkert redan sett kommer Rally Sweden flyttas till Umeå! I

februari 2022 kommer alltså Sveriges största årligen

återkommande evenemang att genomföras i Umeå.

Målsättningen är att samarbetet ska bli flerårigt. Samarbetet med

Rally Sweden kommer att innebära att Umeå växlar upp ett flertal

nivåer som evenemangsstad. I samband med evenemanget

kommer Umeå att exponeras för över 100 miljoner tittare världen

över och få välkomna 10tusentals besökare till vår region. Visit

Umeå rapporterar att evenemanget därmed kommer att vara en

otroligt viktig injektion för en hårt drabbad besöksnäring och

även ge stora positiva effekter för hela Umeåregionen.

Årshjulet ger dig en snabb överblick.

Årshjul för större
arrangemang
Det kommer arrangeras många olika aktiviteter nästa år och

många av dem blir en del av Umeå400programmet. Mycket är

fortfarande i en tidig planeringsfas, men på umea400.se finns nu

ett årshjul där vi har försökt fånga in några av de större

arrangemangen under 2022.

Gå till årshjulet på vår webbplats så hittar du några av de större

arrangemangen som vi i nuläget vet kommer vara en del i

programmet.

Allt om Västerbotten  här ser du det som
händer.

Kalendariet
365 dagar fyllda med möjligheter  så tänker vi oss 2022 när

Umeå firar 400 år som stad. Om vårt årshjul lyfter årets största

hållpunkter så är det i kalendariet du kan grotta ner dig i

detaljerna. Här kommer du hitta stort som smått, liksom biljett

och kontaktinformation.

Vi använder oss av kalendern Allt om Västerbotten där

Umeå400relaterade arrangemang kommer sorteras under en

egen kategori. Kalendern är fri för alla att använda. Varje

arrangör kan själv lägga upp sina Umeå400taggade aktiviteter

där.

Bidra till nyhetsbrevet
Umeå 400nyhetsbreven kommer självklart att lyfta saker som är aktuella inför firandet nästa år. Nu vill vi höra din

röst. Vad vill du helst se i de här nyhetsbreven? Evenemangstips, intervjuer och artiklar, historiska nedslag? Har du

andra förslag eller bara vill tipsa och bidra med nyheter? Hör av dig till oss på umea400@umea.se

Sök ekonomiskt stöd till din förening för projekt som firar
Umeå 400 år.

Stöd till föreningar
Kommunen vill att så många som kan och vill ska ha

möjlighet att fira! Därför kan ideella föreningar söka stöd

för att genomföra arrangemang eller projekt. Fram till 15

maj 2022 kan er förening söka stöd för aktiviteter under

jubileumsåret!

Arrangemang och projekt kan till exempel knyta an till något av de teman som har tagits fram för jubileet:

• älvslandskapet

• blicka mot framtiden

• cirkulär ekonomi och hållbarhet

• demokrati

• staden Umeå fyller år

• Umeå ur ett historiskt perspektiv.

Projekt och arrangemang som får stöd ska vara öppna för alla att delta i och de ska genomföras i Umeå kommun. Det

är också möjligt att söka stöd för att förstärka ett befintligt evenemang eller en extra programpunkt, till exempel vid en

festival.

Det ekonomiska stödet kan ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister söka och det

gäller arrangemang som har en tillfällig karaktär.

Ansökan är öppen
Det ekonomiska stöd som ideella föreningar kan söka är för att genomföra arrangemang eller projekt som en del i

Umeås 400årsfirande. Stödet går att söka fram till 15 maj 2022 för aktiviteter under jubileumsåret. Handläggning

görs fem gånger under perioden.

MER OM FÖRENINGSSTÖDET

GDPR
Umeå kommun följer dataskyddsförordningen GDPR. Vi lagrar endast din epostadress, och den används bara för

utskick av Umeå400nyhetsbrevet. Du kan när som helst avsluta din prenumeration och då tas din adress bort från

listan. Länk finns i slutet av varje nyhetsbrev.

Ansvarig utgivare: Dan Vähä, projektledare, Umeå400projektet

Umeå 400 år, Umeå kommun, Skolgatan 31A, 901 84 Umeå

09016 10 00, Webbplats, umea400@umea.se

Tipsa en vän | Avregistrera dig

Detta nyhetsbrev skickades till:
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Nästa år firar Umeå 400 år som
stad! Visst är du med?
Hej & välkommen till Umeå400projektets första nyhetsbrev! Vi startar med några nyheter om höstens

förberedelser och passar också på att ta tempen på projektledaren. Tre nyhetsbrev till planeras under

hösten och sedan fortsätter vi med tätare utgivning under 2022. Vi hoppas du vill hålla dig uppdaterad

och då kan du fortsätta hänga med här. Dela gärna prenumerationslänken till vänner och kollegor som

du tror vill följa oss. För under hösten hoppas vi kunna skruva upp förväntningarna rejält inför allt som

kommer hända under jubileumsåret!

Umeå vill fira med berättelser
När Umeå nästa år firar 400 år med stadsprivilegier är berättelsen om Umeå allas berättelse. Den tillhör de invånare

som har levt här i generationer och dem som flyttar hit just nu. Det är berättelsen om hur människor en gång

stannade upp här, bosatte sig och började leva sina liv. Berättelsen om hur man brukade jorden, hur nya

generationer växte upp, och hur nya familjer bildades. Hur samhället formades, hur allt fler ville vara en del av platsen

där vi bor.

Det är berättelsen om hur människor engagerar sig i samhällsbygget. Bildar föreningar, odlar intressen, utövar idrott,

utbildar sig. Hur musiken, konsten och litteraturen formar våra liv. Hur entreprenörer skapar företag och hur

myndigheter etablerar sig i staden. Hur kompetens och bildning ger oss möjligheter och verktyg att möta våra

samhällsutmaningar.

Några berättelser som Umeå kommun särskilt vill berätta om under jubileumsåret 2022 är de om älvslandskapet och

dess betydelse för Umeå, i går, i dag och i framtiden. Vi vill även blicka framåt och beskriva ny teknik, innovationer

och ny kunskap. Cirkulär ekonomi och hållbarhet är andra viktiga och centrala frågor för framtidens Umeå som vi vill

lyfta.

Berättelsen om Umeå kan inrymma allt från vardagslivet till historiska larm om krig, om bränder, om armod, men också

om glädje, förälskelser, gemenskap, utveckling och framtidshopp.

Nu när Umeå fyller 400 år vill vi höra många berättelser. Mer om hur du och din organisation kan bidra till berättelsen

kommer du få höra om under hösten.

Dan Vähä  projektledare för Umeå400.

Tempen på Umeå400 
Hej Dan, du är projektledare för Umeå400. Hur är känslan inför

nästa år, nu när det bara är ett halvår kvar till att jubileumsåret

drar igång?

 Jag har en positiv känsla inför kommande jubileumsår! Alla

samarbetspartners är taggade att bidra till ett bra jubileumsår,

både internt i kommunen och externt. Vi hoppas nu att Coronan

släpper taget om oss alla så att människor får möjlighet att

mötas på olika sätt, till exempel i samband med arrangemangen

nästa år.

Vad har varit viktigast att arbeta med under våren?

 En viktig del i det här uppbyggnadsskedet har varit att

informera om att Umeå400projektet är ett samverkansprojekt

och att hitta formerna för de kommunikativa insatserna, till

exempel genom att arbeta fram vår webbplats umea400.se.

Nu väntar lite semester. Vad ser du mest fram emot att ta itu med

när du är tillbaka i början av augusti?

 Det blir att få till en bra process med kommande

framtidshälsning, få modulen på plats på Rådhustorget så vi kan

berätta mer om hur den kan användas och att börja

upphandlingen av stadsfesten.

Många väntar med spänning på att äntligen
kunna ta del av kulturarrangemang igen!

Kulturens arr en del av
jubileumsårets program
I höst växlar verksamheterna inom Kulturförvaltningen upp sin

planering inför nästa år. Att skapa spännande och relevanta

arrangemang och projekt i relation till Umeå 400 år kommer att

bli en självklar del i den ordinarie programplaneringen.

Temaområden såsom demokrati, staden Umeå, framtiden och

hållbarhet (för att nämna några) blir en kreativ språngbräda i

processen. Samarbeten och samverkan, såväl verksamheter

emellan som med civilsamhället kommer som vanligt att vara i

fokus. Tillsammans kan vi nå många målgrupper.

Redan nu pågår planering av ett antal större arrangemang unika

för jubileumsåret. Bland annat invigningen av Umeå 400 år

under Nyårsfirandet 2021/2022 samt förstås, den stora

Jubileumsdagen 22 juni 2022  en heldag med plats på scen för

det lokala kultur och föreningslivet. En dag för alla Umebor!

Rally Sweden  tävling med VMstatus.

Rally Sweden klart för
Umeå
Som ni säkert redan sett kommer Rally Sweden flyttas till Umeå! I

februari 2022 kommer alltså Sveriges största årligen

återkommande evenemang att genomföras i Umeå.

Målsättningen är att samarbetet ska bli flerårigt. Samarbetet med

Rally Sweden kommer att innebära att Umeå växlar upp ett flertal

nivåer som evenemangsstad. I samband med evenemanget

kommer Umeå att exponeras för över 100 miljoner tittare världen

över och få välkomna 10tusentals besökare till vår region. Visit

Umeå rapporterar att evenemanget därmed kommer att vara en

otroligt viktig injektion för en hårt drabbad besöksnäring och

även ge stora positiva effekter för hela Umeåregionen.

Årshjulet ger dig en snabb överblick.

Årshjul för större
arrangemang
Det kommer arrangeras många olika aktiviteter nästa år och

många av dem blir en del av Umeå400programmet. Mycket är

fortfarande i en tidig planeringsfas, men på umea400.se finns nu

ett årshjul där vi har försökt fånga in några av de större

arrangemangen under 2022.

Gå till årshjulet på vår webbplats så hittar du några av de större

arrangemangen som vi i nuläget vet kommer vara en del i

programmet.

Allt om Västerbotten  här ser du det som
händer.

Kalendariet
365 dagar fyllda med möjligheter  så tänker vi oss 2022 när

Umeå firar 400 år som stad. Om vårt årshjul lyfter årets största

hållpunkter så är det i kalendariet du kan grotta ner dig i

detaljerna. Här kommer du hitta stort som smått, liksom biljett

och kontaktinformation.

Vi använder oss av kalendern Allt om Västerbotten där

Umeå400relaterade arrangemang kommer sorteras under en

egen kategori. Kalendern är fri för alla att använda. Varje

arrangör kan själv lägga upp sina Umeå400taggade aktiviteter

där.

Bidra till nyhetsbrevet
Umeå 400nyhetsbreven kommer självklart att lyfta saker som är aktuella inför firandet nästa år. Nu vill vi höra din

röst. Vad vill du helst se i de här nyhetsbreven? Evenemangstips, intervjuer och artiklar, historiska nedslag? Har du

andra förslag eller bara vill tipsa och bidra med nyheter? Hör av dig till oss på umea400@umea.se

Sök ekonomiskt stöd till din förening för projekt som firar
Umeå 400 år.

Stöd till föreningar
Kommunen vill att så många som kan och vill ska ha

möjlighet att fira! Därför kan ideella föreningar söka stöd

för att genomföra arrangemang eller projekt. Fram till 15

maj 2022 kan er förening söka stöd för aktiviteter under

jubileumsåret!

Arrangemang och projekt kan till exempel knyta an till något av de teman som har tagits fram för jubileet:

• älvslandskapet

• blicka mot framtiden

• cirkulär ekonomi och hållbarhet

• demokrati

• staden Umeå fyller år

• Umeå ur ett historiskt perspektiv.

Projekt och arrangemang som får stöd ska vara öppna för alla att delta i och de ska genomföras i Umeå kommun. Det

är också möjligt att söka stöd för att förstärka ett befintligt evenemang eller en extra programpunkt, till exempel vid en

festival.

Det ekonomiska stödet kan ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister söka och det

gäller arrangemang som har en tillfällig karaktär.

Ansökan är öppen
Det ekonomiska stöd som ideella föreningar kan söka är för att genomföra arrangemang eller projekt som en del i

Umeås 400årsfirande. Stödet går att söka fram till 15 maj 2022 för aktiviteter under jubileumsåret. Handläggning

görs fem gånger under perioden.

MER OM FÖRENINGSSTÖDET

GDPR
Umeå kommun följer dataskyddsförordningen GDPR. Vi lagrar endast din epostadress, och den används bara för

utskick av Umeå400nyhetsbrevet. Du kan när som helst avsluta din prenumeration och då tas din adress bort från

listan. Länk finns i slutet av varje nyhetsbrev.

Ansvarig utgivare: Dan Vähä, projektledare, Umeå400projektet

Umeå 400 år, Umeå kommun, Skolgatan 31A, 901 84 Umeå

09016 10 00, Webbplats, umea400@umea.se

Tipsa en vän | Avregistrera dig

Detta nyhetsbrev skickades till:

https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=b9b5051a-7fda-4051-a2a0-861a04bba7e4&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=d539b808-06a0-4c9e-8544-acff30385c3d&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=36e24268-c25f-4d82-927a-abd4b04fefe9&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=06c10e90-283b-4ea9-b930-8f636f67bb04&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=f16ab18e-6a38-4b81-878a-6cb5c389172e&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=3d2b4180-3165-4348-90d2-e991c87ff3a3&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
mailto:umea400@umea.se?subject=Nyhetstips
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Nästa år firar Umeå 400 år som
stad! Visst är du med?
Hej & välkommen till Umeå400projektets första nyhetsbrev! Vi startar med några nyheter om höstens

förberedelser och passar också på att ta tempen på projektledaren. Tre nyhetsbrev till planeras under

hösten och sedan fortsätter vi med tätare utgivning under 2022. Vi hoppas du vill hålla dig uppdaterad

och då kan du fortsätta hänga med här. Dela gärna prenumerationslänken till vänner och kollegor som

du tror vill följa oss. För under hösten hoppas vi kunna skruva upp förväntningarna rejält inför allt som

kommer hända under jubileumsåret!

Umeå vill fira med berättelser
När Umeå nästa år firar 400 år med stadsprivilegier är berättelsen om Umeå allas berättelse. Den tillhör de invånare

som har levt här i generationer och dem som flyttar hit just nu. Det är berättelsen om hur människor en gång

stannade upp här, bosatte sig och började leva sina liv. Berättelsen om hur man brukade jorden, hur nya

generationer växte upp, och hur nya familjer bildades. Hur samhället formades, hur allt fler ville vara en del av platsen

där vi bor.

Det är berättelsen om hur människor engagerar sig i samhällsbygget. Bildar föreningar, odlar intressen, utövar idrott,

utbildar sig. Hur musiken, konsten och litteraturen formar våra liv. Hur entreprenörer skapar företag och hur

myndigheter etablerar sig i staden. Hur kompetens och bildning ger oss möjligheter och verktyg att möta våra

samhällsutmaningar.

Några berättelser som Umeå kommun särskilt vill berätta om under jubileumsåret 2022 är de om älvslandskapet och

dess betydelse för Umeå, i går, i dag och i framtiden. Vi vill även blicka framåt och beskriva ny teknik, innovationer

och ny kunskap. Cirkulär ekonomi och hållbarhet är andra viktiga och centrala frågor för framtidens Umeå som vi vill

lyfta.

Berättelsen om Umeå kan inrymma allt från vardagslivet till historiska larm om krig, om bränder, om armod, men också

om glädje, förälskelser, gemenskap, utveckling och framtidshopp.

Nu när Umeå fyller 400 år vill vi höra många berättelser. Mer om hur du och din organisation kan bidra till berättelsen

kommer du få höra om under hösten.

Dan Vähä  projektledare för Umeå400.

Tempen på Umeå400 
Hej Dan, du är projektledare för Umeå400. Hur är känslan inför

nästa år, nu när det bara är ett halvår kvar till att jubileumsåret

drar igång?

 Jag har en positiv känsla inför kommande jubileumsår! Alla

samarbetspartners är taggade att bidra till ett bra jubileumsår,

både internt i kommunen och externt. Vi hoppas nu att Coronan

släpper taget om oss alla så att människor får möjlighet att

mötas på olika sätt, till exempel i samband med arrangemangen

nästa år.

Vad har varit viktigast att arbeta med under våren?

 En viktig del i det här uppbyggnadsskedet har varit att

informera om att Umeå400projektet är ett samverkansprojekt

och att hitta formerna för de kommunikativa insatserna, till

exempel genom att arbeta fram vår webbplats umea400.se.

Nu väntar lite semester. Vad ser du mest fram emot att ta itu med

när du är tillbaka i början av augusti?

 Det blir att få till en bra process med kommande

framtidshälsning, få modulen på plats på Rådhustorget så vi kan

berätta mer om hur den kan användas och att börja

upphandlingen av stadsfesten.

Många väntar med spänning på att äntligen
kunna ta del av kulturarrangemang igen!

Kulturens arr en del av
jubileumsårets program
I höst växlar verksamheterna inom Kulturförvaltningen upp sin

planering inför nästa år. Att skapa spännande och relevanta

arrangemang och projekt i relation till Umeå 400 år kommer att

bli en självklar del i den ordinarie programplaneringen.

Temaområden såsom demokrati, staden Umeå, framtiden och

hållbarhet (för att nämna några) blir en kreativ språngbräda i

processen. Samarbeten och samverkan, såväl verksamheter

emellan som med civilsamhället kommer som vanligt att vara i

fokus. Tillsammans kan vi nå många målgrupper.

Redan nu pågår planering av ett antal större arrangemang unika

för jubileumsåret. Bland annat invigningen av Umeå 400 år

under Nyårsfirandet 2021/2022 samt förstås, den stora

Jubileumsdagen 22 juni 2022  en heldag med plats på scen för

det lokala kultur och föreningslivet. En dag för alla Umebor!

Rally Sweden  tävling med VMstatus.

Rally Sweden klart för
Umeå
Som ni säkert redan sett kommer Rally Sweden flyttas till Umeå! I

februari 2022 kommer alltså Sveriges största årligen

återkommande evenemang att genomföras i Umeå.

Målsättningen är att samarbetet ska bli flerårigt. Samarbetet med

Rally Sweden kommer att innebära att Umeå växlar upp ett flertal

nivåer som evenemangsstad. I samband med evenemanget

kommer Umeå att exponeras för över 100 miljoner tittare världen

över och få välkomna 10tusentals besökare till vår region. Visit

Umeå rapporterar att evenemanget därmed kommer att vara en

otroligt viktig injektion för en hårt drabbad besöksnäring och

även ge stora positiva effekter för hela Umeåregionen.

Årshjulet ger dig en snabb överblick.

Årshjul för större
arrangemang
Det kommer arrangeras många olika aktiviteter nästa år och

många av dem blir en del av Umeå400programmet. Mycket är

fortfarande i en tidig planeringsfas, men på umea400.se finns nu

ett årshjul där vi har försökt fånga in några av de större

arrangemangen under 2022.

Gå till årshjulet på vår webbplats så hittar du några av de större

arrangemangen som vi i nuläget vet kommer vara en del i

programmet.

Allt om Västerbotten  här ser du det som
händer.

Kalendariet
365 dagar fyllda med möjligheter  så tänker vi oss 2022 när

Umeå firar 400 år som stad. Om vårt årshjul lyfter årets största

hållpunkter så är det i kalendariet du kan grotta ner dig i

detaljerna. Här kommer du hitta stort som smått, liksom biljett

och kontaktinformation.

Vi använder oss av kalendern Allt om Västerbotten där

Umeå400relaterade arrangemang kommer sorteras under en

egen kategori. Kalendern är fri för alla att använda. Varje

arrangör kan själv lägga upp sina Umeå400taggade aktiviteter

där.

Bidra till nyhetsbrevet
Umeå 400nyhetsbreven kommer självklart att lyfta saker som är aktuella inför firandet nästa år. Nu vill vi höra din

röst. Vad vill du helst se i de här nyhetsbreven? Evenemangstips, intervjuer och artiklar, historiska nedslag? Har du

andra förslag eller bara vill tipsa och bidra med nyheter? Hör av dig till oss på umea400@umea.se

Sök ekonomiskt stöd till din förening för projekt som firar
Umeå 400 år.

Stöd till föreningar
Kommunen vill att så många som kan och vill ska ha

möjlighet att fira! Därför kan ideella föreningar söka stöd

för att genomföra arrangemang eller projekt. Fram till 15

maj 2022 kan er förening söka stöd för aktiviteter under

jubileumsåret!

Arrangemang och projekt kan till exempel knyta an till något av de teman som har tagits fram för jubileet:

• älvslandskapet

• blicka mot framtiden

• cirkulär ekonomi och hållbarhet

• demokrati

• staden Umeå fyller år

• Umeå ur ett historiskt perspektiv.

Projekt och arrangemang som får stöd ska vara öppna för alla att delta i och de ska genomföras i Umeå kommun. Det

är också möjligt att söka stöd för att förstärka ett befintligt evenemang eller en extra programpunkt, till exempel vid en

festival.

Det ekonomiska stödet kan ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister söka och det

gäller arrangemang som har en tillfällig karaktär.

Ansökan är öppen
Det ekonomiska stöd som ideella föreningar kan söka är för att genomföra arrangemang eller projekt som en del i

Umeås 400årsfirande. Stödet går att söka fram till 15 maj 2022 för aktiviteter under jubileumsåret. Handläggning

görs fem gånger under perioden.

MER OM FÖRENINGSSTÖDET

GDPR
Umeå kommun följer dataskyddsförordningen GDPR. Vi lagrar endast din epostadress, och den används bara för

utskick av Umeå400nyhetsbrevet. Du kan när som helst avsluta din prenumeration och då tas din adress bort från

listan. Länk finns i slutet av varje nyhetsbrev.

Ansvarig utgivare: Dan Vähä, projektledare, Umeå400projektet

Umeå 400 år, Umeå kommun, Skolgatan 31A, 901 84 Umeå

09016 10 00, Webbplats, umea400@umea.se

Tipsa en vän | Avregistrera dig

Detta nyhetsbrev skickades till:

https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=ea96b173-d546-4c5c-a428-5b83f67a024f&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=eabddbc2-ccb6-41d6-8d75-5971006a894d&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=c2f44e1a-85e8-4c62-9a3a-82d4c23c11e0&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=6f2e08a4-1249-4b05-8496-885fe170805b&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=9d08e14f-e6a4-4cdd-8d5e-2ea260e83263&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/subscription/unregister?g=00000000-0000-0000-0000-000000000000&languageCode=sv
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=14137a9d-a793-4635-8e4e-6a477a1aacae&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=7fdb1c3a-91ef-4e50-988c-ed6a9415d5e6&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=dc5928ba-dbe8-4d3d-be61-6e03a56ac474&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=2313ab6b-3123-4efe-ac39-269c81a37d60&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://public.paloma.se/Clickstat/Click?l=d01dd13f-252b-4173-97ce-69bb4f990cfb&r=00000000-0000-0000-0000-000000000000

