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äldreomsorgen under utveckling
Inom vännäs kommuns äldreomsorg pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att 
utveckla och höja kvaliteten i våra verksamheter. utgångspunkten är att de äldre 
ska få en individuellt anpassad vård och omsorg.

för att säkra kvaliteten görs uppföljningar genom brukarundersökningar och 
kvalitetsmätningar. när förbättringsbehov upptäcks arbetar verksamheterna fram 
åtgärdsplaner.

det här året blir ett särskilt spännande år för vår äldreomsorg. dels kommer 
verksamheten att delta i en forskningsstudie och dels medverka i en Tv-serie i svT.

vännäsby äldrecentrum och äldreboendet hjorten kommer att ingå i forsknings-
studien under ledning av umeå universitet. studien går under rubriken ”Person-
centrerad och trivselfrämjande intervention i vård- och omsorgsboende för äldre”. 
vi är övertygade om att studien kommer att vara utvecklande för vår personal. 
det främsta skälet till kommunens deltagande är dock att forskningen ligger i linje 
med vårt pågående arbete – att i än högre utsträckning möta enskilda äldres 
behov av aktiviteter. vi vill ge en meningsfull vardag utifrån de äldres behov och 
önskningar.

svT har påbörjat ett arbete med en Tv-serie som ska skildra hemtjänsten i vän-
näs. Produktionen kommer att följa både äldre som har hemtjänst samt personal 
som arbetar inom den. alla programavsnitt kommer totalt att resultera i fyra tim-
mars sändningstid och avslutas med en nationell hearing och debatt om äldreom-
sorg i allmänhet och hemtjänst i synnerhet. Tv-serien är planerad att visas hösten 
2016.

Både forskningsprojektet och Tv-serien om vännäs kommuns hemtjänst kommer 
att synliggöra vad som är bra respektive mindre bra inom äldreomsorgen, 
samt visa på personalens kompetens och behov av kompetensutveckling. Jag 
är övertygad om att detta kommer att leda till en än bättre vård- och omsorg
för äldre i vännäs.
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sammanträdestIder 2016
kommunfullmäktige

4 april
13 juni
31 oktober
5 december

du kan ta del av kommunfullmäktiges 
sammanträden live från vår webbsida. 
aktuell dag hittar du sammanträdet 
direkt på startsidan. Övriga dagar kan 
du ta del av tidigare sammanträden på
www.vannas.se/webbsändning.

kommunstyrelsen

14 mars
11 april
23 maj
15 augusti
12 september
10 oktober
14 november
12 december

Vård- och omsorgsnämnden

24 februari
19 april
25 maj
15 juni
15 september
9 november
14 december

Plan- och miljönämnden

16 februari
19 april
21 juni
20 september
1 november

Barn- och utbildningsnämnden

17 februari
15 april
12 maj
15 juni
8 september
26-27 oktober
19 december

Liljaskolans styrelse

25 februari
14 april
31 maj
20 september
22 november

du hittar tid, plats och handlingar för 
alla sammanträden på vår webb via 
www.vannas.se/sammantraden.

vännäs kommun - 
när du vill!
Vännäs kommun finns i flera 
sociala medier. Bland annat kan 
du hitta oss på facebook, twitter, 
Youtube och Instagram.

faceBook

På vår facebooksida delar vi 
bland annat nyheter från vår webb-
sida vannas.se samt evenemang 
från sidan visitvannas.se. 

förutom detta är vår facebooksida 
ett verktyg för att nå kommunens 
invånare vid kris, extraordinär 
händelse eller samhällsstörning. att 
följa oss är ett enkelt sätt för dig att 
hålla dig uppdaterad om vad som 
händer i kommunen. 

TwITTer

I vännäs kommuns Twitterflöde 
delar vi bland annat foton från 
vår kommunala vardag samt länkar 
med information från vannas.se.

YouTuBe

via vår YouTubekanal vännäs 
webbTv sänder vi live från kom-
munfullmäktiges sammanträden. 
det kan även dyka upp ett och 
annat bildspel eller filmer.

InsTagram

Instagramkontot @visitvannas är 
vårt nyaste tillskott bland de sociala 
medierna. här delar vi bilder från 
vår vackra kommun. ett galleri för 
dem som är nyfikna på vännäs.

vännäs kommun

@vannaskommun

vännäs webbTv

@visitvannas

Här hittar du oss
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På Vännäs kommun kan du få 
tillgång till talande Webb. tjänsten 
talande Webb ger dig möjlighet att 
bland annat lyssna på webbsidans 
innehåll, förstora texten eller lägga 
fokus på den text du läser.

Talande webb är gratis för dig som an-
vändare och fungerar på smarta mobil-
telefoner, surfplattor, mac och Pc utan 
att du behöver ladda ned programmet.

för att aktivera Talande webb på vår 
webbplats klickar du på länken ”Lyss-
na” under rubriken på varje sida. du 
kan också aktivera Talande webb från 
startsidan i den vita toppmenyn, dock 
endast från en dator. när du aktiverat 
Talande webb följer verktyget med dig 
hela tiden tills du stänger ner det. 

funktioner

det finns två läslägen i Talande webb: 
”Peka och Läs” och ”markera och läs”. 

Peka och läs. när ikonen med fingret 
är markerad läser Talande webb upp 
texten du pekar på, samtidigt som 
texten markeras och du får en visuell 
återkoppling.

markera och läs. när ikonen med 
fingret inte är markerad, är funktionen 
Peka och läs inte aktiverad. Istället 
markerar du då först den text du vill 
få uppläst, sedan klickar du på play-

knappen. den här funktionen fungerar 
bäst vid långa texter.

spara till mp3. du kan välja att spara 
text som en mp3 (ljudfil). markera den 
text du vill spara och klicka på ikonen. 
du får då döpa filen och spara den på 
din dator. den här funktionen är praktisk 
när du vill du läsa en längre text på 
bussen på vägen hem eller repetera 
informationen flera gånger, utan att 
vara uppkopplad mot internet.

fokus/nedtoning. den här funktionen 
hjälper dig att hålla koncentrationen 
på det du läser. skärmen tonas ner och 
bara en smal remsa där du läser syns 
tydligt.

Inställningar. under inställningar kan 
du välja att skaffa ett eget konto där 
du sparar dina personliga inställningar. 
när du byter till en annan dator, mobil 
eller surfplatta kan du logga in för att 
hämta dina sparade inställningar.

markeringens färgtema: välj den färg 
som passar dig bäst, den markerade 
texten ändrar då färg. 
Textförstoring påslagen som standard: 

här väljer du om du alltid vill starta 
Talande webb med textförstoringen 
påslagen.

Textförstoringens storlek: här väljer du 
vilken storlek du vill ha på texten.

Peka på texten för automatisk uppläs-
ning: välj vilket läsläge du vill starta 
Talande webb med.

rösthastighet: välj vilken hastighet du 
vill ha på uppläsningen.

Läs upp innehållet i pdf-dokument: här 
väljer du om Talande webb alltid ska 
fråga dig om du vill få pdf-dokumentet 
uppläst, eller om pdf-dokument alltid 
ska läsas upp utan att Talande webb 
frågar dig först.

Informationsknapp: denna knapp 
förklarar de olika funktionerna i Talande 
webb.

Informationen om funktionerna är 
hämtad från www.funkaportalen.se.

Läs mer på www.vannas.se/lyssna

Lyssna på kommunens webbsida med Talande webb

sofIa TJärnsTrÖm
141 04

Bild: Verktyget Talande Webb

Från vannas.se. Foto: H
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de senaste tre åren kan vi se 
en markant höjning av genom-
snittsbetygen för kommunens 
elever i åk 6. I vissa ämnen har 
snittmeritvärdet ökat så mycket 
som 25 % och resultaten ligger 
klart över riksgenomsnittet. 

- den engagerade lärarkåren i 
vännäs har tillsammans med skol-
ledarna arbetat målmedvetet för 
att höja elevernas kunskapsresultat 
i skolan. ett arbete som har gett 
resultat, säger Pia Bolin, en av 
kommunens rektorer. 

- några av framgångsfaktorerna 
handlar om vårt fokus på utveck-
lad läsförståelse inom alla ämnen 
samt arbete med en stimulerande 
lärmiljö för alla elever, säger 
christer nordmark, rektor på 
vegaskolan. 

vi arbetar nu aktivt för att bibe-
hålla de fina resultaten. ett sätt 
är att ytterligare stärka lärarnas 
kompetens. det gör vi bland an-
nat genom att många av lärarna 
för närvarande deltar i matema-
tiklyftet och övriga i satsningen 
kollegialt lärande. 

Tomas åsTrÖm
143 25

Från och med hösten 2015 deltar alla 
lärare i Vännäs kommuns grundskolor 
och grundsärskolor i en gemensam 
satsning på kompetensutveckling 
genom kollegialt lärande. Satsningen 
kommer att löpa under minst ett läsår. 

Vi är stolta över att satsa så mycket 
på att våra duktiga lärare ska kunna 
utvecklas ytterligare, något som bidrar 
till en ännu bättre undervisning för 
våra elever.

Under de senaste åren har många 
kommuner deltagit i Matematiklyftet. 
Det är en statlig satsning som syftar till 
att utveckla matematikundervisningen 
i den svenska skolan. Vännäs kommun 
gick in i Matematiklyftet höstterminen 
2015. Grundidén är att lärare ska lära 
tillsammans och att de ska dela med 
sig av sina erfarenheter och reflektio-
ner under arbetets gång. Detta arbets-
sätt kallas kollegialt lärande och det är 
en form av fortbildning som är mycket 
populär och som har visat sig ge goda 
resultat.  

Vännäs lärare i unik 
utvecklingssatsning

strålande 
kunskapsutveckling 
i åk 6

När då en stor del av lärarna skulle gå 
in i Matematiklyftet blev frågan hur vi 
skulle göra för att även övriga lärare, 
de som inte undervisar i matematik, 
skulle kunna få samma typ av kvali-
tativ fortbildning. Lösningen blev en 
unik satsning, där i princip alla lärare 
i Vännäs från förskoleklass till årskurs 
9 deltar i kollegialt lärande. 

Vi bestämde oss för att låna strukturen 
från Matematiklyftet och göra på ett 
likartat sätt för alla. Med utgångs-
punkt i aktuell forskning arbetar 
lärarna i grupper där de planerar, ge-
nomför och följer upp uppgifter samt 
tillsammans reflekterar och delger 
varandra erfarenheter. 

Genom denna satsning når vi ännu 
längre i vår strävan efter att ge våra 
barn och ungdomar en så bra utbild-
ning som möjligt. 
 

rekTorerna I vännäs kommuns 
grundskoLor och grundsärskoLor

anmälan till 
vännäs musikskola 
på webben
från och med 1 maj kommer 
anmälan till vännäs musikskola att 
ske via webben.

du hittar oss på:
www.vannas.se/musikskola

välkommen till oss!
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Hanna Blomqvist och Veronica Celin-
der, två elever från vård- och omsorgs-
programmet på Liljaskolan i Vännäs, 
fick i oktober 2015 åka på en praktik-
resa till Tanzania i 16 dagar. Med bi-
drag från Internationella programkonto-
ret och Vännäs kommun besökte de byn 
Mchukwi tillsammans med sina lärare 
Anna Palmebjörk och Anna Granqvist.

- Vi vill att våra elever ska kunna 
göra praktik i bland annat Tanzania 
på egen hand, säger Anna Granqvist, 
gymnasielärare på Vård- och omsorgs-
programmet. Resan vi gjorde var en 
förberedande resa för att undersöka 
vilka möjligheter det finns för eleverna 
att göra praktik utomlands. Sjukhuset 
i Mchukwi har bland annat startat en 
sjuksköterskeutbildning som kan bli 
en väg för utbyte för våra elever. Det 
är ett tillfälle att få se och uppleva 
kulturella skillnader samt andra sätt 
att arbeta än hur vi gör i Sverige.

en lärorik och känslomässig resa

Under resan fick Hanna och Veronica 
delta i verksamheter på både ett sjuk-

hus och en särskola i Mchukwi. De fick 
vara med på bland annat operation 
och röntgen på sjukhuset samt göra 
hembesök med socialarbetare och 
distriktsköterskor hos olika familjer. 

Förutom detta lekte eleverna med 
barnen i området och lärde dem att 
spela memory. Under en ledig dag 
fick de följa med på både safari och 
marknad.

- Det var en spännande men också 
ganska jobbig resa, berättar Hanna. 
Det var mycket känslor. Jag har lärt 
mig att man ska vara tacksam för det 
man har och hjälpa varandra.  
Familjerna vi besökte hade inte 
mycket, men de gav av allt de hade. 
På sjukhuset var de otroligt skickliga 
trots små resurser. På skolan var det 
många som brydde sig om särskole-
barnen. De andra barnen hjälpte dem 
bland annat på toaletten och de fick 
vara med på rasterna. I skolan kunde 
det ofta vara 50 elever i ett rum, fort-
sätter hon. I ettan var det till och med 
97 elever, och helt tyst i klassrumet.

Inspiration från tidigare arbete

Samarbete och kontakter mellan Vän-
näs och Mchukwi har funnits i flera år. 
Tidigare var det Vegaskolan och olika 
frikyrkor i Vännäs som hade kontakt 
med byn. Bland annat har lärare från 
Vegaskolan i Vännäs varit på besök 
tidigare med bidrag från SIDA. Första 
gången de besökte skolan i Mchukwi 
fanns det ingen klass för barn med sär-
skilda behov. 
Lärare från 
Vegaskolan 
hjälpte därför 
till med upp-
byggnad och 
utbildning för 
att möjliggöra för barn med funktions-
hinder att få skolgång. Idag är cirka 20 
barn inskrivna på särskolan.

När vård och omsorgsprogrammet vid 
Liljaskolan tog över samarbetet var det 
med inspiration av Vegaskolans arbete. 
Kontakterna fanns ju redan med både 
sjukhuset och en skola med tillhörande 
klass för barn med särskilda behov. 
Inför resan deltog alla elever på vård- 

Liljaskolan på praktikäventyr i tanzania
A

nn
a 

G
ra

nq
vi

st 
oc

h 
Ve

ro
ni

ca
 C

eli
nd

er
 le

ke
r m

ed
 en

 li
te

n 
po

jk
e. 

Fo
to

: H
an

na
 B

lo
m

qv
is

t

”
Jag vill 
gärna åka 
tillbaka



HÄR & NU 1:2016 7

och omsorgsprogrammet och samlade 
in bland annat skolmaterial, enklare 
skolväskor och skor att skänka. 

De hade även med sig brev från lärare 
som varit där tidigare och träffat vän-
ner i Mchukwi. 

- En man blev så glad för breven! Som 
tack fick vi två kilo cashewnötter som 
han hade skalat och rensat till oss. Det 
tog honom en hel dag att rosta, krossa 
skalen och plocka fram nötterna. Det 
var rörande att förstå hur mycket 
breven betydde för honom, säger Anna 
Granqvist.

- Vi blev mycket väl bemötta i byn, 
säger Anna Palmebjörk. De tog sig tid 
att ta hand om oss och visa oss runt. 
Sjukhuset i Mchukwi drivs av den 
kristna kyrkan som har en stark roll 
i samhället. Vi fick vara med under 
morgonsamlingarna på sjukhuset och 
även under en gudstjänst. Där samla-
des kristna och muslimer tillsammans 
och sjöng psalmer, välkomnade nya 
medarbetare och bad för dagen. 

De personer som hade utbildning i 
Mchukwi var duktiga på engelska men 
under hembesöken de gjorde ute i byn 
fick Hanna, Veronica och deras lärare 
kommunicera genom kroppsspråk. 
Under resan lärde de sig även några 
ord swahili.

Att Hanna och Veronica var med på 
resan bidrog till att lärarna fick många 
tips om vad som behöver fungera för 
att en 18- åring ska kunna åka iväg på 
praktik till Mchukwi. Ett behov som 
konstaterades var fungerande internet-
nätverk för att kunna ha kontakt med 
hem och lärare.

- Vi stod i en buske och letade internet, 
berättar Hanna. På just den markplät-
ten gick en 3G-slinga. Sjukhuset hade 
inte heller bra tillgång till internet 
så även sjukhusets medarbetare gick 
till busken för att få uppkoppling. 
Förutom att det måste finnas tillgång 
till internet är det bra att åka med 
någon man trivs med och kan venti-
lera tankar med. Du måste dessutom 
vara fysiskt och psykiskt stark. Det är 

inte som här hemma utan där är det 
barnen som tar hand om andra barn. 
Det är dessutom mycket djur överallt 
och väldigt varmt. Men jag vill gärna 
åka tillbaka.

- Vi ska söka bidrag igen så att fler 
elever kan få möjlighet att åka på 
praktik redan till hösten, säger Anna 
Granqvist.

Insamling till föräldralösa barn

Efter resan har Hanna och Veronica 
berättat om sin resa för bland annat 
Vegaskolan samt visat bilder för Lilja-
skolan. 

Eleverna på vård- och omsorgspro-
grammet gjorde dessutom i ordning 
gåvokort innan jul och sålde. Eleverna 
fick ihop 12 000 kronor som ska gå till 
en fond för att föräldralösa barn ska få 
utbildning och sjukvård. Fonden drivs 
av sjukhuset i Mchukwi. 

”
sofIa TJärnsTrÖm

141 04

Veronica och Hanna delar ut målarböcker på särskolan. Foto: Anna Granqvist Foto: Anna Granqvist
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I augusti öppnar förskolan myran på 
myranområdet i Vännäs. det blir en 
förskola med åtta avdelningar, med 
fokus på natur och miljö.

förskolan myran är byggd utifrån ett 
miljöperspektiv och har närhet till skog 
och natur. På gården kommer det att 
finnas många olika lek- och lärmiljöer 
som ska inspirera och utmana barnen. 
gården ger goda förutsättningar för 
att utforma en pedagogisk verksam-
het utomhus oavsett väder och årstid. 
med detta som utgångspunkt kommer 
verksamheten att ha fokus på natur och 
miljö.

förskoLan mYran 
öPPnar I augustI

förskolans åtta avdelningar 

avdelningarna är fördelade på två 
plan. fyra avdelningar samt tillagnings-
köket finns på nedre plan och fyra 
avdelningar samt personalutrymmen 
finns på övre plan.  

avdelningarnas lokaler är ändamåls-
enliga och inbjudande. vackra fönster 
både på ytterväggarna och mellan de 
olika rummen och avdelningarna ger 
en ljus och öppen inomhusmiljö. det 
kommer dessutom att finnas gott om 
gemensamma utrymmen där barnen 
kan mötas i olika skapande aktiviteter, 
lek och utforskande.

Verksamhetens nyckelord

nyckelord för alla som arbetar på 
förskolan kommer att vara trygghet, 
hållbarhet, samarbete och vi-känsla. 

Till sommaren stängs förskolan Torpet. 
de barn som i dagsläget har plats på 
Torpet får automatiskt plats på förskolan 
myran om de inte ansöker om överflytt-
ning till någon annan förskola. 

carIna ZakrIsson 
070-674 23 44 

maLIn LILJa 
072-578 57 11
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för andra året i rad har elever från 
Hammarskolan presterat toppresultat 
i matematiska och naturvetenskapliga 
tävlingar. elever från Hammarskolan 
har kvalificerat sig till sverigefinalen i 
både euso, den naturvetenskapliga 
olympiaden, och “Högstadiets mate-
matiktävling”. 
 
seth sjöström och naima strömbäck, 
som båda går i åk 9 på hammarsko-
lan, är två av de de tolv kandidaterna 
som kommit med till sverigefinalen. 
de bästa i sverigefinalen kommer att 
representera sverige i den naturveten-
skapliga olympiaden 2016. 

olympiaden är en tävling som handlar 
om att lösa naturvetenskapliga problem 
och finalen går av stapeln i estländska 
Tartu under våren 2016. 
 
seth sjöström lyckades även kvalificera 
sig till den stora sverigefinalen i hög-

Läsårsdata 
2016/2017
Höstterminen 2016

grundskolan  2 aug-22 dec
Lovdagar  31 okt-4 nov

Vårterminen 2017

grundskolan1 2 jan-5 jun
sportlov  v. 10 (6-10 mar)
Påsklov   v. 16 (18-21 apr)

Lovdagar  2 maj
  26 maj 
  5 juni

arbetsåret för lärare
15/8 2016 - 21/6 2017

Höstterminen 2016 
15 aug-22 dec

kompetensutvecklingsdagar 
15-19 aug, 31 okt, 1-2 nov

Lediga 
3-4 nov

Vårterminen 2017 
9 jan-21jun

komptetensutvecklingsdagar 
9-11 jan, 2 maj, 16 jun, 19-21 jun

Lediga 
3-4 nov, 26 maj, 5 jun

Tomas åsTrÖm
143 25

stadiets matematiktävling detta år. 
Tävlingen går ut på att lösa matema-
tiska problem och 55 ungdomar från 
hela sverige gjorde upp om segern i 
danderyd den 23 januari. 

seth placerade sig på en fin 20:e 
plats vilket både seth och hammarsko-
lan är mycket stolta över.

PIa BoLIn 
44 41

 
charLIe svedmark

144 40

toPPresuLtat för  
HammarskoLans eLeVer
I maTemaTIska och naTurveTenskaPLIga TävLIngar

Seth Sjöström
 och N
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a Ström
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Vi behöver
familjehem 

I Sverige är vi bra på att hjälpa barn 
som har det svårt via insamlingar och 
fadderverksamhet…

…men visste du att det finns barn och 
unga här hemma i din kommun/region  
som också behöver vuxnas hjälp.

Många barn tvingas flytta till andra 
orter på grund av brist på familjehem.

Det vill vi ändra på!

Vi vill att våra barn i Vännäs med om-
nejd ska få fortsätta att bo i närheten 
och ha en trygg och välkänd tillvaro. 

Vill du bli veta mer om vad det innebär 
att ta emot ett barn i sitt hem?

Kontakta oss på FamiljehemsCentrum 
i Umeåregionen. Du kan ringa oss 
eller lämna en intresseanmälan på vår 
hemsida så kontaktar vi Dig.

Familjehemscentrum
Tel 090 -16 10 00 (vxl)
www.umeåregionen.se/familjehems-
centrum

Familjehemscentrum är ett samarbete mellan kom-
munerna i Umeåregionen. Syftet är att höja kvaliteten 
för våra barn och ungdomar genom att öka utbudet 
av valbara familjehem i Umeåregionen. Det blir då 
lättare att matcha rätt familjehem till rätt barn så att 
barnen kommer till hem som passar dem. 

trivselträffar 
frivilligcenter kommer under våren 
att ordna trivselträffar för äldre som 
bor både i eget  och på särskilt bo-
ende. för många blir dagarna långa 
om man sitter ensam. därför tänkte 
vi träffas och fika, spela bingo eller 
sjunga allsång tillsammans. 

datum för träffarna är: 25 februari, 
30 mars, 27 april samt 25maj.

vi träffas mellan kl.13:00 –14:00
frivilligcenter bjuder på fika.

om man inte kan ta sig hit på egen 
hand finns möjlighet att bli hämtad.

Plats: frivilligcenters lokaler 
(till vänster om gamla vårdcentralen)

Vid frågor eller bokning av 
hämtning, ring frivilligCenters 
expedition vardagar mellan 
kl. 10:00-12:00

Tel: 0935-14308

varmt välkomna !

vännäs kommun erbjuder dig, som 
går i nian, ettan på gymnasiet eller 
särskolan, två veckors sommarjobb. 

från och med 25 februari finns 
information om jobben på: 
vannas.se/sommarjobb2016
  

ansökningsblanketter
hämta ansökningsblankett från och 
med 25 februari. även den hittar du  
på vannas.se/sommarjobb2016.

skicka in din blankett tillsammans 
med intyget Lön utan skatteavdrag, 
som finns på samma webbadress, 
senast den 1 april. 

adress
vännäs kommun, stjärnhuset 
vegagatan 14 
91181 vännäs

ansökningsblanketter kan också häm-
tas hos studie- och yrkesvägledare
(sYv) hammarskolan från och med 
vecka 9. 

under maj kommer ett brev att 
skickas hem med besked om var du 
har fått sommarjobb. 

LInda nYgren käck
0935-141 67

sommarjobb 2016
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Vindelälven-Juhtatdahka kan bli Sve-
riges sjätte- och kanske ett av världens 
nordligaste, av FN-organet Unescos, 
biosfärsområden. I september 2017 
kommer Vindelälven att ansöka om att 
bli biosfärsområde. Unesco väntas ge 
besked i maj/juni 2018. Fram till dess 
har projektet Vindelälven-Juhtatdahka 
ett intensivt kandidatursarbete framför 
sig. Ett positivt beslut skulle, förutom 
ära och status, även ge ett ökat gemen-
samt ansvar för ekonomisk och sam-
hällelig utveckling i området.

Biosfärsområdena är en del av Unes-
cos program som arbetar globalt för 
att förbättra relationen mellan männi-
skor och miljö. Idag finns 651 biosfärs-
områden i 120 länder. I Sverige finns 
fem biosfärsområden, Kristianstads 
Vattenrike, Vänerskärgården med 
Kinnekulle, Älvslandskapet Nedre 
Dalälven, Blekinge Arkipelag och 
Östra Vätternbranterna.  

Vindelälven har sedan urminnes tider 
utgjort en viktig farled och livsnerv i 

Vindelälven Juhtatdahka vill bli ett av 
världens nordligaste biosfärområden

landskapet. Det samiska namnet Juh-
tatdahka kan översättas till ”rörelse” 
och syftar till samernas mycket viktiga 
användning av älven som flyttled för 
renarna. 

kvalifikationer

För att kvalificera sig som biosfärs-
kandidat måste projektet Vindelälven-
Jutatdahka formas efter biosfärsmodel-
lens följande kriterier: 

•	 Bevara: Bidra till att bevara 
landskap, ekosystem, arter och 
mångfald.

•	 Utveckla: Främja ekonomisk ut-
veckling samt en samhällsutveck-
ling som är ekologiskt och socialt 
hållbar.

•	 Stödja: Underlätta demonstra-
tionsprojekt, utbildnings och 
praktik, forskning och miljööver-
vakning samt god planering och 
anpassning till klimatförändringar 
och andra perspektiv på globala 
miljöförändringar.

 
Området utgörs av en sträcka på 500 
km med unika natur- och kulturvär-

den. Många aktörer och intressen 
kommer att samarbeta under kandi-
daturen och visa sin vilja till att arbeta 
för en hållbar utveckling i området. 
Viljan och engagemanget är stort. Här 
finns redan sedan många år tillbaka 
ett stort lokalt, regionalt och nationellt 
engagemang med omfatt-ande forsk-
nings- och projektverksamhet samt en 
ökande sportfiske- och turismnäring.

Just nu finns det två biosfärskandida-
ter, Voxnadalen i Gävleborgs län samt 
Vindelälven-Juhtatdahka.  

maLIn karLsson,
ProJekTLedare 

vIndeLäLven JuhTaTdahka 
BIosfärsområdeskandIdaT 2015-2018

Johanna macTaggarT
naTIoneLL koordInaTor fÖr unescos 

BIosfärsProgram I sverIge och 
ordfÖrande I BIosfärsrådeT

maTs dJurBerg 
generaLsekreTerare 

svenska unescorådeT
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fredagsmys 
fredagar från den 15 januari till och med 11 mars på 
vännäs bibliotek. Börja fredagsmyset på biblioteket! 
vi har filmer till utlån, billigt fika och massor att läsa. 
14.00 börjar sagostunden, fika mellan 14.30–15.30. 

avslutning fredagsmys
fredagen den 11 mars 
kl.14.00 kommer en hemlig 
gäst till fredagsmyset. 

Joe Hill - mannen som aldrig dog
Tisdagen 8 mars kl.18:30 vännäs bibliotek. 

Joe hill föddes som Joel emmanuel hägglund 1879 
i gävle och blev avrättad  år 1915 i salt Lake city, 
utah, usa. han var en fackföreningsaktivist men 
också  diktare och sångare. gösta widell berättar Joe 
hills levnadsöde och sjunger hans kända och okända 
sånger som fortfarande är aktuella. 

konsert med musikskolans elever
Tisdagen den 15 mars kl.19.00 på kulturtorget, vännäs 
bibliotek. gruppen noso brass underhåller tillsammans 
med vännäs musikskola.

Vännäs konstförenings vårutställning - 
margareta Johansson på Vännäs bibliotek
utställningen visas från lördagen 
12 mars till och med den 24 mars. 
vernissage den 12 mars kl.12.00. 

tvåhundra nyanser av is 
mellan 1 april och 30 april på vännäs bibliotek. 
en utställning med bilder av carola hedmark.  

trädgårdsföreläsning: Bli en zonknäckare
Tisdagen 5 april kl 18:30 - 20.00. 

Jonathan clark från eko-Trädgård i Brån  tipsar om hur man 
kan öka växternas möjligheter att överleva i vårt klimat.
Plats: vännäs bibliotek.

ta hand om ditt hus
måndagen 18 april kl 18.30, vännäsby bibliotek. 

maria appelstam häll från 
västerbottens museum håller 
en föreläsning ”Ta hand om
ditt hus -  om byggnadsvård 
och varsam renovering”.

Barnteater, stigen
Lördagen 7 maj kl 14.00 i vännäsby 
söndagen 8 maj kl 10.30 i vännäs

stigen är en berättarföreställning 
för barn från 4 år Biljetter kostar 
20 kr/barn och köpes på
respektive bibliotek.

fler arrangemang tillkommer 
Läs mer på minabibliotek.se, visitvannas.se eller 
på vår facebooksida. sök på vännäs- och 
vännäsby bibliotek.

Vännäs bibliotek

mån  10.00–16.00
Tis  10.00–19.00
ons 10.00–16.00
Tors 10.00–19.00
fre  10.00–14.00
Lör 10.00–14.00
 
kontakt
0935-14180
biblioteket@vannas.se

Vännäsby bibliotek

mån 10.00–14.00
 16.00–19.00
Tis 10.00–14.00
ons 16.00–19.00
Tors 10.00–14.00
fre  10.00–14.00

kontakt
0935-14190
vannasby.bibliotek@vannas.se

omlån kan göras på telefon eller via internet:
www.minabibliotek.se. Pinkod behövs.

Biblioteken i Vännäs
www.minabibliotek.se

Öppettider

?  
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omlån kan göras på telefon eller via internet:
www.minabibliotek.se. Pinkod behövs.

medborgarhusets bio torsdagar kl.19.00. 
medlemskort 200:-  för 10 filmer. 

kontakt
christina Landström
Tel: 070-698 77 45

välkomna!

Vännäs filmstudio 
presenterar:

3 mars
marshland

10 mars
Love and mercy

17 mars
efterskalv

24 mars
sauls son

fritidsgårdarnas musiklokal
fritidsgårdarna i vännäs söker dig 
som går i högstadiet eller gymnasiet 
och vill spela musik. du kan vara 
nybörjare eller redan spela i band. 
kontakta fritidsledarna om du vill 
veta mer om musiklokalen.
 
mer information om fritidsgårdarna, 
finns på vännäs kommuns hemsida, 
facebook och på Instagram. 

kontakta oss:

mattias Wälivaara 
fritidsgårdsföreståndare
mobil: 070-220 73 67
e-post: mattias.walivaara@vannas.se
 
angelie Persson
fritidsledare
mobil: 070-346 16 41
e-post: angelie.persson@vannas.se

Här hittar du våra konton:

         
  
       fritidsgården Ikaros
 

    
  
   @vännäs fritidsgård

noso Brass möter 
Vännäs musikskola
tid: Tisdag 15 mars kl.19.00
Plats: vännäs bibliotek, kulturtorget

noso Brass består av brassmusiker 
ur norrlandsoperans symfoniorkester. 

denna kväll spelar de tillsammans 
med brasselever från vännäs musik-
skola.

fri entré
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dags att söka BIdrag
föreningar som är registrerade i 
kommunen har möjlighet att ansöka 
om olika bidrag för 2016. kommun-
styrelsen fördelar ca 800 000 kronor 
till föreningslivet via aktivitetsbidrag, 
ledarutbildningsbidrag, drift- och 
lokalbidrag samt utvecklingsbidrag.

utöver dessa bidrag är vännäs 
kommuns främsta bidrag till föreningsli-
vet att främja tillgången på lokaler och 
anläggningar. föreningar med aktivi-
tetsbidrag samt föreningar för personer 
med funktionsnedsättning betalar ingen 
avgift för att använda kommunens lokal-
er. registrerade föreningar i kommunens 
register kan hyra lokaler till subventione-
rat pris.

aktivitetsbidrag

för att få lokalt aktivitetsbidrag ska 
minst tre medlemmar som deltar i 
föreningen vara 7-25 år. aktivitetsstödet 
är 50 kronor per aktivitet. aktiviteterna 
ska pågå minst en timme och vara 
ledarledd. det kan till exempel handla 
om kulturaktiviteter, sportaktiviteter med 
mera. 

Lag/grupper med flera ledare får inte 
tillfälligtvis dela sig i flera grupper och 
räkna varje grupp som en aktivitet. 
föreningar för personer med funktions-
nedsättning får aktivitetsstöd oavsett 
deltagarnas ålder, i övrigt gäller samma 
krav. Bidrag ges inte till aktivitet som får 
bidrag via studieorganisation.

drift- och lokalbidrag

föreningar som äger och sköter an-
läggningar, byggnader eller hyr lokaler 
inom vännäs kommun, kan ansöka 
om driftbidrag av kommunstyrelsen. 
Bidraget grundas på styrkta kostnader 
för hyra, el, uppvärmning, försäkring, 
räntor, vatten, renhållning och under-
hållskostnader föregående år. sista 
ansökningsdag för drift- och lokalbidrag 
är den 31 mars.

utvecklingsbidrag

om ni har ett projekt som er förening 
vill genomföra eller om det är något 
material som ni behöver för att utveckla 
er verksamhet kan ni söka utvecklings-
bidrag. 

ange i ansökan:

•	 vad bidraget ska användas till

•	 vilken betydelse detta ändamål har 
för föreningens verksamhet i stort.

•	 sökt belopp och finansiering.

•	 följderna om hela det sökta belop-
pet inte ges. 

•	 På vilket sätt bidraget medverkar 
till en positiv utveckling i vännäs 
kommun.

sista ansökningsdag för utvecklingsbi-
drag är 31 mars.

vid start av förening: 
startande av förening eller förening 

som bedriver tävlingsverksamhet med 
sm-status (elitnivå) har också möjlighet 
att söka detta bidrag för sin verksamhet. 
sista ansökningsdag för detta är 30 
september.

Ledarutbildningsbidrag

Bidrag kan när som helst sökas för 
medlemsdeltagande i ledarutbildningar. 
Bidrag ges till kursavgiften med faktisk 
kostnad. högst 400 kronor per dag 
och person, maximalt tre dagar/kurs. 
Bidraget inkluderar kursavgift, kursmate-
rial, resekostnader, mat och husrum. 

ansökan sker löpande.

alla bidrag sökes elektroniskt via fliken 
blanketter och e-tjänster på vannas.se
glöm ej bifoga de handlingar som 
behövs för respektive bidrag.

vid frågor, kontakta föreningsutvecklare 
Peter Lundström på telefon eller via 
e-post: peter.lundstrom@vannas.se.

PeTer LundsTrÖm
142 34

Hur vill du att Vännäs centrum ska se ut?
den 15 mars kl.18.30 kan du 
göra din röst hörd. då bjuder vi 
in dig till en dialog om vännäs 
centrum. 

hur vill du att det ska se ut i 
vännäs i framtiden när det gäller 
bebyggelse, grönytor, lekplatser, 
trafik med mera?

alla som är intresserande, nyfikna eller 
har idéer är varmt välkomna att delta i 
diskussionerna eller lyssna.

Plats:   festsalen, medborgarhuset 
 i Vännäs.

kommunen bjuder på fika.

välkommen!
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En gång i tiden var kunskapen om far-
liga kemikalier och materialens nedbryt-
barhet i stort sett obefintlig och sättet att 
hantera avfall blev därefter. 

Plast och alla nya kemikalier räknades 
som i stort sett helt ofarliga och kunde 
hanteras hur som helst. Pripps bryg-
geri hade till exempel en reklam där 
de visade hur ölburken skulle hanteras 
på sjön. ”Skär upp botten så vattenfylls 
den fort och sjunker ner till botten”. 

- Det finns många fall runt om i värl-
den, och i Sverige, där grundvatten 
och jordbruksmark förgiftats på grund 
av denna okunskap. BT kemiskanda-
len i Teckomatorp är den mest kända 
för Sveriges del, då nedgrävda kemika-
lietunnor förgiftade mark och vatten 
med växgifter, säger Malin Österlund, 
miljöchef på Vännäs kommun. I Vän-

Vet du Vad som gömmer sIg under Ytan?
näs har vi som tur är inte haft någon 
större kemikalieindustri utan ”bara” 
några få, mindre miljöbelastande 
verksamheter såsom garverier och 
något tvätteri med mera.

Avfallshanteringen förr i tiden bestod 
oftast av att det som gick att bränna 
brändes, antingen i egna pannan, eller 
i byns bränngrop. Det som inte gick 
att bränna eller komposteras lades på 
byns soptipp och grävdes över. Det 
blev med andra ord en deponi som 
idag klassas som nedlagd.

InvenTIerIng av gamLa  
dePonIer

Just nu pågår ett omfattande arbete 
där nedlagda deponier inventeras, var 
de ligger och vad de innehåller. Uti-
från det fastställs åtgärdsplaner som 

kan bestå av allt från att deponierna 
måste städas, eller täckas över bättre, 
till att de är stabila och endast det vat-
ten som läcker ur dem ska provtas med 
jämna mellanrum.

För tillfället arbetas det med deponier-
na på gamla Garveriet, Marahällan, 
Nybytippen, Tegelbruket, Tvärå-
bäckstippen och Tväråtippen.

maLIn ÖsTerLund
45 163

Foton: M
alin Ö

sterlund
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transparenta sopsäckar
från och med 1 mars gäller trans-
parenta sopsäckar på starrbergets 
återvinningscentral.
 
från den 1 mars 2016, får avfall 
förpackat i färgade sopsäckar inte 
slängas på vännäs återvinnings-
central. säckarna ska i fortsätt-
ningen vara transparenta/genom-
skinliga då avfall slängs från 
rampen i containrarna. 

skälet är att kontrollen av felsorterat 
avfall underlättas. kunder som läm-
nar in avfall i färgade säckar måste 
i fortsättningen själva öppna dessa 
och plocka ur avfallet samt lägga 
det på avsedd plats.
 
trädgårdsavfall
när det gäller ris och kompost så 
kan färgade sopsäckar användas, 
men de ska tömmas av avlämnaren 

återvinningscentralen (åVC) informerar
på rätt plats. de tömda säckarna 
läggs sedan i avsedd behållare eller i 
brännbart.
 
gipasvfall
gips i skivor, kan som förut lämnas i 
containern som är märkt: 
Ej återvinningsbart. 

Pulveriserad gips skall vara förpackat 
och slängs sedan i samma container 
som ovan. 

skälet till denna ordning är att vi av 
arbetsmiljöskäl vill minska dammet vid 
avlastningen.

Öppettider
december till mars
mån-ons kl.11.00 –15.00 

Tors  kl.11.00 –15.00  
  kl.17.00 –19.30 

fredag  kl.11.00 –15.00 

april till november
mån  kl.07.00 –15.00  

Tis  kl.11.00 –15.00  
  kl.17.00 –19.30 

ons   stängt  

Tors  kl.11.00 –15.00  
  kl.17.00 –19.30 

fre  kl.11.00 –15.00  

helgdagar har vi alltid stängt.

välkommen!

här kan du göra unika fynd eller varför 
inte passa på att ta en fika i vårt café? 

öppettider: 
mån - fre kl 09.00 - 17.00  
 
datum för Lördagsöppet under 2016
kl. 10.00-14.00:

30 jan, 27 feb,19 mar, 30 apr, 
28 maj, 27 aug, 24 sep, 29 okt, 
26 nov, 17 dec.

det vi säljer är skänkt från företag, 
privatpersoner och kommunens åter-
vinningscentral. 

vi uppskattar allt det som skänks. På så 
vis hjälper vi varandra att värna om vår 
miljö och du får möjligheten att handla 
secondhand.

VäLkomna tILL returCentrum  
I VännäsBY!

exempel på material som du kan lämna 
till oss är möbler, prydnadssaker, tyger, 
cyklar, kläder och skor.

Har du frågor eller funderingar?  
Tel: 0935-144 00
e-post: returcentrum@vannas.se   

vi finns även på facebook.

Visste du att det finns 170 
unika hållplatslägen i Vännäs 
kommun?

under sommaren 2015 har Läns-
trafiken i västerbotten inventerat 
samtliga hållplatser i länet.

utifrån denna inventering kan vi 
konstatera att av vännäs totalt 
170 hållplatslägen finns det ett 
stort antal hållplatser som är i 
behov av underhåll. 

under 2016 kommer vi därför att 
påbörja ett arbete med att fräscha 
upp våra hållplatser i kommunen.

emeLIe hÖgLander
070-668 44 23 

kommunfakta
busshållplatser


