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Tillväxt i Vännäs!
Svenskt Näringsliv mäter årligen vad det lokala näringslivet ger för betyg till kommunerna. Mätningen omfattar bland annat hur näringslivet ser på kommunens
service till företagen, information och attityder. Vännäs kommun är nu en av de
kommuner som ökat mest i Västerbotten. Vännäs har klättrat i det totala omdömet
med 0,3 enheter i relation till 2015 års resultat och ligger nu på poängen 3.52,
vilket är högre än rikssnittet. Det är andra året i rad som kommunen förbättrar sitt
resultat, vilket är ett gott betyg på det arbete som vi gjort.
De lokala företagen ger i årets undersökning bättre betyg till kommunen i alla kategorier. Den största förbättringen hittas i området Kommunens service till företagen.
För oss som kommun är det glädjande att vårt arbete med att förbättra förutsättningarna och möjligheterna för företagande ger resultat. Näringslivet ger arbetstillfällen
och tillväxt.
Det är väl knappast möjligt att inte märka allt som händer i vår kommun och de
satsningar som görs. Under hösten blev nya Vegaskolan och folkbiblioteket färdigt,
nu i vår det nya hyreshuset och till hösten den nya förskolan Myran. Planering av
nya bostadsområdet på Älvdala pågår och intresset för bland annat kooperativa
lägenheter är stort, nya bostadsrätter är på gång i Vännäsby, ny hälsocentral
färdigställs under hösten och den nya vägsträckningen av väg 547 öppnas upp.
Till hösten kommer du även kunna se vår hemtjänst på SVT och Liljaskolan startar
upp en nationell idrottsutbildning för Ridsport. Självklart har kommunen också utmaningar, där ekonomin är en, men vi är en kommun som utvecklas, förbättrar oss och
som väcker intresse!
Vi står inför en härlig sommar och i det här numret av Här&Nu får du bland annat
ett kalendarium över vad som händer under sommaren. Vår kommun och region
är fantastisk under sommaren och vi lever verkligen upp till vårt värdeord livfullt.
Här finns arrangemang och aktiviteter som passar alla. Jag vill också passa på att
påminna om visitvannas.se där du kan hitta mer av det som är på gång i kommunen. Du som har ett arrangemang kan lätt lägga in det i evenemangskalendern på
webbsidan, så att det når ut till fler.
Glad sommar önskar vi på Vännäs kommun!
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A
BOSTÄDER TILL NYANLÄND

Vännäs kommun söker bostäder till nyanlända
I år ska Vännäs kommun ta emot
nyanlända som vi ska ordna bostad till.
Med nyanlända menar vi såväl familjer
som ensamstående vuxna som har fått
permanent uppehållstillstånd.
– Vi behöver fler bostäder, säger inflyttarsamordnare Sara Söderström.
Därför hoppas vi att privata fastighetsägare har bostäder att hyra ut till Vännäs kommun.
Bakgrunden till behovet av fler bostäder är bland anant den nya bosättningslagen som trädde i kraft den 1
mars samt att många tycker Vännäs
kommun är en attraktiv plats att bo

på. Den nya lagen innebär att alla
kommuner ska ta emot nyanlända.
– Kanske har du en källare med pentry som står tom efter att dina tonåringar flyttat ut. Eller en sommarstuga,
lägenhet eller rum som du kan tänka
dig att hyra ut. Vi är tacksamma för
allt!
Kort om bosättningslagen

Hur många nyanlända som varje
kommun tar emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge,
hur många nyanlända och ensamkommande barn som man redan tagit
emot. Syftet med den nya lagen är att

Få mer Vännäs kommun - när du vill!
Förutom via vannas.se kan du hitta oss på:

Vännäs kommun

@Vannaskommun
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underlätta för nyanlända att snabbare
komma in i samhället och på arbetsmarknaden.
Har du en bostad som du kan tänka
dig att hyra ut till Vännäs kommun?
Kontakta:

Emma Brännström
Integrationshandläggare
Tel: 070-66 57 772
E-post: emma.brannstrom@vannas.se
På www.skatteverket.se kan du läsa
om vad som gäller när du som privatperson hyr ut.
Sofia Tjärnström
141 04

Sommartider på
Medborgarhuset
I sommar kommer vi ha begränsade
öppettider från 11juli – 29 juli.

@visitvannas

Vännäs WebbTV

Under denna period är Medborgarhuset öppet kl. 08.00 – 12.00
måndag – fredag. Enbart i förväg
bokade möten sker efter kl. 12.00.
Välkommen!
Karolina Johansson, Tf kommunchef
Tel: 070-232 14 44
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Victor matchar företag med drivna
praktikanter
Tips för att skapa
praktikantkontakt:
Praktiksamordnare Victor Kaustinen, Foto: Sofia Tjärnström

Du/ni som kan tänka er att ta emot
en praktikant, hör gärna av er redan
nu oavsett om det finns plats eller ej.
Det är alltid bra att skaffa kontakter
inför framtida matchningar.
Det finns möjlighet att ordna träffar
med framtida praktikanter. Kom och
berätta om ert företag och visa eleverna vilka ni är och vad ni kan erbjuda dem.
Kontaktuppgifter
Victor Kaustinen
Praktiksamordnare
Tel: 0935-145 52
E-post: victor.kaustinen@vannas.se

Victor Kaustinen, praktiksamordnare
på Vännäs kommun, arbetar med att
samordna språkpraktik samt praktik
för människor som står en bit ifrån den
ordinarie arbetsmarknaden. Han hjälper
till att skapa kontakt mellan företag och
dem som söker en praktikplats. I många
fall är det just kontakten som är det
allra viktigaste.
– Det handlar om vuxna människor
över 20 år som vill komma ut i arbetslivet, säger Victor. Jag försöker hjälpa
dem att få en plats på ett företag där
de vill vara och på så vis göra praktikperioden så bra som möjligt både för
personalen på företaget och för praktikanten. Att få vara på ett företag eller i
en organisation där man verkligen vill
arbeta skapar en större inre motivation.
Det finns många fördelar med att ta
emot praktikanter. Inte minst berättar
Victor om samhällsnyttan som företagen gör, att de får en chans att visa sitt
sociala engagemang, att de hjälper en
individ samt får arbetskraft på köpet.
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– Det är en låg risk men en hög belöning att ta emot en praktikant. Det
kostar ingenting utom tid. Vi har
praktikanter som är ute så lite som
fyra timmar i veckan. Det är alltså
inte några stora tidsinsatser som krävs.
På sikt finns det även chans till att få
en riktigt duktig medarbetare. Det
är också positivt att få se en person
utvecklas och hjälpa någon ut på
arbetsmarknaden även om det inte är
inom ens eget företag. Det är otroligt
viktigt att få kontakter och framför allt
referenser för att lyckas i arbetslivet.
De företag som tar emot praktikanter

hjälper till att göra Vännäs mer attraktivt för de som ska bo och arbeta här.
Företagen får stöd från praktiksamordnaren eller arbetskonsulent närhelst de behöver. Victor gör själv besök
på företagen och hjälper till med allt
från problemlösning till dialog mellan
företag och praktikant om det skulle
behövas.
– Var inte rädda för att fråga eller
höra av er, säger Victor. För många på
språkpraktik kan en praktikplats innebära social integration samtidigt som

Vad är språkpraktik?
Språkpraktik används för att elever från SFI och ibland grundvux, skall få
träna sin svenska i vardagen utanför skolan.
Många av eleverna har vanligtvis liten, eller ingen, kontakt med personer
som pratar svenska och därför är det en bra möjlighet för dem att träna.
Målet är inte att få ett arbete, utan målet är att bli bättre på svenska och att
få se hur det går till på en svensk arbetsplats. Kort sammanfattat handlar det
om språkutveckling och integrering.
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det är ett steg in i arbetslivet. Än så
länge har det inte funnits något som vi
inte har kunnat lösa med god dialog.
Just nu behövs praktikplatser inom
många olika områden. Victor berättar
att det för praktikanter mest handlar
om att få lära sig hur arbetslivet och
arbetsmarknaden ser ut i Sverige. För
andra betyder det mycket att få vara
på ett företag de är intresserade av
som passar deras utbildning. De som
söker praktik efter utbildning blir i
möjligaste mån matchade med det
företag eller den organisation som de
är intresserade av.
– Vi har elever som har alla olika typer av utbildningar, allt ifrån de som
har högskoleutbildning till de som inte
har slutfört grundskolan. Trots den stora skillnaden i utbildningsnivå har de
alla en sak gemensamt och det är att
de är fantastiska människor som verkligen vill komma in i vårt samhälle
och bidra. Allt de behöver är en chans.
Äldreboendet Borgmästargården i
Vännäs är en arbetsgivare som tagit
emot en språkpraktikant fyra timmar
i veckan under handledning av en
och samma person under hela tiden.
Praktikanten har gått i skolan under
sin praktikperiod och varit på Borgmästargården på sin lediga tid, ibland
kvällstid och ibland dagtid.
– Vår erfarenhet av språkpraktikant
är bara positivt, säger Anette Grehn,
områdeschef på Borgmästargården.
Vår praktikant har lärt sig mycket
svenska på kort tid. När hen började
så var det mycket tecken för att göra
sig förstådd men nu efter några månader har svenskan utvecklats ordentligt.
Hen har tränat genom att prata dels
med de boende, dels med personalen.
Vår praktikant har fått en inblick i
arbetet som undersköterska och kan
tänka sig att utbilda sig till detta
fantastiska yrke. Hen är flitig i skolan
och vill lära sig och bli integrerad i det
svenska samhället och få svenska vänner och bekanta.
Sofia Tjärnström
141 04
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Foto: Sofia Tjärnström

Tåligare busskurer för ett mer hållbart Vännäs
Inför sommaren 2016 har Vännäs
kommun inlett arbetet med att rusta upp
busskurer runt om i kommunen. Bland
annat kommer samtliga glaskurer att bli
utrustade med ett tåligare bakstycke för
att minska risken för skadegörelse.
– Vi hoppas att satsningen ska göra att
våra busskurer kräver färre reparationer, säger Emelie Höglander, kollektivtrafikansvarig i Vännäs kommun. Ett
nytt tåligare bakstycke kostar ungefär

4 000 kronor men vi tror att investeringen kommer att innebära färre
inköp av glasrutor till trasiga busskurer,
pengar som vi kan använda till annat.
På Göransvägen, där alla tre rutor i
busskurens baksida är borta, kommer
det nya, tåligare bakstycket att sättas
på plats inom kort. Även busskurerna
på Hemberget kommer snart att få nya
bakstycken.

Sofia Tjärnström
141 04

Ungdomar – sök en slant!
Är du mellan 13-20 år och har en idé som du vill förverkliga har du
möjlighet att söka pengar från En slant.
Idén kan exempelvis vara ett arrangemang, eller annan aktivitet som syftar
till att utöka utbudet av fritidsaktiviteter för unga. Projektet ska genomföras i
Vännäs kommun, vända sig till barn och ungdomar mellan 7 och 20 år, vara
drogfritt samt öppet för alla. Maxbeloppet som går att söka är 5 000 kr.
Ansökningsblankett finner du på www.vannas.se/blanketter. Under kultur och
fritid hittar du sedan ansökningsblanketten som heter En slant.
Vid frågor, kontakta ungdoms- och fritidsavdelningen:
Linda Käck, Ungdomsutvecklare
Tel: 0935-141 67
E-post: linda.kack@vannas.se
Peter Lundström, Föreningsutvecklare
Tel: 0935-142 34
E-post: peter.lundstrom@vannas.se
Vi på ungdoms- och fritidsavdelningen önskar alla en glad sommar!
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Biblioteken i Vännäs
www.minabibliotek.se
Öppettider på Vännäs bibliotek
1 juni – 31 augusti
Måndag
10–14
Tisdag		
15–19
Onsdag		
10–14
torsdag		
15–19
fredag		
10–14
1 september – 31 maj
Måndag
10–16
Tisdag		
10–19
Onsdag		
10–16
Torsdag		
10–19
Fredag		
10–16
Lördag		
10–14
Dag före helgdag gäller särskilda
öppettider.
Öppettider på Vännäsby bibliotek
1 juni – 31 augusti
Måndag
16–19
Tisdag		
10–14
Onsdag		
16–19
Torsdag		
10–14
Stängt 4 juli – 1 augusti
1 september – 31 maj
Måndag
10–14, 16–19
Tisdag		
10–14
Onsdag		
16–19
Torsdag		
10–14
Fredag		
10–14
Dag före helgdag gäller särskilda
öppettider.
Omlån kan göras på telefon, e-post
eller på: www.minabibliotek.se
Tel, Vännäs bibliotek: 0935-141 80
E- post: biblioteket@vannas.se
Tel, Vännäsby bibliotek: 0935-141 90
E-post: vannasby.bibliotek@vannas.se
Besök oss gärna på vår hemsida
minabibliotek.se eller på facebook:
Vännäs och Vännäsby bibliotek
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Från bokstäver till siffror
Efter ett sekel då böckerna sorterats
efter bokstäver på svenska bibliotek
kommer de istället att delas in efter
siffror. Umeåregionens bibliotek har
börjat byta klassifikationssystem från
SAB till Dewey.

båda klassifikationssystemen att finnas
parallellt. Vi ber därför om överseende
och tålamod under tiden. Tveka inte
att be personalen om hjälp att hitta
den bok du söker. När det är klart
kommer det att bli riktigt bra!

Ett klassifikationssystem är till för att
sortera böcker inom olika ämnesområden. Det system som använts på
svenska folkbibliotek under det senaste
seklet kallas SAB-systemet, och bygger
på kombinationer av bokstäver.
Du känner säkert igen att det står
bokstäver längst ner på bokryggen på
bibliotekets böcker: Hc står till exempel för svensk skönlitteratur och Qcca
betecknar böcker om sömnad.

För frågor om det nya systemet kan
du kontakta:
Catarina Henfridsson
Bibliotekarie
Vännäs bibliotek
Tel: 0935-141 80
Deweysystemets huvudavdelningar

SAB-systemet skapades i början av
1900-talet. Det börjar bli gammalt
och har svårt att spegla dagens globala
samhälle. Därför kommer alla svenska
bibliotek att byta klassifikationssystem
från SAB till Dewey.
På biblioteken i Vännäs och Vännäsby
har detta stora arbete inletts, och
under en längre period kommer de

Sommarboken

Gillar du att läsa, boktipsa och träffa
kompisar? Är du mellan 7 – 12 år?
Då ska du vara med i Sommarboken
på Vännäs och Vännäsby bibliotek!
Alla får vara med. Det spelar ingen
roll hur lite eller mycket du läser
eller lyssnar. Du får en fin väska eller
gympapåse att bära hem böckerna i.
Det blir två läslustträffar, den 17 juni
och den 19 augusti kl 13.00 på
båda biblioteken samtidigt.

Anmälan
Anmälan gör du via telefon eller
e-post till Vännäs bibliotek eller
Vännäsby bibliotek senast 15 juni.
Välkommen!
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Läsårsdata
2016/2017
Elever grundskolan
Höstterminen 2016
22 augusti – 22 december
Lovdagar 31 oktober – 4 november
Vårterminen 2017
12 januari – 15 juni
Sportlov v. 10 (6 – 10 mars)
Påsklov v. 16 (18 april – 21april)
Lovdagar 2 maj, 26 maj, 5 juni
		
Elevernas skolår
178 dagar

Skapande förskola – Kulturrådet
Vännäs kommun deltar under 2016 i
ett pilotprojekt via Kulturrådet, som
innebär en satsning på kultur för barn
i förskoleålder.
Denna satsning ger alla barn i Vännäs
i åldrarna 3 – 5 år möjlighet att vid
några tillfällen under året få ta del av
professionella föreställningar inom
områdena teater, dans, musik och/
eller cirkus.

15 augusti 2016 – 21 juni 2017
Höstterminen 2016
15 augusti – 22 december

Under maj månad visades föreställningen ”Vem är var?” med Ögon-

Kompetensutvecklingsdagar
15 – 19 aug, 31 okt, 1 – 2 nov
Vårterminen 2017
9 januari – 21 juni
Kompetensutvecklingsdagar
9 – 11 januari, 2 maj, 16 juni,
19 – 21 juni			
Lediga
3 – 4 november, 26 maj, 5 juni
Arbetsår för lärare 194 dagar
			
Tomas Åström
143 25

Håll utkik på Vännäs kommuns
hemsida och anslag på biblioteket.

				
Jennie Lindqvist
146 64

Allt är barninriktat och ges av några
av landets mest etablerade grupper
inom de olika konstområdena, vilka
alla har stor erfarenhet av föreställningar för barn.
Barn inskrivna i barnomsorg ges
möjlighet att se föreställningarna
tillsammans med sin förskola eller
annan barnomsorg. Alla barn erbjuds
dessutom att se föreställningarna
tillsammans med förälder eller annan
vuxen en helgdag.

Arbetsåret för lärare

blicksteatern. Under hösten ser vi fram
mot ytterligare två föreställningar.

Möjlighet att ansöka om tidigare
lämning i förskola för att kunna
åka kollektivt
I höst, liksom tidigare år, är vår
ordinarie öppningstid på alla våra
förskolor kl. 06.15.
I höst öppnar vi en förskola i Vännäs
respektive i Vännäsby tidigare än
kl. 06.15, på försök, för att föräldrar
ska kunna åka med tidig kollektivtrafik.
Ansökan krävs för att få lämna barnet
före ordinarie öppningstid. Ansökan
beviljas i mån av plats och enligt
gällande köregler.

Försöksperioden med tidigare öppning
genomförs från september 2016 till juni
2017. Förskolan Myran i Vännäs och
Snickargården i Vännäsby är de två
förskolor som ingår i försöket.
Mer information
För mer information om ansökan och
riktlinjer se Vännäs kommuns hemsida
www.vannas.se under fliken Utbildning,
barnomsorg.
Jennie Lindqvist
146 64

Försöket baseras på ett beslut i kommunfullmäktige 2016-02-29 (Kf § 14).
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Studiefrämjandet återkrävs på
verksamhetsbidrag

Vännäs kabel-tv
Öppettider under
sommaren

Barn- och utbildningsnämnden
beslutade den 12 maj att kräva tillbaka 244.000 kr från Studiefrämjandet.
Bakgrunden är att Studiefrämjandet
under de senaste åren rapporterat för
många studietimmar.

beslutat att stryka en viss andel av
de inrapporterade studietimmarna.

V. 26 – v. 33 har vi begränsade
öppettider.

Folkbildningsrådet har även beslutat
att schablonmässigt stryka samma
andel timmar för verksamhetsåren
2011 – 2013.

Mån – Ons
Tors		
Fre		

08.00 – 12.00
08.00 – 17.30
08.00 – 12.00

Lunchstängt

12.00 – 13.00

De pengar som återbetalas ska
omfördelas till övriga studieförbund
baserat på antalet rapporterade studietimmar under åren 2011 – 2014.
Studieförbunden får verksamhetsbidrag från staten (Folkbildningsrådet)
och kommunerna utifrån antalet
studietimmar som de rapporterar.
Folkbildningsrådet har detaljgranskat Studiefrämjandets rapportering
i Umeåregionen för verksamhetsåret
2014 och utifrån denna granskning

Ungdoms- och fritidsavdelningen
Öppettider under sommaren
Under juli månad är det begränsade
öppettider på ungdoms- och fritidsavdelningen.
Vecka 28 – 30 (11 juli – 31 juli) är
avdelningen helt stängd. Lokalbokningen och materialutlämning
är stängt v. 28 & 29. Önskar ni
boka lokal, låna material eller
nycklar är det bra att vara ute i
god tid, senast 6 juli, för att kunna
boka eller hämta material innan
de stängda veckorna.
Bokningar görs enklast via webben,
www.vannas/bokning eller e-post
till: lokalbokning@vannas.se.
Bokningen hanteras inom två arbetsdagar och är godkänd först när ni
mottagit en bekräftelse via e-post.
Peter Lundström
142 34
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Bedömningen av andelen felaktigt
rapporterade timmar skiljer sig åt
mellan kommunerna i Umeåregionen. I Vännäs är bedömningen att
49 procent av studietimmarna under
åren 2011 – 2014 ska strykas.
Vännäs kommun har utgått från
Folkbildningsrådets rekommendationer i sitt beslut.
Henrik Åström
143 23

Från v. 34 återgår vi till våra
ordinarie öppetider.
Mån – Ons
Torsdag		
Fredag		

08.00 – 16.00
08.00 – 17.30
08.00 – 15.00

Lunchstängt

12.00 – 13.00

Ni kan alltid nå vår kundtjänst på
Tel: 0935-392 22.

Fritidsgården Ikaros öppnar igen efter flytt
och renovering!
Våra nya lokaler finns på Vegagatan
14, i Växhuset.
Avslutningskväll

Torsdagen den 16 juni ordnar
fritidsgården en avslutningskväll på
Vännäsbadet. Det blir bad och roliga
aktiviteter hela kvällen, öppet mellan
kl.18:00 och kl. 24:00.
Sommarens öppettider

Vanligtvis stänger verksamheten
för sommaren mitten av juni. I år förlänger vi öppetdagarna en månad,
så sista öppetkvällen är fredagen den
8 juli. Fritidsgården Ikaros öppnar
igen efter sommaren, fredagen den
26 augusti.

Mer information om fritidsgårdarnas
aktiviteter och öppettider finns på
Vännäs kommuns hemsida, samt på
Facebook och Instagram.
Facebook: Fritidsgården Ikaros
Instagram: Vännäs fritidsgård
Har ni frågor kontakta oss gärna:

Mattias Wälivaara
Fritidsgårdsföreståndare
Tel. 0935-14156, dagtid
Mobil. 070-2207367
E-post: mattias.walivaara@vannas.se
Angelie Persson
Fritidsledare
Tel. 0935-144 26, dagtid
Mobil. 070-346 16 41
E-post: angelie.persson@vannas.se
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Sommarträna
med KOMLOSS
och Urstark
Från vänster Emil Palm, Per-Jonas Johansson, Kent Johansson, Lage Lundström och Henrik Johansson, är
några av de stolta sponsorerna till gatufesten. Foto: Christin Westman

Vännäsby Gatufest –
Företagsvägen den 27 augusti
Lördagen den 27 augusti blir det fest
längs Företagsvägen i Vännäsby. Företagen efter gatan kommer att ha öppet i
sin butik eller ha montrar utanför sina
lokaler. Dagen kommer att erbjuda maskinvisningar, musikunderhållning och
aktiviteter för både barn och vuxna.
Besökarna kommer att kunna prova
uppblåsbara attraktioner från Megazone och Segway. För de minsta
besökarna kommer Sandra Dahlberg
göra sin interaktiva teater ”Prinsessan
och prinskörven”. En artist kommer
att bjuda på musik för alla.
För att smaklökarna ska få sitt finns
lantbruk och gårdsbutiker på plats för
försäljning av lokala råvaror. Naturligtvis kommer det att finnas mat- och
fikaförsäljning på området. På grönytorna utefter gatan kommer Vännäsbygdens Hembygdsförening ordna sitt
årliga pullingrace för veterantraktorer.
Alla företag är med och sponsrar
arrangemanget.
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– Det här är ett sätt att visa på att det
händer saker och arrangemanget syftar till att lyfta hela kommunen, säger
Emil Palm, Vännfors Bygg.
I Vännfors Byggs monter kommer
besökarna bland annat även att träffa
andra lokala aktörer som företaget
samarbetar med.
Henrik Johansson från Trejon, en av
arrangörerna, tycker att det är både
roligt och viktigt att visa upp verksamheterna längs gatan och de många
arbetstillfällen som företagen ger.
På kvällen blir det fest på området
med mat, dryck och musik. Arrangemanget kommer att vara en fest där
hela familjen, ung som gammal ska ha
roligt och hitta något som intresserar.
Välkomna!

Kom och cirkelträna i sommar tillsammans med andra i Vännäsbor,
arbetskamrater, släkt och vänner –
helt kostnadsfritt.
KOMLOSS är en fritidsförening där alla
kommunanställda i Vännäs automatiskt
är medlemmar, men på sommarträningen får alla Vännäsbor delta. Instruktörer
är Cecilia och Fredrik Cederlund från
Urstark.
Träningen är anpassad efter dem som
kommer vid varje tillfälle. Vi tror på att
gör någonting roligt tillsammans, kom
loss du också!
Schema för sommarträningar:
Mån 20 juni
kl. 19 – 20
Ons 22 juni
kl. 17.30 – 18.30
Mån 27 juni
kl. 19 – 20
Ons 29 juni
kl. 17.30 – 18.30
Mån 4 juli
kl. 19 – 20
Ons 6 juli
kl. 17.30 – 18.30
Mån 11 juli
kl. 19 – 20
Ons 13 juli
kl. 17.30 – 18.30
Plats: Myranparken
OBS: inställt vid regn.
För eventuella frågor, kontakta:
Cecilia: 070-299 32 04
Fredrik: 073-064 09 08

Christin Westman
141 43

9

Foton: Calle Bredberg

Vännäsdagarna firar 40 år
Den 8, 9 och 10 juli arrangeras
sommarens folkfest Vännäsdagarna för
fyrtionde året i rad. Hit kommer människor för att njuta av södra Västerbottens
största marknad och festival med fria
entréer och bred underhållning. Arrangemanget lockar 35 000 – 40 000 besökare varje år. Detta är helgen då Vännäs
centrum fylls med liv och rörelse.
– Det är roligt att få vara med och
arrangera ett sådant stort evenemang,
säger samordnare Katri Näslund.
Detta är helgen när vi vill välkomna
alla till Vännäs lite extra.

Det som märks mest under Vännäsdagarna är alla hemvändare som passar på att hälsa på sina nära och kära
under dagarna. Unga som gamla samlas för att besöka allt från marknaden
till tivolit och den underhållning som
presenteras på scenen.
– Jag som arbetar med underhållningen tänker att det ska tilltala flera
åldersgrupper, säger underhållningsansvarig Torbjörn Carlsson. Det ska
finnas något för alla.

blir nöjda med Vännäsdagarna, säger
Ove Nordin, som arbetat med Vännäsdagarna sedan starten. När det
gäller marknadsutbudet försöker vi att
även hålla det så brett som möjligt.
Kvittot på att det är lyckade Vännäsdagar år efter år är att även knallarna
kommer tillbaka varje år. Det brukar
finnas ungefär 100 knallar och de
flesta är sådana som återkommer.
Sofia Tjärnström
141 04

– Det är viktigt för oss att alla som är
med i arrangemanget att besökarna

Praktisk information inför Vännäsdagarna
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•

Delar av centrum kommer att vara avstängda från fredag 8 juli kl. 06.00 till söndag 10 juli kl. 20.00.

•

Du som bor innanför marknadsområdet, kom ihåg att parkera utanför på torsdag kväll.

•

Passa på att storhandla innan festivalhelgen då det kommer att vara mycket folk i rörelse och begränsad
framkomlighet med bil.

•

Du som har möjlighet – ta gärna cykeln eller en promenad in till marknaden.

•

Ta ut kontanter i god tid innan festivalhelgen.

•

Hos vissa av knallarna har du möjlighet att betala via mobilapplikation (Swish).

•

Trots avstängningarna kommer vi alltid se till att utryckningsfordon kan ta sig fram.

•

Kollektivtrafiken kan komma att gå andra vägar än vanligt. Mer info kommer ut på vannas.se inför festivalhelgen.
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Mat
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Toaletter
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fordonstrafik

Information och program
Mer information och program hittar du på vår hemsida www.vannasdagarna.se.
Har du frågor eller vill delta i arrangemanget, kontakta någon av oss:
Samordnare: Katri Näslund, 072-068 99 86
Marknadsplatser: Ove Nordin, 070-225 94 73
Underhållning: Torbjörn Carlsson, 070-604 33 59
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Foton: Calle Bredberg

Evenemangskalende

Juni
16

Vännäsbadet öppnar för
säsongen.

18

Glassbonden öppnar för 		
säsongen.

18	Musikunderhållning av Nitro
Boys, musik från tango till
Beatles, Slöjdarnas hus utescen.
18

Vernissage – Sommartankar,
en utställning av Titti Sundin,
kl. 13.00. Konstnären finns på
plats den 25/6. Utställningen
pågår 18/6 – 1/7, Galleriet
	Slöjdarnas hus.
18-19	Nationell hundutställning,
Vännäs fritidsområde.
20-23 Fotbollsskola, Spöland Vännäs
	IF (SVIF) anordnar Landslagets
Fotbollsskola på Vännäs IP
under vecka 25.
24	Midsommarfirande på
Pengsjögården, kl. 15.00.
25

Vännäs motormuseum i Vännäs
öppnar för säsongen.

25

Vännforsrodden, roddstafett
som går av stapeln kl. 13.00
på midsommardagen i
Vännfors.

Juli
2

12

Jubileumsfirande, Vännäs Slöjd
50 år. Gammslöjdarna och
andra träiga berättelser av

Jögge Sundqvist. Musik med
	Mickes Combo, Slöjdarnas hus.
2

Vernissage – Smultronstället, en
utställning av Lena Frykholm,
kl. 13.00. Utställningen pågår
2/7 – 15/7, Galleriet
	Slöjdarnas hus.
8-10

Vännäsdagarna med gatufest,
tivoli och marknad.

9	Musikunderhållning med Joel
Karlsson, gitarr och sång.
	Slöjdarnas hus utescen.
14-16	Nya vindelälvsloppet.
16	Musikunderhållning med Jämte
Karlsson, visor av allehanda
slag. Slöjdarnas hus utescen.
16

Vernissage – Luna glas &
design, en utställning av
	Camilla Fonzén, kl. 13.00.
	Utställningen pågår 16/7 –
29/7, Galleriet Slöjdarnas hus.

30	Musikunderhållning med Birch
Town Singers, Slöjdarnas hus
utescen.
30

Vernissage – Från ordspråk till
tavla, en utställning av Sigrid
Kjellman, kl. 13.00. Utställningen pågår 30/7 – 12/8,
Galleriet Slöjdarnas hus.

31

Jubileumsbingo kl. 14.00,
festplatsen i Vännäsby.
	Utropare: Roland Johansson.

Augusti
6	Musikfest i Stärkesmark,
kl. 12.00. Musik och underhållning vid scenen vid Stärkesmarkssjön. Musik för alla
smaker, barnaktiviteter, mat &
fika, marknad, utställning, mm.
6	Musikunderhållning med
	Lennart Ljungkvist Band,
	Slöjdarnas hus utescen.

23	Sjung ve a Gun, allsång med
Gun Rehnman. Slöjdarnas hus
utescen.

13
Musikunderhållning med
	Rocking Daddies-Rockabilly,
	Slöjdarnas hus utescen.

29

13

Berättarkväll kl. 19.00, Festplatsen i Vännäsby. Moderator
	Sverker Olofsson.
30

Veteranmatch, fotboll herrar
kl. 14.00, Reningsverket,
Vännäsby

30 	Spölandsdans kl. 18.00 –
01.00. Festplatsen i Vännäsby.
	Appendix spelar från kl. 21.00.

Vernissage – från kust till fjäll,
en utställning av Siv Lundvall,
kl. 13.00. Utställningen pågår
13/8 – 26/8, Galleriet
	Slöjdarnas hus.
13-14	Landsbygdshelg i Vännäs
byar, kl. 11 – 16. Stora
loppisrundan, lokalproducerad
mat, upplevelser, hantverk mm.
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er sommar

Det har aldrig
varit enklare att
visa ert hållbara
arbete
SEE Hållbarhetsvecka är för
dig som vill arrangera någonting hållbart under vecka
38, 19-25 september. Du
behöver inte skapa något nytt
till veckan, det går bra att visa
upp något som redan görs.

20
Vindelälvens dag, firas på
	Slöjdarnas hus. Musikunderhållning av Kvintetten JAZZÅ
med gästartist.
21 	Motormuseets dag kl. 11.00 –
16.00. Loppis, veteranmaknad, museet startar egna fordon. Hamburgare och fikaförsäljning.
27	Hardy Eriksson, underhållare.
	Slöjdarnas hus utescen.
27

Gatufest i Vännäsby. Event på
Företagsvägen. Området öppnar kl. 10.00.

27

Veterantraktortävling i
Vännäsby.

27

Vernissage – vatten i färg,
en utställning av Marita Nordlund, kl. 13.00. Utställningen
pågår 27/8 – 2/9, Galleriet
	Slöjdarnas hus.

September
3
Åke Swahn, underhållare.
	Slöjdarnas hus utescen.
3

Vernissage – Hör du?, en
utställning av Ulla S. Persson,
kl. 13.00. Utställningen pågår
3/9 – 18/9, Galleriet Slöjdarnas hus.

4, 11
& 18	Skördemarknad, närodlat och
närproducerat, kl. 11.00 –
15.00 Slöjdarnas hus.
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10 	Musikunderhållning med 		
trubaduren Micke Björk,
	Slöjdarnas hus utescen.
17	Säsongsfinal på Slöjdarnas hus
utescen, med underhållning av
trubaduren Roland Johansson.
19-25	SEE, Hållbarhetsvecka i
Västerbotten.

Vill du eller din organisation/
förening arrangera något
under Hållbarhetsveckan?
Anmäl ditt arrangemang till
vannas.kommun@vannas.se så
hjälper vi till med marknadsföring med mera.
Johanna Karlsson Bazarschi
141 13

Mer information, evenemang
och upplevelser i kommunen

Mer av allt detta hittar du på
www.visitvannas.se. Där kan
du även läsa mer detaljer kring
kalenderns alla evenemang.
	Marknadsför dina evenemang

Drop-in borgerlig
vigsel 21 september

Du/ni som arrangerar olika
typer av evenemang kan själva
anmäla dessa i evenemangskalendern på visitvannas.se.

Den 21 september mellan kl. 12.00
– 19.00 kan ni som vill gifta er borgerligt (utan religiösa inslag) göra
det utan förbokning i kommunhuset!

	Evenemangen i kalendern ska
rikta sig till allmänheten och
vara intressanta för besökare
eller turister i kommunen.

Ni behöver giltig hindersprövning
(läs på www.skv.se) och legitimation.
Vigseln är kostnadsfri.
Läs mer om borgerlig vigsel på
www.vannas.se/vigsel
Självklart kan borgerlig vigsel
ordnas på andra datum och andra
platser. Har du frågor om borgerlig
vigsel, kontakta Susanna Siljetun.
Susanna Siljetun
141 11
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Framtidens Vännäs - centrumplan och trafikstrategi
Vännäs kommun arbetar med att ta
fram en centrumplan som ska ligga till
grund för hur centrum utvecklas. Den
syftar till att vara ett konkret verktyg för
den fysiska planeringen för centrum.
Planen ska främja god service och handel samt öka trivseln för medborgare,
besökare och näringsidkare. Centrumplanen ska mynna ut i en handlingsplan
som kommer att tidsättas och budgeteras.
För att ta in underlag till centrumplanen har en arbetsgrupp från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret varit ute på dialogmöten med skolråd, Vännäs landsbygdsråd, näringslivsråd, fokusmöte
med näringslivet, samt haft möten med
Vännäshandlarna. Det har varit träff
med Vännäs funktionshindrades- och
pensionärers råd samt medborgardialog med ca 70 deltagare.
På dessa möten har vi samlat in synpunkter på tre olika förslag som presenterats. På kommunens hemsida kan
du gå in och läsa sammanställningen,
de tre förslagen och synpunkterna.
Besök vannas.se/centrumplanering.
Vill du tycka till om materialet går det
bra att höra av dig till någon av oss i
arbetsgruppen.
14

Tr afiksäkerhet

Trafiksäkerhet och behov av säkrare
skolväg för barn har varit en av grunderna till arbetet med centrumplaneringen. Det har även under lång tid
framkommit önskemål om ett centrum
som ger ökad trivsel. En trevligare
och mer tillgänglig plats där det också
finns tillgång till gemensamhetsytor i
centralt läge har efterfrågats, genom
till exempel ett torg där det kan bedrivas torghandel och andra aktiviteter.
De skisser som tagits fram är bara
förslag och slutresultatet kan mynna ut
i ett alternativ som har flera delar från
varje förslag, i dagsläget är ingenting
bestämt.
Arbetet med centrumplanen kommer
att fortsätta hela 2016 för att sedan
sättas igång i den nya översiktsplanen,
en så kallad ÖP, som också ska ut på
samråd och dialog. ÖP:n kommer att
ställas ut under våren och försommaren 2017.
Parallellt med centrumplanen har vi
även arbetat med att ta fram en trafikstrategi, där företaget Sweco är med
som konsult. Underlaget till trafikstrategin har vi samlat in på två stycken
workshops där flertalet myndigheter,
organisationer, landstinget och kom-

munala förvaltningar har varit inblandade. Även trafikstrategin kommer
att mynna ut i en handlingsplan som
sedan kan budgeteras och prioriteras.
Trafikstrategin är under utarbetande
av Sweco just nu och så snart den är
klar kommer den att läggas ut på webben och kommuniceras i våra forum.
Vill du veta mer om trafikstrategin är
du välkommen att kontakta oss.
Arbetsgrupp

Carola Nordlöf
Byggnadsinspektör
Tel: 0935- 142 13
E-post: carola.nordlof@vannas.se
Tore Forsberg
Samhällsbyggnadschef
Tel: 0935- 142 00
E-post: tore.forsberg@vannas.se
Christer Nygren
Gatuchef
Tel: 0935- 142 32
E-post: christer.nygren@vannas.se
Christin Westman
Näringslivsutvecklare
Tel: 0935- 141 43
E-post: christin.westman@vannas.se
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Välkommen
sommaren

Information från
Polisen Vännäs
•

Vid pågående brott eller akut
händelse, ring: 112

•

För tips, anmälan och frågor,
ring: 114 14

Besöksadress:
Norrlandsgatan 2, 911 33 Vännäs
E-post: registrator.nord@polisen.se
Webbplats: www.polisen.se
Facebook: Polisen Vännäs
Vi kontrollerar vår facebooksida
varje dag, men skicka inte meddelanden av brådskande art. Använd
istället något av numren ovan.
På polisen.se kan du:

Sommaren kommer och vi vill både
grilla och kanske äta nyttigt. Går det
att kombinera?
Livsmedelsverket är det statliga verk
som bland annat har som ansvar att
ge kostråd baserade på nationell och
internationell forskning. Deras motto är:
”Alla ska känna matglädje och må bra
av maten. Därför arbetar Livsmedelsverket för säker mat och bra dricksvatten,
för att ingen konsument ska bli lurad om
vad maten innehåller och för bra matvanor. Det är vårt recept på matglädje.”
På deras hemsida finner du information
om allt från bra matvanor till hur du ska
tänka när du grillar så att det inte bildas
farliga ämnen. Helt enkelt goda råd om
bra mat.
Exempel på vad du lätt kan få
information om är:

•

E-nummer, vilka finns? Vad har
de för funktion och vad är det för
ämnen?
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•

Vad innehåller våra livsmedel för
näringsämnen och i vilken mängd?
Sök inne i livsmedelsdatabasen
som ständigt uppdateras när nya
eller gamla livsmedel analyseras.

•

Vi får matallergiker på besök i sommar, vad ska vi bjuda på? Andas
ut, du hittar allt om olika allergityper, vad som går att äta och
vad man ska undvika.

•

Hur ska jag tänka för att äta
sundare? Information om bra
matvanor.

•

Hur ska jag hantera maten i värmen och vid grillen?

•

Hur ska vi hantera vårt dricksvatten
som kommer från egen brunn?

Informationen hittar du på Livsmedelsverkets hemsida: livsmedelsverket.se.
På första sidan finns länkar till informationskanalerna på Twitter, Facebook
och YouTube.

Malin Österlund
141 63

•

Göra enklare brottsanmälan

•

Få information om pass,
vapen, trafik och narkotika

•

Hitta blanketter och dokument

Välkomna till Returcentrum i Vännäsby
Passa på att fynda hos oss i vår
fina butik. Vi håller öppet hela sommaren. Fika finns med hembakat
bröd från Café Rickis som bedrivs
av kommunens dagliga verksamhet.
Öppettider:
Mån – fre kl. 09.00–17.00
Lördagsöppet:
27/8, 24/9, 29/10 samt
26/11. Stängt på lördagar under
juni och juli.
Under semesterperioderna är vi
mindre bemannade och därför kan
hämtning och leveranser av möbler
mm. endast ske i mindre omfattning.
Har du frågor eller funderingar?
Tel: 0935-144 00
E-post: returcentrum@vannas.se
Vi finns även på Facebook
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Spölands idrottsförening 100 år

Ett varmt tack för hjälpen på
evakueringsboendet Lägerhyddan

Festplatsen i Vännäsby

Vi vill tacka alla frivilligorganisationer, studieförbund, kyrkor/samfund och
enskilda som bidrog till kommunens evakueringsboende Lägerhyddan under
hösten och vintern 2015/2016.
Tack vare era insatser kunde vi tillsammans möta de asylsökande på ett varmt
och mänskligt sätt i den svåra situationen. Vårt stora tack till var och en av er
som möjliggjorde att vi kunde visa vad det välkomnande Vännäs innebär.
Ett särskilt tack till:
Personalen på boendet, Ekumeniska Rådet, Missionskyrkan, Pingstkyrkan,
Bibeltrogna Vänner, Svenska kyrkan, Initiativtagare till Hand och Hjärta i
Vännäs, ABF, Studiefrämjandet, Röda korset, FRG, Övriga insatser.

Vi vänder oss till er som är äldre

Våra besökare kommer gärna över
för en liten pratstund.
Våra följeslagare kan följa med och
handla eller ta en liten promenad.

Veteranmatch, Fotboll herrar
Lördag 30 juli kl. 14.00
Plats: Reningsverket
Spölandsdans
Lördag 30 juli kl. 18.00-01.00
Jubileumsbingo
Söndag den 31 juli kl 14.00
Storbingo
5/6, 3/7, 31/7 och 21/8
Ordförande SVIF
Tel: 072-222 55 89

vinter.

kl. 10 och12 alla dagar och vi bjuder alltid på kaffe. På onsdagar har
vi extra aktiviteter kl. 12 – 14.
Sista fredagen varje månad har vi
Bingo mellan kl. 13-14. Vi kan även
ordna hämtning ifall ni har svårt att
ta er hit.

vinter.

Våra hemfixare hjälper dig som
är äldre med uppgifter som i
första hand kan minska risken för
fallolyckor, t.ex. hänga gardiner,
byta glödlampor, hämta eller flytta
saker.

Berättarkväll
Fredag 29 juli kl 19.00
Moderator: Sverker Olofsson

Önskar du något av ovanstående så
ring Vännäs FrivilligCenter på telefon:
0935 - 143 08

Du kan bidra till att våra
förares jobb blir lite tryggare
Du kan bidra till att våra
förares jobb blir lite tryggare

Vi välkomnar även alla till vår lokal
som finns till vänster om gamla vårdcentralen. Vi har öppet mellan

Från den 13 juni 2016 kan du inte längre betala med
kontanter ombord på bussarna. Framför allt vill vi göra
våra förares arbete lite tryggare och resan smidigare.
Det bekvämaste sättet att betala din resa är att köpa ett busskort. Det kan du
ladda med perioder eller resor på vår hemsida, på ett av våra Reseinfokontor
eller på busstationerna. Enkelbiljetten kan du köpa i appen tabussen.nu.
Ps. Du kan alltid betala dina biljetter /kort med betalkort ombord på bussen.

Från den 13 juni 2016 kan du
inte längre betala med kontanter
ombord på bussarna. Framför allt
vill vi göra våra förares arbete lite
tryggare och resan smidigare.
tabussen.nu

Slöjdstipendium att
söka!
Vännäs Slöjd utlyser två stipendier
á 2 000 kronor till slöjdare för
exempelvis fortbildning/utbildning.

Kommunfakta,
Det bekvämaste sättet att betala
Föreningsliv Du kan bidra
din resa är att köpa ett busskort.
till att våra

Det kan du ladda med perioder på
Vännäs kommun är en föreningstät
förares jobbvår
blir
lite tryggare
hemsida,
på ett av våra Resekommun med 129 stycken aktiva
infokontor
eller betala
på busstationerna.
Från den 13 juni 2016
kan du inte längre
med
föreningar.
kontanter ombord påEnkelbiljetten
bussarna. Framför allt
vi göra
kanvilldu
köpa på vår
våra förares arbete lite tryggare och resan smidigare.

Ansökan senast 30 juni 2016
Till: ake.sandstrom@vannasmail.se
Upplysningar: 070-343 96 15

hemsida tabussen.nu.
Det bekvämaste sättet att betala din resa är att köpa ett busskort. Det kan du
67,1% av ungdomarna i kommuladda med perioder eller resor på vår hemsida, på ett av våra Reseinfokontor
kan du köpa i appen tabussen.nu.
nen är med i en förening. eller på busstationerna. Enkelbiljetten
Ps: /kort
Dumedkan
alltid
Ps. Du kan alltid betala dina biljetter
betalkort
ombordbetala
på bussen. dina biljetter/kort
med
betalkort
ombord på
Här finns ett brett utbud av olika
bussen.
aktiviteter för alla. Välkommen att
bli aktiv du också!
tabussen.nu
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