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Följ vår hemtjänst på SVT i höst
I det här numret av Här&Nu kan du bland annat läsa om idrottskommunen
Vännäs, satsningen på laddstationer för elbilar i norra Sverige, vad som händer
med vägen bakom Mariakapellet och mycket mer. I höst öppnar även den nya
förskolan Myran som invigs 11 september.
Nu i höst kommer jag särskilt att följa tv serien ”Sveriges bästa hemtjänst” där
tittarna kommer att få en inblick i vardagen för hemtjänsten här i Vännäs kommun.
Vi får följa både brukare och personal i allt vad de möter och känner. Under
seriens gång får ni följa hur vår hemtjänst utmanas med målet att bli Sveriges
bästa hemtjänst. Serien har premiär måndag den 10 oktober kl. 20.00 i SVT1
och kan även ses på SvtPlay. Ett klipp från serien finns redan nu tillgängligt på
SvtPlay och vi har lagt upp länk till klippet på kommunens Facebooksida.
På visitvannas.se kan du hitta evenemangskalendern där många av höstens
aktiviteter och evenemang finns inlagda. Du/ni som planerar en aktivitet eller
ett evenamang under året får gärna lägga in den i kalendariet så att fler kan se
vad som händer här i kommunen. På visitvannas.se klickar du på knappen med
texten ”Anmäl ditt evenemang” och lägger in informationen.
Hoppas att ni alla får en fin höst!
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Drop-in borgerlig
vigsel 21 september
Den 21 september mellan kl.12.00
– 19.00 öppnar vi Medborgarhuset i Vännäs för er som vill gifta er
borgerligt utan förbokning! Borgerlig
vigsel sker utan religiösa inslag.

Pengar till laddstationer för
elbilar till Vännäs kommun
Vännäs kommun har beviljats medel
till att uppföra laddstationer för elbilar.
Två platser är planerat att vara två
semisnabba laddare och åtta platser är
tänkt att vara långsamladdare. Tillsammans med medlemmar och företag
i BioFuel Region har organisationen
blivit beviljade EU- medel för att bygga
laddinfrastruktur i Norrbotten och Västerbotten. Vännäs kommun är en av de
som får ta del av projektmedlen.
– Att bygga de här laddstationerna
är helt i enlighet med kommunens
strategi för att bli en hållbar kommun,
säger kommunstyrelsens ordförande
Johan Söderling (S). Det är en del av
vårt omställningsarbete och vi blir en
del av den laddinfrastruktur som nu
byggs upp.
Vännäs kommun kommer att påbörja planeringsarbetet med bland
annat upphandling under hösten
2016 tillsammans med Umeå Energi.
Under våren 2017 är planen att utföra
markarbeten samt uppsättning av
laddstationerna.
– Det här är roligt men också viktigt, säger Tore Forsberg, teknisk chef
på Vännäs kommun och ansvarig för
den planerade åtgärden. En förbättrad
laddinfrastruktur ger en ökad tillgänglighet och valfrihet för såväl privatpersoner som företagare att köra fordon
på förnybar el och därmed minska
sina koldioxidutsläpp.

och koordineras av Bio fuel region.
Syftet är att underlätta att resa med
elbil i hela norra Sverige och att bygga
upp erfarenheter kring hur det är
att köra elbil där det finns särskilda
utmaningar.
Projektet kommer att bygga olika
sorters laddstolpar för elfordon från
Kiruna till Vännäs, en satsning på
24,4 miljoner, varav hälften beviljats från Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden. Totalt har Norroch Västerbotten beviljats 5 snabbladdare, 16 semisnabba laddare, 12
normalladdare/långsamladdare samt
2 bussladdare.
Partners i projektet är BioFuel Region
AB, Coop Norrbotten, Luleå Energi,
PiteEnergi, Skellefteå kommun, Umeå
Energi och Vännäs kommun.
Kontakt Vännäs kommun:

Tore Forsberg, samhällsbyggnadschef
tore.forsberg@vannas.se
Tel: 0935-142 00
Kontakt BioFuel Region:

Anna Säfvestad Albinsson
anna.albinsson@biofuelregion.se
Tel: 070-615 05 05

Ni behöver giltig hindersprövning
(läs mer på www.skv.se) samt 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

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.
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

Projektet ”Stolpe in för Stad och
Land” pågår under åren 2016-2019
HÄR & N U 3 : 2 0 1 6
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Några höjdpunkter med SISU 2015
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Plattformen, Öppen för kommunens föreningar, 26 deltagare.
Workshop korrektiv träning, Korpen Vännäs
Idrott Onlineutbildning och föreläsning med Mikael Östberg, Vännäs Volleybollklubb
Utbildningsplan och stöd för byggande av klättervägg, Empowering Klättring
Kanslisupport, Vännäs hockey
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Bilden ovan illustrerar idrottens bredd
i Vännäs kommun. Sammanställningen är gjord av SISU idrottsutbildarna
som är idrottens eget studieförbund
och arbetar med bildning och utbildning inom idrotten.
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Nominera via e-post:
vannas.kommun@vannas.se
Skriv ”Föreningsstipendium” i ämnesraden.
Nominera via post:
Vännäs kommun
Kommunstyrelsens kansli
911 81 Vännäs
Märk kuvertet ”Föreningsstipendium”
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föreningarna

i Idrottslyft, vilket motsvarar

610kr

per Vännäsbo 7-20 år

2015 var 3 826 personer aktiva i idrott i Vännäs.

Det är 44 % av kommunens befolkning.
Källor:

LOK-stödsrapporter Idrott Online 2013-2014-2015
Idrott Online - Beslutsstöd och förbundsadmin
Branschanalys sportnäringen, Sweco 2014
Distriktsuppföljning 2014, RF
Idrotten i siffror 2014
www.vannas.se

– Tanken är att vi ska använda
sammanställningen som samtalsunderlag i olika forum som rör idrottens utveckling på lokal nivå, säger SISU:s
idrottskonsulent Fredrik Holmgren,
ansvarig för Vännäs idrottsföreningar.
Vännäs idrottsföreningar ligger över
rikssnittet i antalet unika deltagare per
invånare i SISU-aktiviteter och SISUverksamheter. SISU-verksamhet
kan vara allt från utbildningsdagar,
workshops, utbildningsplaner i föreningen med mera vilket man gör för att
utveckla föreningen och dess ledare
och medlemmar ytterligare.
Peter Lundström
142 34

Vem vill du nominera till årets föreningsstipendium?
Vill du uppmuntra någon som har ett
bra ledarskap i en förening eller som
har gjort något positivt i en förening?
För att stödja och uppmuntra god
ideell verksamhet inom föreningslivet
delar kommunstyrelsen i Vännäs ut
ett eller flera stipendier på totalt
8 000 kronor per år. Stipendiet
delas ut till personer som är eller har
varit verksamma inom en förening i
Vännäs kommun.

Bildkälla: SISU

Befolkning: 8 616
Befolkning: 8 616
Idrottsföreningar: 30
Idrottsföreningar: 30
Idrotter: 25
Idrotter: 25
Sektioner: 58
Sektioner: 58

av b

inom sportnäringen

ar
var
ots

bolag registrerade

Förslag till stipendiat, tillsammans
med motivering ska vara inkomna
senast den 1 oktober 2016.
Mer information
Läs mer på vannas.se/stipendier
Kontakt
Peter Lundström, föreningsutvecklare
Tel: 0935-142 34,
E-post: peter.lundstrom@vannas.se
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Vännäs kommun har fått
ny kommunchef
Under våren påbörjade Vännäs
kommun rekryteringen av ny kommunchef. Efter att ansökningstiden gått
ut så kunde det dock konstateras att
det var för få sökande som kunde bli
aktuella för tjänsten. Därför kunde en
rekryteringsprocess inte starta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade att avsluta rekryteringen
och att starta en ny sökning av
kommunchef i årsskiftet 2016/2017.
Vidare beslutades att anställa
Karolina Johansson som kommunchef
under ett år, 8/7 2016-31/7 2017.
Karolina Johansson har varit förvaltningschef/administrativ chef vid
kommunledningskontoret sedan 2010
samt även biträdande kommunchef
sedan några år. Hon har även varit
tillförordnad kommunchef i Vännäs i
sammanlagt cirka två år.

frågor och har också arbetat på olika
ledaruppdrag i Mölndals kommun.
Tjänsten som administrativ chef
kommer inte att tillsättas utan blir
vakant tills vidare. Uppgifter och
ansvarsområden som tidigare funnits
under administrativa chefen kommer
att ingå i det samlade uppdraget för
kommunchef och biträdande kommunchef. Upplägget för kommande år
innebär att två personer får ett gemensamt uppdrag och fördelar det mellan
varandra. Det innebär ingen utökning
av det totala tjänsteomfånget.
Sofia Tjärnström
141 04

Handikappomsorgen
i Vännäs byter namn till
LSS-omsorg
Vård- och omsorgsnämnden i
Vännäs beslutade 25 maj att
namnet och begreppet handikappomsorgen ska ersättas med
LSS-omsorg.
Förkortningen LSS står för Lagen om
Stöd och Service. Lagen beslutades
av riksdagen i början av 90-talet.
I lagen och tillhörande regelverk
regleras vilka funktionsnedsättningar
som avses samt vilka insatser som
kan bli aktuella.
Insatser och innehåll i förvaltningens
verksamheter ändras inte med anledning av namnbytet. Namnbytet
innebär inte heller några organisatoriska förändringar. Det nya namnet
LSS-omsorg svarar bättre mot de
insatser som erbjuds och harmoniserar med övriga verksamheter inom
vård och omsorgsnämnden.
Vård- och omsorgsförvaltningen är
organiserad i tre verksamhetsdelar;
äldreomsog, individ- och familjeomsorg samt LSS-omsorg.

Henrik Åström anställs som biträdande kommunchef. Han tillträder 1/9
och avslutar sitt uppdrag 31/7 2017.

Ulf Norberg
143 00

Henrik är idag kultur- och bibliotekschef samt chef över elevhälsan. Han är
utbildad inom personal- och arbetslivs-

Vännäs kommuns miljöstipendium 2016
Vännäs kommun delar årligen ut
ett miljöstipendium till en eller flera
personer som bor i eller är verksamma inom kommunen. Miljöstipendiet
har som syfte att uppmärksamma
och uppmuntra insatser inom
miljöområdet.

att säga att miljöstipendiets område är
det som är bra för miljön!

Området är brett, och kan till
exempel vara arbete inom hållbar
utveckling på olika sätt, arbete med
energi- och klimatfrågor, naturvårdande insatser eller opinionsbildning
inom miljöområdet. Kort sagt går det

Nominering av stipendiat ska ha
inkommit senast den 1 oktober.
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Stipendiet kan sökas för egen del eller
så kan man nominera någon annan.
För att nominera någon annan behöver
du inte vara bosatt i Vännäs kommun.

Via e-post:
vannas.kommun@vannas.se
Skriv ”Miljöstipendium” i ämnesraden.

Via post:
Vännäs kommun
Kommunstyrelsens kansli
911 81 Vännäs
Märk kuvertet ”Miljöstipendium”
En jury utser vinnare/mottagare av
miljöstipendiet senast den 31 oktober.
Kontakt
Susanna Siljetun
Kommunsekreterare
Tel: 0935-141 11
E-post: susanna.siljetun@vannas.se
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Vill du vara med och hjälpa människor vid en kris?
Vi behöver fler personer som vill vara
med och ge stöd till människor som
drabbas av en olycka eller kris.
Som stödperson handlar det om
allt från att servera fika, hänvisa
personer vidare till att samtala
med drabbade.
Vi träffas två gånger/termin för
kompetensutveckling och dela erfarenheter för att vara trygga i vår
roll när en olycka eller kris inträffar.

Låter detta intressant och du vill veta
mer? Kom och träffa oss måndagen
den 26 september kl. 19.00 på
biblioteket i Vännäs. Mötet är öppet
för alla intresserade och du förbinder
dig inte till något.
För mer information kontakta
Sara Hallnor på tel: 0935-143 40
E-post: sara.hallnor@vannas.se		
			

POSOM-gruppen Vännäs

Ansök om pengar för ungdomsverksamhet
från Östen Berglunds ungdomsstiftelse
Östen Berglunds ungdomsstiftelse
ska årligen dela ut avkastningen av
stiftelsekapitalet till fritids- eller kulturverksamhet för barn och ungdomar
under 20 år.

Ansökan lämnas in digitalt och
innefattar projektbeskrivning samt
en ekonomisk kalkyl.

Mottagare kan vara enskild under
20 år, grupp av enskilda under 20
år eller förening som har, eller
planerar att starta verksamhet för
barn och ungdomar under 20 år.

Kontakta ungdoms- och
fritidsavdelningen vid frågor

Ansökningsperioden under 2016 är
1 september till och med 31 oktober.

Mer information om stiftelsen finns
på: vannas.se/ungdomsstiftelse

Peter Lundström, tel: 0935-14234
E-post: peter.lundstrom@vannas.se,
Linda Käck, tel: 0935-14167
E-post: linda.kack@vannas.se

Vem tycker du ska få Vännäs
kommuns kulturstipendium 2016?
Barn- och utbildningsnämnden i
Vännäs vill genom kulturstipendiet
stödja och uppmuntra förtjänstfull
verksamhet inom skilda kulturella
områden.
Stipendiet på 8000 kr delas
ut årligen till personer eller grupper
som är eller har varit bosatta inom
Vännäs kommun eller på annat sätt
har nära anknytning till kommunen.
Förslag på stipendiat tillsammans
med en motivering skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
911 81 Vännäs
Märk kuvertet ”Kulturstipendium”.
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Ny i Sverige?
Behöver du stöd när det gäller
servicefrågor, jobbansökningar,
CSN-frågor, resebokningar, skanning eller någonting helt annat?
Vänd dig då till biblioteket!
Från och med den 20 september,
finns en medborgarguide på plats
tisdag- och torsdagkvällar mellan
kl.17.00 – 19.00. Hen kan
hjälpa dig direkt, eller tala om
för dig var du kan vända dig för
att få hjälp med det du behöver.
Ingen fråga är för stor eller för
liten. Denna möjlighet kommer att
finnas under hösten 2016 och
våren 2017.
Du är självklart välkommen till
biblioteket även andra tider. Vi
har lexikon, språkkurser, böcker
på lättläst svenska och på många
andra språk. Vi kan också
beställa från andra bibliotek om
boken saknas i Vännäs.
Våra öppettider är:
1 september – 31 maj
Måndag
10.00
Tisdag		
10.00
Onsdag		
10.00
Torsdag		
10.00
Fredag		
10.00
Lördag		
10.00
Söndag		Stängt

–
–
–
–
–
–

16.00
19.00
16.00
19.00
16.00
14.00

Du kan även skicka motiveringen till:
barn.utbildningsnamnden@vannas.se
Skriv ”Kulturstipendium” i ämnesraden.

Kontakt, Vännäs bibliotek
Telefon: 0935-141 80
E-post: biblioteket@vannas.se

Förslag till stipendiat, tillsammans
med motivering ska vara inkomna
senast den 1 oktober 2016.

Varmt välkomna!

För mer upplysningar om
stipendiet kontakta:
Kultur- och bibliotekschef
Henrik Åström
Tel: 0935 -143 23
E-post: henrik.astrom@vannas.se
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Nu har Förskolan
Myran öppnat!
Den 8 aug öppnade förskolan Myran.
Vännäs kommuns nya förskola är redo
att välkomna barn och familjer.
Efter en veckas introduktion och
iordningsställande för personalen inför
barnens ankomst var det äntligen dags
att starta verksamheten. Myran är en
förskola med ljusa och öppna lokaler
och som omges av en stor, inbjudande
gård med många olika lärmiljöer.

Välkommen till invigning av förskolan Myran
11 september kl. 13.00 – 15.30
•
•
•
•

Invigningstal
Visning av förskolan
Presentation av förskolans två konstverk uppförda
av Charlotte Bakos samt Mattias och Linda Baudin
Musikskolan underhåller

Detaljerat program hittar du på vannas.se. Välkommen!

Carina Zakrisson
070-674 23 44

Information från fritidsgården Ikaros
Nu har fritidsgården Ikaros öppnat igen efter sommaren och vi
passar på att välkomna alla nya
ungdomar till fritidsgården. Sedan
i våras finns vi i nya lokaler på
Vegagatan 14.
Alla ungdomar på högstadiet
och gymnasiet är välkomna till
fritidsgården. Fritidsgården i Vännäs
har som syfte att vara en drogfri,
trygg och välkomnande mötesplats,
med inflytande och delaktighet från
besökarna.

Öppettider och mer information om
fritidsgården kan man hitta på vår
Facebook-sida, ”Fritidsgården Ikaros”,
Instagram ”Vännäs fritidsgård”, samt
på Vännäs kommuns hemsida.
Välkommen, önskar Mattias med
personal!

Kontaktinformation
Mattias Wälivaara, kontorstid
0935-141 56
mattias.walivaara@vannas.se
Fritidsgården kvällstid
Vegagatan 14
0935-141 57
fritidsgardarna@vannas.se

Arbetet på fritidsgården utgår från
ett främjande arbetssätt, där man
lyfter fram det positiva och kreativa
i ungdomars fritid.

HÄR & N U 3 : 2 0 1 6

7

Strandpromenaden. Foto: Emelie Höglander

Framtidsplan för
strandpromenaden
Strandpromenaden längs Umeälven är
ett populärt friluftsområde. Kommunfullmäktige har beslutat att det behövs
en plan för området, med syfte att skapa
trevliga mötesplatser för alla. Arbetet är
planerat att starta under hösten.
De senaste åren har intresset för
strandpromenaden ökat och det är
många som vill ta del av den härliga
omgivningen i det populära området
längs med Umeälven i Vännäs och
Vännäsby. Många intressen samsas
om samma yta och Vännäs kommun
ser ett behov att säkra allmänhetens

tillgång till området. Detta kan till
exempel innebära att möjliggöra för
intresserade att ordna med gemensamma bryggor och båtplatser.

under hösten. I nuläget är det inte
beslutat när och var samråd kommer
att ske. Vi annonserar innan samråd.

Kommunfullmäktige har beslutat att
en övergripande planering av området
efter strandpromenaden ska göras.
Syftet med arbetet är att hitta ett förslag på hur området ska användas för
att skapa trevliga mötesplatser för alla.

Du som har frågor är välkommen att
kontakta någon av oss i arbetsgruppen:

Samråd under hösten 2016

För att få ett så bra beslutsunderlag
som möjligt kommer Vännäs kommun
att hålla samråd med allmänheten

Vid frågor

Tore Forsberg, teknisk chef
Tel: 0935-142 00
E-post: tore.forsber@vannas.se
Eva Lidestav, byggnadsinspektör
Tel: 0935-142 11
E-post: eva.lidestav@vannas.se

Arbetet med väg 547 går enligt plan
I november 2015 påbörjade Trafikverket arbetet med att bygga en ny
dragning av Väg 547 mellan Vännäs
och Vännäsby förbi Mariakapellet.
Projektet med den nya dragningen är
en del i Trafikverkets arbete med att
reducera risken för skred och ras i när-
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heten av de vägar som ägs av Trafikverket. Under sommaren pågick mindre
arbeten så som fundament för bullerplank vid kapellet och belysning längs
sträckan. I augusti tog arbetet ny fart
och i oktober ska den nya vägen vara
klar för trafikstart enligt planeringen.

Mer information om projektet

Mer information hittar du på Trafikverkets webbsida: www.trafikverket.se.
Sök på Väg 547 så hittar du sidan som
heter Väg 547, Vännäsby, ny väg.
Christer nygren
142 32
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Information från
Renhållningsavdelningen
Hämtning av
hushållssopor
Sopkärlets placering
Kärlet ska, vid hämtningsdag, stå ute
vid väg/trottoarkant kl. 06.00. Ställ
gärna ut kärlet kvällen innan. Där trottoar finns, ska kärlet placeras cirka en
meter från trottoarkant för att sopbilen
ska nå kärlet med lyftarmen när bilen
står på vägbanan.
Flera kärl på samma hämtplats
Placera kärlen cirka en meter från
varandra för att underlätta vid tömning.
Utebliven tömning av sopkärlet
Har du missat att ställa ut kärlet i rätt
tid eller har sopbilen missat att tömma
den - kontakta Renhållningsavdelningen
snarast möjligt.
Ägare, skötsel och underhåll av sopkärl
Sopkärl av plast, anskaffas ägs och
ställs ut av renhållningsavdelningen.
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare har ansvar för rengöring, tillsyn
och skötsel av sopkärlet.
Det är viktigt att komma ihåg att regelbundet tvätta kärlet för att minimera
sanitära olägenheter. Tänk också på att
försöka ställa kärlet i skugga om det är
soligt ute.
Om kärlet går sönder, till exempel
genom att hjul lossnar, locket går
sönder eller att kärlet spricker så ska du
kontakta renhållningsavdelningen. Vi
lagar eller byter ut sopkärlet.
”Hängaren för sophämtning”
Har du fått en ”hängare” på sopkärlet?
Läs då på” hängaren” av vilken anledning som sopbilschauffören har placerat
den på kärlet.

Slamtömning
”Hängaren för slamtömning”
Vid tömning av brunn eller tank lämnar
slamtömmaren en ”hängare” som bevis
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på att tömning är utförd. På den kan
också information ha lämnats om något
behöver åtgärdas till nästa tömning,
exempelvis tungt lock, trasig insats.

Anmälan om nytt
abonnemang och
ägarbyte
Blankett för detta finns att hämta på
kommunens hemsida under blanketter
och e-tjänster/bygga och bo/bostad.
Om du inte har möjlighet att skriva ut
blanketten, kontakta Renhållningsavdelningen.

Dispens och
ansökningar
Frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter prövas av planoch miljönämnden.
Enligt renhållningsordningens föreskrifter
kan du ansöka om:
• uppehåll i sophämtningen
• förlängt hämtningsintervall för
hushållsavfall och slam
• befrielse från skyldighet att
överlämna hushållsavfall
• undantag i övrigt
Ansökningsblanketter finns under
blanketter, miljö- och hälsoskydd,
renhållning.
Mer information om vilka förutsättningar som gäller för att dispens ska kunna
medges finns i de kommunala renhållningsföreskrifterna.
Finns frågor hör av er till:
Renhållningschef
Inger Olofsson
Tel: 0935-142 31
Kundservice
Maria Lundberg
Tel: 0935-142 26
E-post: soporochvatten@vannas.se

Höstrensning i
trädgården!
Då var det dags för årets höstrensning i trädgården, men var gör du av
trädgårdsavfallet?
Om du inte komposterar det på din
fastighet så ska det lämnas till återvinningscentralen på Starrberget.
Varför kan man inte dumpa
trädgårdsavfallet i skogen?

Trädgårdsavfall som kastas i skogen
leder bland annat till övergödning, fler
brännässlor, igenväxning, skadedjur
och i en del fall döda träd.
Det som händer när löv, växtrester
och trädgårdsjord i stor mängd hamnar
i skogen är att man tillför näring i ett
område som inte ska vara näringsberikat. Den näringsrika jorden innehåller
kväve, något som brännässlor älskar.
Trädgårdsavfallet kan också kväva träd
som riskera att dö och falla omkull.
Faktum är att det är ett miljöbrott och
man kan bli åtalad för nedskräpning.
Men om jag vill elda upp mitt
trädgårdsavfall?

Torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får du elda inom tätbebyggt
område under vinterhalvåret, dvs från
1 oktober till 30 april. Men eldning får
aldrig ske om det är eldningsförbud på
grund av torka, eller om vindriktningen
gör att röken stör dina grannar.
Malin Österlund
141 63
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Öppna ditt hem för ett
barn och få massor tillbaka
Familjehem är helt vanliga familjer
som öppnar sitt hem för att hjälpa ett
barn. Tillsammans lever ni vardagsliv
i en atmosfär av värme, trygghet och
fasta rutiner.
Just nu finns det många barn och unga
i Umeå med omnejd som behöver stöd
av en vuxen. Några har föräldrar som
inte kan ta hand om dem på ett bra
sätt, andra har kommit till Sverige utan
föräldrar och andra har en livsstil som
måste brytas. De behöver helt enkelt
trygghet och en fast hand. Det är här
du och din familj kommer in.
Familjehem kan se olika ut

Det finns inga ”perfekta familjer”,
tror vi. Men det finns många olika
slags vanliga familjer som kan bli familjehem, kontaktfamilj eller stödfamilj.
Ni kan vara en eller två vuxna, gifta
eller sambo, bo i stad eller ute på

landet, ha olika yrken och bakgrund.
Kanske finns det redan barn eller ungdomar i familjen, eller inga barn alls
men plats för ett eller flera i både
bostad och hjärta. Det viktiga är
en kärleksfull och stabil familj.
Kontaktfamilj och stödfamilj

Du kan också hjälpa till på andra sätt.
Som kontaktfamilj blir du en extra resurs
för en barnfamilj som behöver avlastning en eller några gånger per månad.
Som stödfamilj avlastar du en familj
med ett barn med funktionsnedsättning
till exempel en gång i månaden.
Du får stöd

När du är godkänd som familjehem får
du en utbildning. Under barnets tid hos
dig får du även stöd och handledning
av en socialsekreterare utifrån dina behov. Det finns alltid någon som du kan
vända dig till för att få råd och stöd,

dygnet runt. Du får också ekonomisk
ersättning för de merkostnader du får
när du tar emot ett barn i din familj.
Vad händer efter intresseanmälan?

Vi ringer upp dig och berättar mer och
svarar på de frågor du har. Du förbinder dig inte till något innan du har
tackat ja till att ta emot det barn eller
den ungdom vi föreslår till din familj.
Intresserad av att bli familjehem,
kontaktfamilj eller stödfamilj och vill
veta mer? Kontakta Familjehemscentrum.
Ring 090-16 10 02 eller mejla till
familjehemscentrum@umea.se för mer
information och intresseanmälan.
Du kan även läsa mer på
www.umea.se/familjehem.

Familjehemscentrum
090-16 10 02, familjehemscentrum@umea.se, www.umea.se/familjehem
Ett samarbete mellan Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner
för att tillsammans säkra kvalitet och tillgång till familjehem i Umeåregionen
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Frågor som berör livet - Mötesplatser i Missionskyrkan
Välkommen till Mötesplatser på
Missionskyrkan i Vännäs. Har du en
längtan efter att få mötas kring frågor
som berör livet?

Att gå sönder och bli hel igen –
finns det läkning efter otroheten?

Titt´in och sno ihop

Medling vid brott – varför väljer man
som brottsoffer att träffa sin förövare?

Frukostträff 22 okt kl. 09.00 – 11.00
Laila Dahl: Par- och relationsterapeut,
artist och författare

Frukostträff 17 sept kl. 09.00 – 11.00
Sara Bergman Nyström: Socionom,
samtalsterapeut och certifierad medlare
vid brott

Sara Bergman Nyström talar om betydelsen av dialog och reparativ rättvisa
samt vinsterna av medlingsprocessen.
Du får veta hur medling kan hjälpa en
brottsutsatt att höras, få svar på frågor
och få en ny möjlighet till upprättelse.
Sara förklarar också hur dessa möten
kan öka förståelsen kring det obegripliga som det är att utsättas för brott och
hur det kan hjälpa brottsoffret att läka
och gå vidare. Hon beskriver även vad
det kan betyda för brottsoffret att den
som begått brottet tar ansvar för sina
gärningar, inte enbart mot samhället i
stort, utan även gentemot den människa som farit illa.
PRO är mötesplatsen för dig som är
pensionär. Tillsammans arbetar vi för
ett samhälle där de äldre kan känna
ekonomisk trygghet, där det finns
bra vård och omsorg och en trygg
livsmiljö.

Otrohet är vanligare än vi vill tro,
och de flesta har någon slags erfarenhet av det – direkt eller genom någon
i omgivningen. Men vad kan otrohet
bottna i? Hur går man vidare efter ett
svek? Blir man någonsin hel igen? Och
vad kan vi göra som närstående?
Laila Dahl, som själv drabbades,
föreläser kring sin bok “Att gå sönder
och bli hel igen”. Hon beskriver några
vanliga orsaker till otrohet och visar
möjliga vägar till läkning, både för den
som svikit och den som blivit sviken.
Hon riktar sig även till de som vill veta
mera om känslomässig bearbetning
och acceptans - i olika områden i livet.
Laila varvar föreläsningen med sina
egna låtar. Laila Dahl är känd i första
hand som artist och låtskrivare med
flera album, en Grammis, melodifestivalen och 15 års turnerande. 2005 kom
hennes bok “Vad heter din längtan?”.

Till Skaparlördagen bjuder vi in tjejer/
kvinnor i alla åldrar som vill skapa
och pyssla. Välkommen till en kreativ
lördag, där du kommer att inspireras i
ditt skapande. Tina har lång erfarenhet att på ett smittande och engagerat
sätt ge tips och inspiration till eget
skapande. Vi kommer dessutom att äta
en enkel lunch tillsammans. Sedan får
vi gå hem med egna alster fyllda med
advents- och julstämning.
Anmälan till träffarna sker till:

Kristina Nyström: 073-843 87 85
Åza Jonsson: 070-37 11 070 senast
onsdagen innan varje träff.
Kostnad: 60 kr/person eller ta med en
vän och betala 100 kr för er båda
Arr: Missionskyrkan, Vännäs i
samarbete med Studieförbundet Bilda

Samtalsgrupper för dig som förlorat en
anhörig/närstående

PRO Vännäs erbjuder flera aktiviteter
som gym, filmvisning, resor och
trevliga medlemssammankomster.
Som medlem får du rabatter på allt
från bilbesiktning till försäkringar.

Du som har förlorat en anhörig/
närstående inbjuds att delta i en
samtalsgrupp där du får möjligheten
att dela tankar och erfarenheter om
sorg och saknad. Vi träffas vid sex
tillfällen under hösten på tisdagseftermiddagar i Missionskyrkans lokaler
på Norrlandsgatan 11 i Vännäs.

Så tveka inte, kontakta
Arne Lindberg
Tel: 070-531 00 64

Tillfällen: 11, 18 och 25 oktober. 1,
8 och 15 november.
Tid: Kl. 16.00 – 17.30.
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Skaparlördag 12 nov kl. 10.00 – 14.00
Tina Ångström Jonsson: Förskollärare
och slöjdar helst med återbruksmaterial

Ledare: Carina Carlsson, förskollärare
och utbildad själavårdare. Daniel
Strömner, pastor i Missionskyrkan i
Vännäs.
Anmälan och frågor ges till Daniel
Strömner på tel: 073-95 88 346
eller daniel@missionskyrkanvannas.se.
Max 8 deltagare/grupp.
Deltagande i samtalsgruppen kostar
200 kr. Då ingår fika vid varje tillfälle
samt en avslutande middag.
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Höstens bioprogram i Vännäs
Vännäs Medborgarhusbio

Vännäs Filmstudio

4 september
Ice age 5, matiné kl. 15.00

Alla filmer som Vännäs Filmstudio
visar börjar på torsdagar kl. 19.00.

4 & 7 september
Tarzan, kvällsfilm kl. 19.00

Plats: Biografen i Medborgarhuset
i Vännäs.

11 & 14 september
The free state of Jones,
kvällsfilm kl.19.00

22 september
Eye in the sky

18 september
Husdjurens hemliga liv,
matiné kl 15.00
18 & 21 september
Den allvarsamma leken,
kvällsfilm kl. 19.00
25 & 28 september
Florens Foster Jenkins,
kvällsfilm kl. 19.00
2 oktober
Hitta Doris, matiné kl. 15.00

Biljettpris: 80 kr. Matiné 60 kr
Bioprogrammet: Lyssna av Bioprogrammet på tel: 0935-141 85 eller
läs det på vistivannas.se.
Bonuskort: Se 5 filmer betala för 4.
Presentkort: Finns att köpa på
Vännäs bibliotek.
Specialstolar finns om du har
ryggproblem.
Vi visar film oavsett antal besökare.
Kontakt
Tel: 070-2615203
Vi finns även på Facebook
under namnet:
Medborgarhusbio Vännäs

6 oktober
The Wolfpack
13 oktober
45 år
20 oktober
Under sanden (Danmark)
27 oktober
Hemkomsten
3 november
Förförd
10 november
Louder than bombs

Vernissage på Vännäs bibliotek
lördag den 1 oktober kl. 13.00!
Max fem verk lämnas till Monica
Thomson, Hammargatan 21A
Vännäs, senast den 23 september.
Med varje konstverk ska medfölja:
För- och efternamn på konstnären,
adress, telefonnummer, e-post,
namn på konstverken, teknik, namn
och ev pris.
Är de till salu, går halva
provisionen till Världens barn.
Avhämtning av utställda verk
lördag den 8 oktober klockan
13.00 – 14.00.
Vid frågor ring Monica på tel:
073-051 07 72. Välkomna!

17 november
Mustang

Illustration av Rolf Johansson

Information från Medborgarhusbion
Betala gärna med kort. Biljetter säljs
i Medborgarhusets entré, kassan
öppnar 45 min. innan filmvisning.

29 september
Bland män och får

Vännäsbygdens
konstförening
inbjuder till Amatörkonstutställning

24 november
Klanen
Medlemskort: 200 kr för tio filmer.
Webbsida
www.vannasfilmstudio.se
Välkomna!

Få mer Vännäs
kommun – när
du vill!
Förutom via vannas.se kan du
hitta oss på:
Vännäs kommun
@Vannaskommun
@visitvannas
Vännäs WebbTV
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