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Julhandla lokalt –
för en levande kommun
I det sista numret av Här&Nu för i år så kan du bland annat läsa en artikel om
projektet Vi kan, Vännäs där kommunens ungdomar varit delaktiga i att planera
för en tryggare utomhusmiljö och en meningsfull fritid. Du hittar även information
om vad som är bra att ha hemma vid till exempel ett långvarigt strömavbrott samt
resultatet av sommarens feriejobb (sommarjobb).
Julen står nu för dörren och många av oss ser fram emot det lugn och den glädje
som kommer med både jul och nyårshelgen. I vår kommun har du stora möjligheter att göra de inköp du behöver av allt det goda vi äter under helgerna och
de julklappar som du ger till familj och vänner. Våra lokala företag har ett brett
sortiment där det finns något för alla. De ger personlig service och ett vänligt
bemötande. Glöm inte heller bort de fina second hand butikerna som finns i
kommunen, exempelvis Tur&Retur och Returcentrum. Att du handlar lokalt bidrar
till positiv utveckling av vår handel och vår kommun.
Julen är inte något som alla firar, men jag hoppas att oavsett hur eller om du firar,
att du får en lugn och fridfull jul- och nyårshelg.
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Länstrafiken
informerar
Från och med tidtabellskiftet den
11 dec återupptar linje 15 sin
gamla körväg via Umevägen och
trafikerar åter hållplatserna Umevägen, Umevägen 2, Tvärågränd
och kyrkan i Vännäsby. Alla turer
kommer även fortsättningsvis att
angöra Vännäs Resecentrum.
Antalet turer som trafikerar Lägret
kommer vara samma som idag.
Den tur som avgår kl. 06.10 från
Universitetssjukhuset lördag och
söndag, samt turen som avgår
kl. 07.05 från Vännäsby skola
lördag och söndag kommer att tas
bort på grund av lågt resande. En
ny tur med avgångstid 08.55 från
Vännäs resecentrum kommer att
inrättas.

Feriejobben 2016 (sommarjobb)
Att få en första kontakt med arbetsmarknaden har stor betydelse för
ungdomar. Särskilt viktigt är det för
dem som saknar egna kontaktnät eller
möjligheter att ordna ett feriejobb på
egen hand.
Feriejobbarna kunde välja mellan
följande arbetsområden:

Att tänka på inför
advent och jul information från
Räddningstjänsten
Levande ljus är mysigt och trevligt
men innebär också en risk.
Räddningstjänsten vill att vi alla
tänker på att inte smycka ljusstaken
med material som kan fatta eld.
Tips inför advent
och jul

•
•
•

Släck ljusen när du lämnar
rummet.
Kontrollera batteri i
brandvarnaren.
Köp gärna en brandsläckare
av typ pulver 6 kg 43A
233BC och en brandfilt.

God Jul och Gott Nytt År
önskar Räddningstjänsten i Vännäs
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•
•
•
•
•

Gräs, parkskötsel och underhåll
Vård och omsorg
Förskola/fritids
Föreningsarbete
Företag

De som hade chans att söka sommarjobb var alla ungdomar som gått ut
årskurs 9 eller 1:a året på gymnasiet
och inte fyllt 18 år. Utöver det skulle
ungdomarna även vara folkbokförda i
Vännäs kommun. Alla sökande blev
erbjudna två veckors sommar jobb.
Totalt sommarjobbade 122 ungdomar
under 2016 i Vännäs kommun.
Nyheten  inför sommaren 2016 var
att även företagen tog emot sommarjobbare. Tio företag öppnade sin verksamhet för ungdomarna, vilket gjorde
att 26 personer fick prova på att arbeta
inom privat sektor.
– Det är spännande och nytt med
platser på företagen. Där ser vi en
stor utvecklingsmöjlighet gällande

feriejobben inför 2017, säger Linda
Nygren Käck, ungdomsutvecklare i
Vännäs kommun.
Även föreningslivet hade möjlighet
att ta emot sommarjobbare. Under
2016 var det fem föreningar som
sammanlagt tog emot 24 ungdomar.
Bland annat anordnade Spöland
Vännäs IF fotbollsskola för barn i
åldrarna 7-12 i Vännäs där 14 ungdomar fick sommarjobba som ledare.
Feriejobb är ett sätt att även ge
ungdomar inblick i de kommunala
verksamheterna. Det är en möjlighet
för kommunen att locka fler ungdomar
till den kommunala sektorn samtidigt
som ungdomarna får en möjlighet att
skaffa sig arbetslivserfarenhet.
Inom kommunala verksamheter var
det 38 ungdomar inom vård och
omsorg, 38 inom gräs, parkskötsel
och underhåll samt 14 ungdomar som
arbetade inom förskola och fritids.
För vissa ungdomar fanns det möjlighet att testa att vara på två ställen,
exempelvis en vecka på fotbollsskolan
och en vecka på förskola/fritids.
Stort tack till alla ungdomar, handledare, företag och föreningar för
sommaren 2016!
Linda Nygren Käck
141 67
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Öppettider på
ungdoms- och
fritidsavdelningen
samt lokalbokningen
under jul- och
nyårshelgen

Utdelade
utvecklingsbidrag 2016
I maj fördelades utvecklingsbidragen
till föreningslivet i Vännäs. Totalt fick
tio föreningar dela på ca 154 000 kr.
Utvecklingsbidraget ska bland annat
stimulera föreningslivet att ge Vännäs

medborgare goda möjligheter att trivas
och utvecklas i kommunen.
I tabellen kan du ta del av de föreningar som fått utvecklingsbidrag samt
för vilken aktivitet de fått bidrag.
Peter Lundström
142 34

Förening

Aktivitet som föreningen beviljats bidrag till:

Alpina klubben i Vännäs

SM-bidrag.

Hörselskadades förening Vännäs

Hjälpa hörselskadade i Vännäsområdet
genom att förebygga dålig hörselmiljö.

Kultur och människa

Utveckling av hållbarhetsfestivalen.

Musik & teaterföreningen

Arrangera och erbjuda Vännäs invånare en
blandning av musik- och teaterföreställningar.

Spöland Vännäs IF

Att få fler ungdomar i verksamheten och
behålla dem längre. Integrationsarbete, öka
föreningskänslan och samhörigheten samt
arbeta för jämställd idrott.

Vännäs filmstudio

Bidrag för att kunna sända filmvisningar.

Vännäs Hockey Club

Avgiftsfri hockeyskola under två dagar för tjejer
och killar födda 2005-2009.

Vännäs skytteförening

SM-bidrag.

Vännäs variations

Linedance för ungdomar i Vännäs.

Vännäs volleybollklubb

Genomföra beachvolleyboll-skola och
utveckla det unga ledarskapet.

Vännäsbygdens konstförening

Medel till att främja konst- och kulturutbudet i
kommunen.

Östra Spölands intresseförening Genomföra en sång- och musikkväll vid
Vindelälvens strand.
Östra Spölands intresseförening Ny spårmaskin för längdspåret.
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Under jul- och nyårshelgerna har
ungdoms- och fritidsavdelningen
tillsammans med lokalbokningen
begränsade öppettider.
Avdelningen håller stängt 23
december till och med 2 januari.
Lokalbokningen har öppet under
vardagarna, förutom fredagarna
23 och 30 december.
Att boka lokal

Lokalbokning ska ske två
arbetsdagar innan önskad tid
för att säkerställa att ni har tillgång
till lokalen.
Tänk på att er bokning bara gäller
när ni fått bokningsbekräftelse.
Bokningsförfrågningar av hallar
och utrustning kan göras
på vannas.se/bokning.

Allmänhetens
åkning och
allmänhetens
badminton
Under jul- och nyårshelgerna
kommer det finnas möjlighet till
allmänhetens åkning och allmänhetens badminton i ishallen och
Hammarhallen. Håll utkik på
Vännäs kommuns hemsida
närmare jul för tiderna.
Peter Lundström
142 34
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Gruppen Longkalsong samt Cirkus Tuut

Digitala verktyg
för lärande
Skolan i Vännäs satsar på “ett-tillett” principen som är en metod
för att lära sig matematik. Varje
elev i årskurs 4-9 har nu en egen
bärbar Chromebook som används
i skolarbetet.
Under läsåret 2015/2016 beslutades det om att starta en pilotverksamhet med 1:1 i form av Chromebooks till alla elever i årskurs
6 på Vegaskolan och Vännäsby
skola. Pilotverksamheten utvärderades med positiva resultat och inför
läsåret 2016/2017 togs beslut
om att alla elever från årskurs 4 i
Vännäs kommun ska ha tillgång till
en egen Chromebook.
Chromebook är ett digitalt verktyg
som eleverna använder i sin undervisning. De ser ut ungefär som en
bärbar dator, men skiljer sig från
en dator genom att de inte har en
hårddisk, utan allt material som
produceras av en elev sparas på
nätet hos Googles nättjänster för
utbildning, GAFE (Google Apps
For Education).
En fördel med satsningen är att
tillgången till likvärdiga verktyg
ger större möjligheter att utjämna
skillnader mellan elever utifrån
exempelvis socioekonomisk bakgrund och kön.
Skolan ansvarar för att eleverna
kan använda modern teknik som
verktyg för lärande. Digitala verktyg ersätter inte lärare på något
vis, men en duktig pedagog kan
med hjälp av moderna digitala
verktyg utveckla undervisningen
utifrån varje elevs behov, vilket i sin
tur ger förutsättningar för förbättrade kunskapsresultat.
Christer Nordmark,
Rektor Vegaskolan 4-6
Ulrika Svedmark,
Rektor Vännäsby skola 4-6
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Skapande förskola – Kulturrådet
Vännäs kommun deltar under 20162017 i ett pilotprojekt via Kulturrådet,
som innebär en satsning på kultur för
barn i förskoleålder.
I september månad hade alla 3-5
åringar i Vännäs kommuns förskolor
och annan barnomsorg förmånen att
se Cirkus Tuut framträda i biosalongen på Medborgarhuset. De uppträdde
med en cirkusföreställning som gav oss
frågan ”Vem är starkast?”. Föreställningen bjöd på många tänkvärda och
spännande scener som ledde till skratt
och nya frågor.  
Gruppen Longkalsong kommer nu i
december att besöka förskolorna för att
bjuda på ”Upptäckarklubben”. Duon

vill med sin svängiga musik, fantasi
och humor inspirera barnens egna
musicerande och uppmuntra till resor
i fantasin. Lördag 10 december bjuder
de till föreställning på kulturtorget på
biblioteket i Vännäs klockan 10.30. Då
har alla barn möjlighet att se Longkalsong en gång till, då med en förälder
eller annan vuxen.
Föreställningen är gratis och riktar
sig till barn i åldrarna 3-5 år. Anslag
kommer på kommunens hemsida samt
på förskolorna.
Varmt välkomna!
Jennie Lindqvist
Förskolechef

Många vill arbeta i Vännäs
kommuns förskolor och skolor
Den senaste tiden har vi i media kunnat
höra och läsa att många kommuner
har väldigt svårt att få tag på behörig
personal till sina förskolor och skolor.
Vännäs kommun har också haft en del
utmaningar, men vi har lyckats fylla
våra luckor i både förskola och skola.
Vi kan konstatera att vi med stor säkerhet klarat oss bäst av alla kommuner i
vår närhet oavsett storlek.
Andelen legitimerade lärare är större
i Vännäs än i de flesta kommuner i
Sverige. Den senaste statistiken visar
att 96% av grundskollärarna i Vännäs
kommun har en pedagogisk högskoleexamen. För hela riket är siffran 86%.

Det är tydligt att det pratas positivt om
Vännäs i andra kommuner, och det
känns mycket bra att vi är en attraktiv
kommun. Medarbetare vill vara kvar
hos oss och många nyutbildade liksom
förskollärare och lärare som arbetat i
andra kommuner söker arbete hos oss i
Vännäs kommun.  
Skillnaden mellan behoven och
tillgången av lärare kommer att öka
framöver. Det innebär utmaningar
för alla Sveriges kommuner. Vi strävar
efter att fortsätta att vara en attraktiv
arbetsgivare med en hög andel
behörig personal.
Tomas Åström
143 25
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Ungdomar utvecklar fritidsgårdens
verksamhet genom projektet
Vi kan, Vännäs
Projektet Vi kan, Vännäs har pågått
under maj-november 2016 på initiativ
av Länsstyrelsen i Västerbotten. Vännäs
är den kommun som varit först ut i
Västerbotten med Vi kan- konceptet och
arbetat för att ungdomarna i kommunen
ska bli mer delaktiga i samhällsplaneringen och utveckling av kommunala
tjänster.
Målet med projektet är att ta fram
förslag på service och tjänster för att
lättare kunna involvera barn och unga
i hela processen när det gäller området samhällsplanering och skapa en
meningsfull fritid för ungdomarna i
kommunen.
I dialog med ungdomar som vistas på
fritidsgården Ikaros samt personal i
kommunen och på länsstyrelsen har
projektet identifierat problem och
utvecklingsmöjligheter när det gäller
ungdomars trivsel och trygghet i Vännäs kommun.
– Vi har genomfört två workshopar
under projekttiden samt observationer
och intervjuer med ungdomar, säger
projektledaren Monica Forsman. I
workshoparna arbetade vi aktivt med
frågor som berörde fritidsgården
Ikaros i synnerhet och Vännäs kommun som geografisk plats i allmänhet.
6

Tanken var att skapa oss en gemensam
bild av hur kommunens ungdomar
upplever platsen de bor på och vilka
utmaningar och utvecklingsmöjligheter de ser.
En ungdomsvandring tillsammans
med fritidsgården Ikaros kommer
även att ligga till grund för att utveckla
en mer trygg utomhusmiljö i Vännäs
kommun.
– I det stora hela hoppas vi att få ungdomarna mer involverade i frågor som
rör samhällsplaneringen även utanför
fritidsgårdens verksamhet, säger Malin
Österlund, miljöchef på Vännäs kommun. Ungdomarnas åsikter är viktiga
eftersom det är de som ska leva i framtidens samhälle. Vi ska arbeta för att
utvecklingen ska bli hållbar.
Nedan presenteras några av de områden och svar som ungdomarna diskuterade under en av workshoparna.
Hur kan Ikaros bidra till skapandet av
fler kulturella aktiviteter?

•
•
•
•
•
•
•

Hur kan Ikaros vara en del av att öka
tryggheten i centrala Vännäs?

•
•
•
•

Gå ute i grupp
Vuxna på stan
Belysning
Ikaros öppettider
Hur kan Ikaros bidra till att förändra
ungdomars alkohol och tobaksvanor?

•
•
•
•
•

Samtal med ungdomar och/eller
föräldrar
Ikaros öppettider
Ikaros erbjuder lockande
alternativ
Vuxna på stan
Förebilder/samarbeten med
organisationer
Kontakt

För frågor om projektet, kontakta
projektledare Monica Forsman på
monica.forsman@lansstyrelsen.se
eller tel: 010-225 43 16.
Sofia Tjärnström
141 04

Musik- Spela/skapa musik
E-sport
Teater
Dans
Artister
Foto
Scen, möjlighet till uppträdanden
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Plogpinnarna längs
Strandpromenaden
Vår strandpromenad är uppskattad
av kommunens medborgare och
besökare. Sträckan inbjuder till fin
utsikt över älv och natur. Det finns
även bänkar och rastplatser för utflykter eller vila samt bra motionsmöjligheter! Vi vill fortsätta att vårda och
utveckla sträckan.
För att strandpromenaden ska kunna
nyttjas även under vintertid så plogas/
skottas den och därför behöver vi sätta
upp plogpinnar. Tyvärr har ett antal
plogkäppar försvunnit eller kastats
bort exempelvis i älven. Vi hoppas
därför att de plogkäppar som nu återigen sätts upp ska få vara ifred. Hör
gärna av er om ni märker skadegörelse
på sträckan.
Christer Nygren
142 32

Följ arbetet
mot framtidens
Vännäs
Följ kommunens arbete med
planering av framtidens Vännäs
på vannas.se/framtidensvannas
På hemsidan finns bland annat
information om centrumplanen,
trafikstrategin och arbetet med
utveckling av strandpromenaden.
Håll även utkik efter vår
annonsering av samrådsmöten!
Ni kan även höra av er till någon
av oss i arbetsgruppen.
Arbetsgrupp

Information om kommunens
återvinningscentral - Starrberget

Eva Lidestav
Byggnadsinspektör
Tel: 0935- 142 11
E-post: eva.lidestav@vannas.se

På återvinningscentralen (åvc) kan
hushållen exempelvis lämna trädgårdsavfall, farligt avfall, elektronikavfall,
gamla kastruller, trasiga möbler - det
är en service som ingår i renhållningsavgiften. Det insamlade materialet tas
sedan om hand av oss för att transporteras vidare för återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning eller
deponering.

Carola Nordlöf
Byggnadsinspektör
Tel: 0935- 142 13
E-post: carola.nordlof@vannas.se

För att det ska vara så enkelt som
möjligt både för dig som kommer för
att lämna avfall och för personalen
som ska visa dig var du ska kasta
avfallet, rekommenderar vi att du
sorterar det du ska slänga redan när
du lastar det i bilen eller på släpvagnen. Tänk på att använda genomskinliga säckar så att det tydligt syns vad
som finns i dem.

Starrbergets öppettider
december–mars

Från den 1 december till den 31
mars har vi öppet måndagar till
fredagar mellan klockan 11.00
och 15.00. På torsdagar har vi även
kvällsöppet mellan klockan 17.00
och 19.30. Om en helgdag infaller
under en av dessa veckodagar är
återvinningscentralen stängd.
Torsdagen den 5 januari 2017
är det kvällsstängt eftersom det är
trettondagsafton.
Du kan alltid hitta våra öppettider
på vannas.se/starrberget

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

Renhållningsavdelningen

Tel: 070-378 89 04/070-378 01 95
E-post: soporochvatten@vannas.se
  

Titta gärna igenom vår sorteringsvägledning som finns på vår hemsida
vannas.se, så ser du vad du får slänga
på återvinningscentralen.
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Är du
förberedd?
Vintern är här och med den kommer
en period av snö och kyla. Det mesta i
vårt samhälle fungerar vanligtvis som
det ska, men det kan inträffa oväntade
händelser som orsakar störningar i vår
vardag. Hur beredd är du om något
skulle hända?
Ett kraftigt snöoväder kan exempelvis orsaka skador på elnätet, vilket ger
konsekvenser för samhällets funktioner. Utan el riskerar det bli avbrott
på telefoni, internet och vatten- och
värmeförsörjningen. Det kan också
uppstå problem med andra vardagliga
ting, som att ta ut pengar i uttagsautomater och att tanka på bensinstationen.
Tänk efter före

Eftersom en allvarlig händelse kan
uppstå snabbt och utan förvarning är
tiden en kritisk faktor. Om du i förväg
skaffar tillräckligt med kunskap om
vilket stöd kommunen kan ge - och
vilket ansvar du själv har - kan du
skapa förutsättningar för att klara dina
egna och dina anhörigas behov under
en samhällsstörning.
Ett tips är att planera för att klara
dig i minst 72 timmar, tre dygn
(t.ex. utan el) i ett första steg, eller så
länge som just dina förutsättningar
tillåter genom att samla på dig användbara saker i en beredskapslåda.
En större samhällsstörning är inte
nödvändigtvis över efter tre dygn,
men förberedelserna ger dig lite tid
att tänka över situationen för att
kunna fatta viktiga beslut.
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Tips på beredskapslåda
(saker att ha hemma)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batteridriven radio och
reservbatterier
Ficklampa eller pannlampa
Tändstickor och tändare
Campingkök för matlagning och
bränsle, t.ex. T-röd
Fotogenlampa samt bränsle
Stearinljus och värmeljus
Sovsäck, liggunderlag, filt och
tältsäng
Varma kläder
Konserver och torrvaror som tål
rumstemperatur (t.ex. ris, pasta,
bulgur, nötter, choklad, kaffe/te)
Dunk för att hämta vatten från
tappställen
Husapotek/reservmedicin av olika
slag, samt förbandslåda
Hygienartiklar som fungerar
utan vatten (t.ex. våtservetter) och
toalettpapper
Fickkniv och skruvmejsel
Vevladdare/solcellsladdare till
mobilen
Foder till husdjur
Kontanter

Tips-källa: www.dinsakerhet.se
Du kan läsa mer om hur kommunen
arbetar med beredskapsfrågor och vad
du själv kan göra på:
www.vannas.se/krisberedskap

Har du sålt
eller köpt
ett hus?
Många tror att Vännäs kommun
automatiskt får information när ett
hus byter ägare men så är inte fallet.
För att vi ska veta att huset har
bytt ägare och för att vi ska få rätt
uppgifter måste du som säljare
och/eller köpare fylla i och skicka
in en ägarbytesblankett till oss.
Så länge vi inte får in blanketten,
kommer räkningen att fortsätta
skickas till den tidigare ägaren
och det är också denne som
är fortsatt ansvarig för abonnemangen tills dess att vi har fått in
blanketten.
Slutavl äsning av
vattenm ätare

Om det sålda huset har kommunalt
vatten är det mycket viktigt att
vattenmätaren läses av vid flytten.
Vi måste får in mätarställningen
för att kunna göra klart ägarbytet.
Annars kommer räkningarna att
fortsätta skickas till den tidigare
ägaren.
Antingen hämtar du hem ägarbytesblanketten via vår hemsida
eller så kontaktar du oss via mejl
eller telefon så skickar vi hem den
till dig. Du hittar blanketten på:
vannas.se/blanketter.
Renhållningsavdelningen
samt Gatu- och VA-avdelningen
Tel: 0935-14 000 (vx)
E-post: soporochvatten@vannas.se

Johanna Bazarschi
141 13
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ELIS - insamling
av småel
Vid järnvägsstationen i Vännäs och vid
Coop i Vännäsby har vi sedan ett par
år tillbaka ELIS-behållare utställda.
I en ELIS kan du lämna alla typer av
småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och mindre elektronikprylar
(max 20x30 cm). Det som är större
än så måste du lämna på vår återvinningscentral på Starrberget.
Läs mer på vannas.se/atervinning
Renhållningsavdelningen
Tel: 0935-14 000 (vx)
E-post: soporochvatten@vannas.se

Information om sophämtningen
Vill du by ta storlek på
din soptunna?

På bilden: ELIS-behållare

Har familjen blivit större eller kanske
mindre? Då kan det vara läge att byta
storlek på soptunnan.
En gång per tolv månader har du
möjlighet att gratis byta storlek på
din soptunna. Gör du det oftare än så,
tar vi ut en administrativ avgift enligt
beslutad taxa.

Nu kan du
hämta sand
till uppfarten
På centralförrådet (kommunförrådet) finns det sand eller grus
att hämta gratis för den som
behöver det till sin uppfart.
Du kan max hämta 1 hink sand
eller grus per hushåll.
Förrådet har öppet vardagar
mellan kl. 06.30- kl.15.30.
Adress: Pengsjövägen 19, Vännäs
Mikael Kjellson
142 35
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Om du vill byta storlek - kontakta oss
via mejl eller telefon så kommer vi och
byter ut din nuvarande tunna mot en
större eller mindre samt ändrar ditt
abonnemang.
Har din soptunna
gått sönder?

Om din soptunna har gått sönder,
kontakta oss så skickar vi ut personal
som lagar den.
Om den har gått sönder genom olyckshändelse vid tömning eller normalt
slitage så lagar eller byter vi ut den
kostnadsfritt.
Har din soptunna inte
blivit tömd?

Blev din soptunna inte tömd fast den
stod utställd klockan 06.00 på tömningsdagen?

på morgonen till klockan 22.00 på
kvällen och det gör att sopbilen inte
alltid kommer till dig samma tid varje
gång det är dags för tömning. Så hör
av dig dagen därpå i stället för samma
dag om du inte har fått din tunna
tömd då det kan vara så att bilen helt
enkelt inte har hunnit komma förbi dig.
Sorter a sopor?

I Vännäs kommun har vi viktbaserad taxa, vilket innebär att sopbilen väger tunnan både när den lyfts
upp och innan den ställs ner igen för
att bara det som ramlar ur kärlet ska
registreras. Den vikt som har registrerats vid tömningen kommer sedan
på din faktura.
Ett sätt att sänka sin viktkostnad är att
sortera så mycket som möjligt - tidningar och glas är exempel på sådant
som väger mycket. Ta med det till din
närmaste återvinningsstation i stället
för att slänga det i tunnan.
Titta gärna igenom vår sorteringsvägledning som finns på vår hemsida så
ser du hur du kan sortera dina sopor.
Läs mer på vannas.se/renhallning
Renhållningsavdelningen

Tel: 0935-14 000 (vx)
E-post: soporochvatten@vannas.se

Vår entreprenör har tid på sig att
tömma tunnorna från klockan 06.00
9

Trivselträff på FrivilligCenter Foto: Caroline Forsgren

Information från
arbetsmarknadsenheten
Returcentrum

Returcentrum i Vännäsby tackar alla
sina kunder för året som gått! Kom
ihåg att sista lördagsöppet innan jul
är den 17 december.
Nya lokaler i vår
Till våren flyttar Returcentrum till nya
lokaler, håll utkik efter annonsering
och information på vannas.se.

FiXarna

Dagverksamheten FiXarna har flyttat in i samma lokaler som Vännäs
pall och spik på Marahällan. FiXarna är en del av arbetsmarknadsenheten och arbetar till exempel med
att återbruka möbler som slängs
samt renovera dessa så att de kan
säljas vidare genom Returcentrum.
FiXarna har även samarbeten med
Liljaskolan och Vännäs fastigheter.
Från och med juni 2016 har vi en
anställd handledare för FiXarna
som heter Michael Glader.
Annika Jansson
070-211 75 91

Nya lokaler för
överförmyndarkontoret
i Umeåregionen
Nu finns överförmyndarkontoret i
nya lokaler i SAGA-gallerian på
Götgatan 3 i Umeå.
Kontakt
Tel: 090-16 10 00 (vx)
Överförmyndarkontoret har öppet
kl. 10.00 – 11.45. Boka tid för
besök via telefon eller mejl.
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag
och fredag kl. 09.30 – 11.45.
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Var med och sätt guldkant på
tillvaron för våra äldre!
FrivilligCenters verksamhet har blivit
uppmärksammad under hösten i tvserien ”Sveriges bästa hemtjänst”. Detta
har inneburit att många har efterfrågat
våra tjänster och därför behöver vi fler
som vill bli frivilliga.

•
•

Är du intresserad att vara med i någon
av FrivilligCenters verksamheter?
Kom då och besök oss eller ring för
mer information.

Kontakt

•
•

medverka i Trivselträffar
bemanna expeditionen, svara i
telefon m.m.
vara lokalvärd/värdinna, ordna
fika till besökare
hjälpa till vid föredrag, resor
och fester

FrivilligCenter är öppet mellan
kl.10.00 till 12.00 varje vardag.
Tel: 0935-14308

Du kan bidra genom att:

•
•
•
•

bli hemfixare
bli besökare
bli följeslagare
bli anhörigstödsgruppledare

Nu söker vi fler medlemmar
till funktionshindrades och
pensionärers råd
Funktionshindrades och pensionärers
råd är en mötesplats där representanter från Vännäs kommun och de
berörda organisationerna kan utbyta
kunskaper och erfarenheter.
Nu söker vi fler medlemmar, till
exempel du som är medlem i en
förening och kan tänka dig att
företräda föreningens intressen
i rådet. Förutom representanter

för handikapp- och pensionärsorganisationerna deltar också olika
tjänstepersoner. Rådet träffas en
gång per kvartal.
Rådet leds av ordförande och
kommunalråd Johan Söderling (s).
Sammanträdestider och protokoll
hittar du på vannas.se/fpr
Linda Käck
141 67
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START!
Res dig. Sträck på
dig. Rör på dig.

Om två månader är
du piggare, gladare
och friskare.

motion–det
är du värd
START!
TÄVLA OCH
VINN
Res dig.
Sträck på
EN SPAHELG
ELLER
ETT GYMKORT!
dig. Rör på dig.

Så här gör
du för att •varaKlicka
med ipå
knappen ”Anmälan”
Just nu pågår satsningen:
START!
Om
två månader
är tävlingen:
Anmäl
dig till någon eller
Bestäm
digpiggare,
för
motionera.
Motion-det är du•värd!
Alladu
som
är att •börja
gladare
båda
tävlingsperioderna
senast
fysiskt inaktiva och
börjar motionera
dig
någon eller båda
ochtillfriskare.
• Anmäl
dagen
innan
tävlingsperioden
mer kan delta i en kampanj
med
tävlingsperioderna.
börjar
chans att vinna fina priser.

• Anmäl dig senast dagen
• Närinnan
du fyllt i dina uppgifter är

motion–det är du värd

du med i kampanjen!
perioderna
börjar.
Det här är en satsning
som
RCC- regionalt cancercentrum
TÄVLINGSPERIODER
På hemsidan finns också mer infornorr genomför tillsammans med
mation
• 1landstingen
januari–28och
februari
2017om kampanjen, bland ande fyra nordligaste
nat
tips om hur du kommer igång
regionen.
•TÄVLA
1 april–31
maj VINN
2017
OCH
och hur mycket rörelse du behöver
få till ETT
varje dag.
EN SPAHELG ELLER
GYMKORT!
Syfte
Syftet är att öka andelen fysiskt
Så här gör du för att
vara med i tävlingen:
Tävlingsperioder
aktiva personer i norra regionen
1 januari
28 februari 2017
Anmäl
dig
på -motionera.
dig
för att
börja
och öka intresset •
förBestäm
fysisk aktivitet.
1
april
31
maj 2017
Vi vet att 32% av befolkningen i
Anmäl dig till någon eller båda
•
Västerbottens län är fysiskt intävlingsperioderna.
aktiva. Genom att delta
i ”START! Dags att börja röra på sig mer!
Motion det är du•värd!”
ökardig
mo-senast dagen innan
Anmäl
Har du frågor? Kontakta:
tivationen hos fler fysiskt inaktiva
perioderna börjar.
Cecilia Edström, hälsoutvecklare
personer att motionera mera.
Telefon: 070-270 04 52
TÄVLINGSPERIODER
E-post: cecilia.edstrom@vll.se
Tävla och vinn en spahelg eller
• 1 januari–28 februari 2017
ett gymkort

startmotion.se

•
•

• 1attapril–31
maj 2017
Bestäm dig för
börja
motionera mer!
Gå in på www.startmotion.se
Anmäl dig på
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SPF Seniorerna är en partipolitiskt
och religiöst obunden organisation
för seniorer. Vi finns runt om i
landet och har cirka 270 000
medlemmar fördelade på drygt
820 föreningar och 27 distrikt.
Prioriterade frågor är: Äldres
ekonomi, hälsa och omsorg,
boende, inflytande och rätt att
arbeta.
Lokalföreningen i Vännäs har drygt
300 medlemmar som träffas till
månadsmöten som varvas med
underhållning, information, lotteri,
fika eller mat. Vi anordnar längre
och kortare resor, besöker konserter
och nyårsrevyer, serverar luncher,
seniorcafé, studiecirklar, sommarfester och julavslutningar.
I FPR (funktionshindrade och
pensionärers råd) har Gnistan
två kontaktpersoner som framför
Seniorernas åsikter i frågor som
rör dem.
Vår hemsida
Gnistans hemsida hålls alltid
uppdaterad. Där finns också
möjlighet att anmäla intresse för att
bli medlem. Du hittar även namn
och kontaktuppgifter till styrelsen
och övriga kontaktpersoner.
Besök:
www.spfpension.se/gnistanvannas

startmotion.se

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

Program

Biljettpris: 80 kr. Matiné 60 kr
Bioprogrammet: Lyssna av Bioprogrammet på tel: 0935-141 85
eller läs det på vistivannas.se.

11 & 14 december
Arrival, kvällsfilm kl.19.00

7 december
Kvinnan på tåget,
kvällsfilm kl.19.00

Bonuskort: Se 5 filmer betala för 4.

26 december
Familjen Jul i tomteland,
matiné kl.15.00

Presentkort: Finns att köpa på
Vännäs bibliotek.

26, 27 & 28 december
Hundraettåringen, sv text,
kvällsfilm kl.19.00

Specialstolar finns om du har
ryggproblem.

8 januari
Sing, sv tal, matiné kl.15.00

Vi visar film oavsett antal besökare.

8 & 11 januari
Rouge one – A Star wars story,
kvällsfilm kl.19.00

Kontakt
Birgitta Berggren
Tel: 070-2615203 eller
076-8145168 eller 0935-144 85.
Vi finns även på Facebook
under namnet:
Medborgarhusbio Vännäs

15 & 18 januari
Fyren mellan haven, kvällsfilm
kl.19.00
Dagbio
Från och med tisdag 24 januari
kommer Medborgarhusbion att
börja visa film på dagtid kl.13.00.
Höjning av biljettpriser från och
med den 1 januari 2017
Från och med 1 januari 2017 höjs
biljettpriserna på Medborgarhusbion
till 100 kr för kvällsfilmer och 70 kr
för matinéer. Prisändringen beror på
en momshöjning som trädde i kraft i
november 2016.

Slöjdarnas hus –
Julöppet med
tradition!
Öppet
25 november till 23 december
kl.11.00 – 18.00 varje dag.
Fyllda hyllor med klappar och
presenter för alla!
Nävagjort och närproducerat.
Jubileumsutställningen
“Suveräna svepskäl till slöjd”
Mästerslöjdaren Karl-Olof Lindgren
visar en del av sitt hantverk i
galleriet på Slöjdarnas Hus under
julöppet, se datum och tider ovan.
Kontakt
Tel. 0935-207 82
Föreningen Vännäs Slöjd

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

Handla med hjärtat.
Handla lokalt!
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Näringslivsrådet
önskar dig
en riktigt God Jul!
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