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Medborgardialog – en del av den
kommunala demokratin
Medborgardialog är ett sätt för politiker och tjänstemän att få en bild av vad
Vännäsborna tycker i olika frågor. Åsikterna finns sedan med i underlag för olika
beslut. Men dialogen handlar också om att medborgarna ska få större kunskap
om kommunens ansvar, styrning och verksamheter.
I handen håller du nu årets första nummer av Här & Nu. Genom den får du
information om ett urval av de saker som händer i Vännäs. Vill du veta mer om vad
som sker finns vår hemsida www.vannas.se. I detta nummer kan du läsa om hur du
kan få tillgång till hemsidan direkt i mobilen och surfplattan. Under utveckling är
också appen Mitt Vännäs, som främst riktar sig till ungdomar. Redan nu går appen
att ladda ned.
Som kommun behöver vi ständigt utveckla vår dialog med medborgare, besökare
och näringsliv. Idag för kommunen dialog med flera olika grupper till exempel
Folkhälsorådet och Forum för funktionshindrade och pensionärer. Med näringslivet
förs dialog genom Dialogfrukost och Näringslivsrådet.
För kommunens medborgare finns punkten Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges dagordning. Dessutom finns möjlighet att lämna så kallade medborgarförslag till fullmäktige. På kommunens hemsida visas fullmäktige i direktsändning.
Sändningarna sparas på Vännäs kommuns Youtubekanal Vännäs WebbTV så att
de går att se i efterhand.
För anställda i kommunen har vi nu tagit fram en kommunikationshandbok. Detta för
att alla medarbetare har personligt ansvar för att alla som tar kontakt med oss, personligen, via telefon, via e-post, brev eller via intranätet, får ett korrekt bemötande
och återkoppling inom en rimlig tid. Genom handboken skapar vi förutsättningar att
alla som kontaktar oss får samma service.
Självklart kan du när du så önskar vända dig till politiker och tjänstemän för frågor
eller för att lämna synpunkter.
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Pristagarna på Vännäsgalan 2015, Foto: Sofia Tjärnström

Pristagarna på Vännäsgalan

Årets Företagare
Robin Granberg, Payback AB

Årets företagare i Vännäs är en entreprenör som med framåtanda, mod och
stor entusiasm startat och utvecklat ett
framgångsrikt företag i oljebranschen.
Med unika produkter och hela skandinavien som arbetsfält har företaget
kraftigt ökat såväl omsättning som
personalstyrka. Bara sedan 2012 har
företaget ökat sin omsättning närmare tre gånger till över 20 miljoner
med god lönsamhet. Man har under
2015 även varit delaktig i förvärvet av
Germ. Priset delas ut av Företagarna i
Vännäs.
Årets Mediepris
Vännäs Plåt

Årets mediepris som delades ut av Pop
& Rock 103.0 och Västerbottningen
gick till Vännäs Plåt.
Vännäs Plåt är ett anrikt företag som
såg dagens ljus i början av 1940-talet
och var länge ett traditionellt plåtslageri. Idag har företaget utvecklats till
att även vara ett producerande företag.
Sedan 2011 äger och driver Kent
Grönlund och Rikard Jakobsson ett
välmående företag med 13 anställda.
Företaget har under 2000-talet marknadsfört sig offensivt och det inte minst
genom TV-reklam.

Vännäs Kommuns Näringslivspris
Trejon AB

Maskinleverantören Trejon tilldelades
Vännäs kommuns näringslivspris.
Som en av landets ledande leverantörer inom sitt område, bidrar Trejon
till stabilitet och trygghet för Vännäs
näringsliv och arbetsmarknad. Med
kontinuerligt kvalitets- och miljöarbete
har Trejon byggt upp ett starkt och
hållbart varumärke som även utvecklar och marknadsför Vännäs på ett
positivt sätt. Ledorden trygghet, kvalitet och service, genomsyrar företaget i
ord och handling. Trejon är ett företag
vi är stolta över.
Årets företagande kvinna
Veronica Jonsson

Centerpartiet i Vännäs pris till årets
företagande kvinna tilldelas i år Veronica Jonsson, Vinbäcks Groddar &
Grönt.
På gården i Vinbäck sker ekologisk
produktion av alfalfagroddar och
mungbönor. Företagsidén bygger på
närproducerad mat som ger mervärde
åt konsumenten, en mer levande
landsbygd och kortare transporter.
Närproducerat innebär också att
konsumenten har lätt att spåra matens
väg från jord till bord. Odlingen på
gården sker inom ramen för certifie-

rat ekologiskt jordbruk och KRAV.
KRAV-certifieringen är en viktig
kvalitetsstämpel som står för hållbar
produktion och låg klimatpåverkan.
De KRAV-certifierade produkterna
odlas utan användande av kemikalier
och innehåller inga naturfrämmande
tillsatser.

Veronica Jonsson och Vinbäcks Groddar & Grönt ska vara stolta över sitt
företag och sin verksamhetsinriktning
som sammanfaller väl med många
konsumenters krav om mat som producerats nära och hållbart.
Årets Vännäsambassadör
Östen Berglunds ungdomsstiftelse

Årets Vännäsambassadör delas ut av
Handelsbanken. Priset kan delas ut till
en person, ett företag eller organisation/förening som gjort något gott för
Vännäs.
Årets pristagare är Östen Berglunds
ungdomsstiftelse.
Vinnaren har genom en fantastisk
insats skapat goda möjligheter för
ungdomar i Vännäs att infria sina
drömmar. Östen Berglunds ungdomsstiftelse ska årligen dela ut medel som
riktar sig till barn och ungdomar
under 20 år med engagemang i fritidsoch kulturverksamhet.
Christin Westman
141 43
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Var hittar du
information
vid en kris?
Alla Sveriges kommuner ska arbeta kontinuerligt för att minska sårbarheten i
sin verksamhet. Vid en samhällsstörning
eller krissituation ska kommunen ha en
god förmåga att hantera den.
Utgångspunkten för kommuners krishanteringsarbete regleras i lagen om
kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap.
Vännäs kommun har en krisledningsoch informationsplan som aktiveras
vid en kris. För att kunna hantera en
kris har kommunen en krisledningsnämnd och en krisledningsgrupp.
Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott och en
krisledningsgruppen utgörs av förvaltningscheferna.
Beroende på vilken typ av händelse
som inträffat kan vi informera våra
medborgare på olika sätt, till exempel
genom Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), olika medier och
även via kommunens egen webbplats,
www.vannas.se, samt Twitter
(@VannasKommun).
Några andra webbplatser som kan
vara intressanta för dig som medborgare att känna till, före eller under en
kris, är:
•

•
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Krisinformation.se
Förmedlar information från
myndigheter och andra ansvariga
om hur de hanterar olika kriser.
Webbplatsen riktar sig till allmänhet och media.
Dinsäkerhet.se
För dig som vill veta mer om risk
och säkerhet i hem- och fritidsmiljö.

•

Länsstyrelsen Västerbotten
lansstyrelsen.se/vasterbotten
Ansvarar för att stora samhällsstörningar/kriser i länet hanteras
på ett bra sätt.

•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
msb.se
Arbetar med att utveckla och
stödja samhällets beredskap mot
olyckor och kriser, för att minska
konsekvenserna när en allvarlig
händelse inträffar.

Det finns även ett telefonnummer du
kan ringa för upplysning vid större
händelser eller en kris.
•

Telefonnummer 113 13
Ett nationellt informationsnummer dit du som medborgare kan
ringa när du vill ha information
om allvarliga olyckor eller kriser
som inträffat. Numret är ett stöd
för kommuner och andra ansvariga aktörer.

Förutom detta finns appar som kan
vara användbara. Du laddar hem
dessa till din smartphone.
•

Krisinformation.se
Krisinformation.se har en egen
app. Den är tillgänglig för Android, Iphone och Windows.

•

SMHI
App som innehåller bland annat
information om vädervarningar.

•

Vattenfall
App som ger dig avbrottsinformation inom Vattenfall Eldistribution
AB’s nätområden.

”Hesa Fredrik”
- nu i din mobiltelefon
Viktigt Meddelande till Allmänheten
(VMA) är en varning till allmänheten
vid till exempel gasutsläpp, en stor
brand eller annan allvarlig olycka.
De traditionella kanalerna för VMA
är utomhusljudsignalen ”Hesa Fredrik”, radio och TV.
I höstas informerade Vännäs kommun
om att SOS alarm upprättat ett
kompletterande system för VMA. 1
september 2014 blev det möjligt att
skicka VMA via fast telefoni. Systemet
kan ringa upp fasta telefoner i ett
drabbat område och läsa upp ett
röstmeddelande.
VMA i mobiltelefonen fr.o.m 1 februari

Från och med den 1 februari 2015
är det numera också möjligt för
allmänheten att få VMA som ett SMS
till mobiltelefonen. SMS kan skickas
till dem som är registrerade på en
adress i det drabbade området. Det
betyder att du som bor i ett område och har ett mobilabonnemang
registrerat på din adress kommer att
få ett SMS om ett VMA skickas ut i
det området.
Positionering av mobiltelefoner

I dagsläget går det inte att positionera mobiltelefoner, det vill säga söka
upp de som befinner sig i ett område
men inte är adressregistrerade där.
För att detta ska bli möjligt krävs en
lagändring i lagen om elektronisk
kommunikation. En lagändring skulle,
enligt SOS alarm, innebära att de
kan nå många fler och skapa större
trygghet vid en händelse.
För mer information om VMA, se
http://www.sosalarm.se/112/Viktigt-Meddelande-till-Allmanheten/
Lina Andersson
141 13

Lina Andersson
141 13
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Vannas.se - Den nya hemsidan
Nu kan du få tillgång till Vännäs
kommuns hemsida var du än befinner
dig. Den nya mobila hemsidan har en
modern design som anpassar sig efter
den teknik du använder oavsett om det
är dator, mobil eller surfplatta.

Nordmaling och Bjurholm. Webbgruppen som arbetat med att ta fram
en ny design består av kommunernas
informatörer/kommunikatörer och
webbansvariga. Arbetet sker tillsammans med Teknikhuset i Umeå som
driver respektive kommuns hemsida.

- Jag hoppas att ännu fler kommer
besöka hemsidan och ha nytta av den,
säger Sofia Tjärnström, informatör på
Vännäs kommun. Hemsidan finns till
för allmänheten och den måste vara
tillgänglig. Informationen ska vara
enkel att hitta och användarna ska
kunna välja att använda olika teknikprodukter för att ta del av innehållet.

Förhoppningarna är att besökarna
ska märka av samarbetet i den genomgående designen, att hemsidan
ska bli mer tillgänglig samt att fler ska
upptäcka informationen som finns.

Arbetet med att ta fram en ny hemsida
är ett samarbete mellan fyra kommuner i Umeåregionen: Vännäs, Vindeln,

En miniguide till hemsidan

Anpassning

Hemsidan anpassar sig efter olika
skärmstorlekar. Det betyder att innehållet möblerar om sig beroende på
utrymmet.

Menyer

I mobilen och på surfplattan hittar
du alla menyer, inklusive startsidans
menyer, under menyfliken.
Lyssna

För dig som vill lyssna på innehållet
finns Readspeaker kopplat till hemsidan. Du klickar på ”spela upp” så
läses texten upp automatiskt. Du kan
även markera delar av texten du vill
ha uppläst.
Dela

På varje sida hittar du ikoner för att
dela innehållet. Du kan smidigt dela
med dig av information på facebook,
twitter, google+ eller via e-post.
Sofia Tjärnström
141 04

Kommunens app - Mitt Vännäs
I februari lanserade Vännäs kommun sin
egen app (applikation).
Appen heter Mitt Vännäs och kom till
genom ett samarbete mellan kommunerna i Västerbotten.
I Vännäs har appen en speciell ungdomskategori som heter Ung i Vännäs.
Där hittar du som är ung i kommunen
bland annat kontakt till ungdomsmottagningen, fritidsgården och InfoMentor.
Du kan ladda ner appen gratis på App
Store eller Google Play.

Funktioner just nu
• Kontaktuppgifter
• Nyheter
• Lediga jobb
• Återvinningscentralen
• Fritidsgården Ikaros
• Ungdomsmottagningen
• Elevhälsa
• Länk till Infomentor
• Länk till vattenmätare
• Evenemangskalender
• Matsedlar

Sofia Tjärnström
141 04
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Information från Länstrafiken
Köp din biljett innan du går ombord
på bussen, det gör resan snabbare –
både för dig och dina medresenärer.
Nyhet

Ladda ner Länstrafikens app – Tabussen.nu. Där kan du både söka din
resa, ladda hem din tidtabell och
köpa enkelbiljett för din resa. Du
registerar ditt betalkort eller väljer
fakturaalternativ via Klarna. Du kan
– om du ibland reser i tjänsten –
registrera flera olika betalkort. Sedan
är det bara att visa telefonen för
föraren på bussen och åka dit du vill.
Observera att biljetten är giltig 20
minuter från ditt köp och under hela
resan – inklusive eventuella byten.
Andra möjligheter att köpa biljett i
förväg

För dig som redan har ett rabattkort
eller månadskort hos Länstrafiken kan
du enkelt och i lugn och ro ladda ditt
kort med nya resor eller dagar, via
vår web-shop på www.tabussen.nu.
Du kan också besöka något av våra
försäljningskontor på Umeå Busstation, Vasaplan eller Universitetssjukhuset för att ladda ditt kort. Förutom
att resan går fortare om alla köpt sin
biljett i förväg minskar vi behovet av
att hantera kontanter ombord. Det
tackar vi för!

Chromebook och
Googles lärverktyg
för alla elever
IKT -satsningen (Information, Kommunikation och Teknik) inom förskola
och skola fortsätter. Som ett led i detta
kommer alla elever på Hammarskolan
att utrustas med var sin Chromebook
under 2015.

•

Anteckningar från lektioner, planeringar och annat sprids mycket
lätt till alla berörda elever.

•

I övrigt ökade möjligheter till
samspel mellan pedagoger och
elever.

En Chromebook är en variant av
dator, men den har bland annat längre
batteritid, snabbare uppstartstid, är
lättare och har mindre servicebehov.
Genom att arbeten inte sparas i själva
datorn kan eleverna komma åt dessa
även från andra Chromebooks eller
datorer.

•

Kommunikation, samarbete och
lagring av de arbeten som skapas i
skolarbetet underlättas.

•

Enkel åtkomst av skolarbeten.
Det enda som behövs är en
internetuppkopplad enhet (dator,
telefon, lärplatta).

•

Möjligheter till kreativa verktyg
ökar motivationen.

•

Smidigare att arbeta med formativ bedömning.

Denna Chromebook kommer att fungera som ett verktyg i lärandet i skolans
olika ämnen. Långsiktigt kommer
lärverktygen (ex Chromebook) att
vara lika naturliga inslag som dagens
läroböcker.
När Chromebooks kompletteras med
Googles applikationer för utbildning
vidgas möjligheterna ytterligare:
•

För att på bästa sätt kunna nyttja de
möjligheter som finns har vi lagt upp
en utbildningsplan både för lärare och
elever.

Lärare kan dela ut arbetsuppgifter
via lärverktygen.

Tomas Åström
143 25

Många väljer bussen

Under 2014 genomfördes ca 7 %
fler resor i bussarna på linje 15 och
55 – jämfört med samma period
förra året. Det tackar vi också för!
Du vet väl också om att:
• På vår hemsida kan du beställa
en egen tidtabell med linjetabeller du själv väljer.
• Det finns en ny kvällstur från Vännäs resecentrum till Umeå (Vasaplan) på fredagar och lördagar
med avgångstid kl 22.55.
• Resmöjligheterna från Vännäsby
till Vännäs resecentrum, och
omvänt, har ökat i och med
att bussturer på linje 55 har
förlängts.
Varmt välkommen ombord!
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Uppfräschning av
Hammarskolans lokaler

Ny förskola Arbetet startar

Det är nu beslutat att Hammarskolans lokaler ska fräschas upp.
Klassrum, grupprum, arbetsrum och
korridorer i skolans huvudbyggnad
kommer att rustas upp ur både estetisk och arbetsmiljömässig synvinkel.

Det är nu helt klart att en ny åttaavdelningsförskola ska börja byggas i Vännäs tätort under 2015.

En översyn av det exteriöra kommer
också att göras. I detta inkluderas
att se över tak och fasader.
Detta blir ett verkligt lyft för skolan i
Vännäs i allmänhet och för Hammarskolan i synnerhet.
Arbetet planeras att starta under
mars månad 2015. Då det är ett
omfattande arbete kommer vi att
arbeta i etapper med mål att allt
ska vara klart sommaren 2016.

Inledande möten mellan verksamhet, samhällsbyggnadsförvaltning
och entreprenör har hållits för att
börja detaljplaneringen.
Den nya förskolan beräknas stå klar
inför hösten 2016.

Tomas Åström
143 25

Här & n u 1: 2015

På bilden: Erik Sjöström (i grönt)

Hammarelever till Sverigefinal
i NO-olympiad

I höstas lyckades Erik Sjöström och
Oskar Wonkavaara från Hammarskolan ta sig till den svenska finalen av
EUSO. EUSO är en europeisk olympiad i naturvetenskap. Erik och Oskar
deltog i en kvalificeringstävling tillsammans med ytterligare 1500 elever från
hela landet och presterade så bra att de
gick vidare till finalen i Stockholm.
Från Sverige deltog 12 elever i årskurs 9, samt 12 elever i årskurs 1 på
gymnasiet i finalen. I finalen, som
genomfördes i januari, ställdes deltagarna inför teoretiska och praktiska
uppgifter inom biologi, fysik och kemi.
Tävlingarna skedde både individuellt
och i lag.
- Det var väldigt svåra uppgifter. Fysiken var det svåraste. Vi skulle räkna ut
hur många fotoner ett LED-ljus sände
ut i sekunden med hjälp av en formel,
berättar Erik Sjöström.
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På bilden: Oskar Wonkavaara (mitten)

- Laborationerna gick bra, men de teoretiska frågorna var svåra, säger Oskar
Wonkavaara.
Segrarna i den svenska finalen gick vidare till den europeiska finalen. Erik
och Oskar vann inte men båda tycker
att det var roligt och utmanande att
delta.

- Tävlingsledaren sa att oavsett hur det
gick i finalen så kommer vi alla att behövas inom naturvetenskapen, avslutar
Oskar Wonkavaara.

Charlie Svedm ark
144 40
foto: Suheyl a Demir
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Vännäs förskolor och pedagogiska omsorg
är bra på språkutveckling
I Vännäs kommuns förskolor och
pedagogiska omsorg (dagbarnvårdare),
får barnen en god grund att stå på inför
övergången till förskoleklass och skola.
Vid höstens mätningar gällande språkutveckling uppmättes de bästa resultaten
sedan 2007.
Förskolan ska lägga grunden för ett
livslångt lärande. I läroplanen för
förskolan anges bland annat att
”Förskolan ska lägga stor vikt vid att
stimulera varje barns språkutveckling
och uppmuntra och ta till vara barnets

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen”.
I Vännäs kommun har detta länge
varit ett prioriterat område. Vi utmanar barnens nyfikenhet för språk och
kommunikation och ger dem tillfällen att utveckla sina förmågor, såväl i
samband med organiserade aktiviteter
som i lek och vardagssituationer.
Förskolorna och den pedagogiska
omsorgen arbetar kontinuerligt med
utveckling av verksamheterna. Ett
antal mätpunkter finns för att följa upp

Spetsmatematik - Ett samarbete mellan
Hammarskolan och Liljaskolan
Nu erbjuds ”spetsmatematik” för elever
på Hammarskolan. De elever som vill
delta gör det på lagpasstid (ett pass där
alla elever har möjlighet att fördjupa sig
i olika ämnen). Det är frivilligt och man
behöver inte delta varje gång. Undervisningen bedrivs på Liljaskolan, av
Liljaskolans lärare.
Under ett lektionspass arbetar eleverna med ett matematiskt problem
och försöker lösa det på många olika
sätt för att utveckla sina metoder för
problemlösning. Det handlar alltså
inte primärt om att eleverna ska lära
sig mer matematik utan snarare om att
lära sig strukturer och metodik som de
senare kan använda i all matematik.
Tankarna på att erbjuda spetsmatematik föddes i januari 2014, när ett antal
lärare från Vännäs deltog i Matematikbiennalen, en mässa med föreläsningar, workshops och utställningar,
allt med fokus på matematik. En
föreläsning väckte mer intresse än de
övriga. Den handlade om ett samarbete mellan högstadiet och gymnasiet,
där elever med goda matematikkunskaper fått möjlighet att fördjupa sig
8

ytterligare i ämnet. Det hade gett ett
mycket gott resultat både gällande
antal sökande till Naturvetenskaplig
linje och betygsmässigt i matematik
när dessa elever gick ut gymnasiet.
Liknande tankar har sedan tidigare
funnits även i Vännäs. Efter Matematikbiennalen började lärare på Hammarskolan och Liljaskolan tillsammans fundera över hur ett sådant
samarbete skulle kunna organiseras.
På Hammarskolan ses detta som en
möjlighet att ytterligare utmana de
elever som är extra intresserade av
matematik. Dessa elever är spridda
i olika klasser, men under spetsmatematikpassen får de en chans att
träffa andra med samma intresse och
tillsammans diskutera och arbeta med
olika problemställningar på ett annat
sätt än under ordinarie lektioner.
På Liljaskolan ses detta som en möjlighet att visa elever i Vännäs att Liljaskolan är ett bra val för den som vill gå
till exempel natur- eller teknikutbildningar på gymnasiet.

arbetet. Varje läsår görs till exempel
mätningar i förskoleklass gällande
elevernas språk- och matematikutveckling. Resultaten kopplas tillbaka till
den förskola/pedagogisk omsorg där
barnen gått.
Vi ser allt bättre resultat. Det visar
att pedagogernas medvetenhet kring
ett språkutvecklande arbetssätt har
gett resultat. Det här ger goda förutsättningar inför barnens fortsatta
skolgång.
Tomas Åström
143 25

Välkomna
till Stjärnhuset
Stjärnhuset i Vännäs är till för ungdomar och föräldrar. Här finns
fritidsgården, ungdoms- och föräldrarådgivning, förebyggande
socialtjänst, ungdoms- och föreningsutvecklare samt kommunens
uppföljningsansvar för ungdomar
16-20 år som avbrutit eller inte
fullföljt sina gymnasiestudier.

Öppna rådgivningstider

Varje tisdag kl.14-16, då samtlig
personal finns på plats, är du som
ungdom, förälder eller du som i
din verksamhet kommer i kontakt
med barn och unga hjärtligt välkommen att besöka oss på Kommendörsgatan 19.
För mer information är du naturligtvis välkommen att besöka eller
ringa oss på Stjärnhuset.
Susanna Mårtensson
144 20, 070-37 88 915

Charlie Svedmark
144 40
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Fritidsgården
Ikaros
Fritidsgårdarna i Vännäs har som
syfte att vara en drogfri, trygg
och välkomnande mötesplats,
med inflytande och delaktighet
för besökarna.
Arbetet på fritidsgården utgår
från ett arbetssätt där man lyfter
fram det positiva och kreativa i
ungdomars fritid.

Välkommen
till biblioteken
i Vännäs!
Vårens program:

Öppettider Ikaros:
Måndag
Tisdag		
Torsdag		
Fredag		

18:00
18:00
18:00
19:00

–
–
–
–

21:00
21.00
21:00
00:00

Påsklovet
6 – 10 april, är Ikaros stängt.
Sommaruppehåll
Sista öppetkvällen innan sommaruppehållet är fredagen 12
juni då vi ordnar en avslutningskväll. Fritidsgården Ikaros öppnar
sedan igen efter sommaren, den
24 augusti.
Mer information om fritidsgårdarnas aktiviteter och öppettider finns på Vännäs kommuns
hemsida samt på facebook. Vår
facebooksida heter: ”Fritidsgårdarna Ikaros och Lobbyn”.

Mattias Wälivaara
Fritidsgårdsföreståndare
Tel. 0935-141 56, dagtid
Mobil. 070-220 73 67
mattias.walivaara@vannas.se
Angelie Persson
Fritidsledare
Tel. 0935-144 26, dagtid
Mobil. 070-346 16 41
angelie.persson@vannas.se

Författarbesök av Tommy Lundmark
Tommy guidar oss genom en spännande rasbiologisk upptäcksresa i tredje
riket.
Skuggteatern ger Ropen skalla

Barnteater från 3 år.
Vännäs bibliotek
Lörd. 14/3 10.30

Vännäs bibliotek
Tisd. 24/3 18.30
Fritt inträde. Fikaförsäljning.
I samarbete med ABF.		

Vännäsby bibliotek
Lörd. 28/3 14.00
Inträde 20:-/ barn. Förköp på
biblioteken en vecka i förväg.
I samarbete med ABF.

Föreläsning: Ta hand om ditt hus

Om byggnadsvård och varsam
renovering.
Vännäsby bibliotek
Måndagen 20/4 kl 18.30
Fritt inträde. I samarbete med
Västerbottens museum.
Författarbesök av Anita Salomonsson

Välkomna!

Anita berättar om sin nya bok Oloflig
beblandelse.
Vännäsby bibliotek
Tisd. 17/3 18:30
Fritt inträde. Fikaförsäljning.
I samarbete med ABF.
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Dags att söka bidrag!
Föreningar som är registrerade i kommunen har möjlighet att ansöka om
olika bidrag under 2015. Kommunstyrelsen fördelar ca 800 000 kronor
till föreningslivet via aktivitetsbidrag,
ledarutbildningsbidrag, drift- och
lokalbidrag, samt utvecklingsbidrag
under 2015.
Utöver dessa bidrag är Vännäs kommuns främsta bidrag till föreningslivet
att främja tillgången på lokaler och
anläggningar. I kommunen gäller
nolltaxa för föreningar med aktivitetsstöd samt föreningar för personer med
funktionsnedsättning. Registrerade
föreningar i kommunens register kan
hyra lokaler till subventionerat pris.
Aktivitetsbidrag

För att få lokalt aktivitetsstöd ska
minst tre medlemmar som deltar i
föreningen vara 7-20 år. Aktivitetsstödet är 50 kronor per aktivitet. Aktiviteterna ska pågå minst en timme och
vara ledarledd. Lag/grupper med flera
ledare får inte tillfälligtvis dela sig i
flera grupper och räkna varje grupp
som en aktivitet.
Föreningar för personer med funktionsnedsättning får aktivitetsstöd oavsett deltagarnas ålder, i övrigt samma

krav. Bidrag ges inte till aktivitet som
får bidrag via studieorganisation.
Drift- och lokalbidrag

Föreningar som äger och sköter
anläggningar, byggnader eller hyr
lokaler, kan ansöka om driftbidrag av
kommunstyrelsen. Bidraget grundas
på styrkta kostnader för hyra, el, uppvärmning, försäkring, räntor, vatten,
renhållning och underhållskostnader
föregående år. Sista ansökningsdag för
drift- och lokalbidrag är den 31 mars.
Utvecklingsbidrag

Om ni har ett projekt som er förening vill genomföra eller om det är
något material som ni behöver för att
utveckla er verksamhet kan ni söka
utvecklingsbidrag.
Samtliga registrerade föreningar har
möjlighet att söka utvecklingsbidrag
hos kommunstyrelsen.

•

På vilket sätt bidraget medverkar
till en positiv utveckling i Vännäs
kommun?

Sista ansökningsdag för utvecklingsbidrag är 31 mars.
Vid start av förening

Startande av förening eller förening
som bedriver tävlingsverksamhet med
SM-status (elitnivå) har också möjlighet att söka detta bidrag för sin
verksamhet. Sista ansökningsdag för
detta är 30 september.
Ledarutbildningsbidrag

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

Ange i ansökan:

•
•

•
•

Vad bidraget ska användas till.
Vilken betydelse detta ändamål
har för föreningens verksamhet i
stort.
Sökt belopp och finansiering.
Följderna om hela det sökta
beloppet inte ges.

Sök bidrag elektroniskt via fliken
Tjänster och blanketter på vannas.se.
Vid frågor, kontakta Peter Lundström
på telefon 0935-142 34 eller via e-post
peter.lundstrom@vannas.se.
Peter Lundström
142 34

Sök bygdeavgiftsmedel 2015
Vad bygdeavgiftsmedel ska användas
till regleras i lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet samt
i förordning om bygde- och fiskeavgifter. Bygdeavgiftsmedlen kan även
beviljas till investeringar för ändamål
som främjar näringsliv eller service
i bygden eller annars är till nytta för
denna.
Vad är bygdeavgiftsmedel?
Varje år betalar den som har tillstånd
till vattenverksamhet en årlig avgift till
länsstyrelsen som kallas bygdeavgiftsmedel. Avgiften ska till en del kompensera för de skador och den påverkan
som vattenverksamheten medför.
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I Västerbotten fastställer sedan 1997
länsstyrelsen en ram för bygdeavgiftsmedel till de berörda kommunerna i
länet.

Ansökan ska vara Vännäs kommun,
Kommunstyrelsen, 911 81 Vännäs,
tillhanda senast den 31 mars.

Årlig handlingsplan
Inför varje år beslutar kommunstyrelsen
om en handlingsplan för bygdeavgiftsmedel. Planen, som anger vilken typ av
projekt medlen kan beviljas för, lämnas
till länsstyrelsen för godkännande.

Handlingsplan, riktlinjer och ansökningsblankett kommer att kunna hämtas i receptionen på Medborgarhuset.
För frågor om bygdeavgiftsmedel eller
beställning av dokumenten i
pappersform, kontakta Peter Lundström, på telefon 0935-142 34 eller
via e-post peter.lundstrom@vannas.se.

Sök på webben
Kommunens förslag till Handlingsplan
för bygdeavgiftsmedel 2015, riktlinjer
för ansökan om bygdeavgiftsmedel
samt ansökningsblankett finns tillgängliga på vannas.se/bygdeavgiftsmedel.

Peter Lundström
142 34
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Gatu- och VA avdelningen
informerar om aktuella projekt

Tillstånd för blomlådorNu är det tid att ansöka!
Nu är det tid att planera och ansöka om
tillstånd för att få använda blomlådor
som farthinder. Du kan ansöka fram
till den 1 maj och besked samt eventuell
anvisning av plats kommer att ges senast
den 1 juni.

ketter. Sök på blomlådor. Du kan också
söka direkt på blomlådor i sökfönstret
på startsidan. Du får upp en länk till
anvisningarna för vilka regler som gäller kring blomlådor och där kommer
du också åt ansökningsblanketten. Var
ute i god tid!

Om blomlådor beviljas kan de ställas
ut på anvisad plats tidigast när gatan
är sopad.

Blomlåda kan byggas själv eller köpas
via Returcentrum. Beställ hos Annika
Jansson annika.jansson@vannas.se

Ansökan för uppställning av blomlådor gäller bara ett år i taget. Om
blomlådor placeras ut utan tillstånd
kommer de att flyttas.

OBS! Tänk på att blomlådor kan inge

Blanketter för ansökan finns på
hemsidan www.vannas.se under fliken
i sidomenyn som heter Tjänster och blan-

en falsk trygghet. De är inte till för att
vägen skall kunna vara en lekplats.
Var rädda om barnen, lär dem se sig
för och att inte leka på vägen.

•

Under 2015 kommer utemiljön
vid Järnvägsstationen i Vännäs att
utredas och projekteras. Detta för
att få en ökad tydlighet för bussar,
bilar och cyklister som vistas i området. Planen är att ombyggnation av
utemiljön ska ske 2016.

•

Innan semestern 2015 kommer
Hantverkar- och Regnbågsgatan
att färdigställas efter schaktningsarbeten som utfördes 2014.

•

Sista etappen av Strandpromenaden beräknas kunna slutföras under
vårvintern 2015.

•

Ombyggnad av Vintergatan med
dagvatten mellan Thulegatan och
Fredsgatan planeras att utföras
under sommaren 2015. Färdigställande med beläggning sker våren
2016.

•

Ny gång- och cykelväg till nya förskolan på Myranområdet planeras
att byggas under hösten 2015.

•

Nytt bostadsområde vid Älvdala
påbörjas under senhösten 2015
med byggnation av vatten- och
avlopp samt gata. Arbetet kommer
att fortgå under 2016 till dess att
gata, vatten- och avlopp är klara.

•

På grund av ett överklagade som
finns hos Regeringen är det svårt
att säga när omdragning av väg
547 förbi kyrkogården i Vännäs
blir klar. I bästa fall kan byggnationen komma igång under senare
delen av 2015. I prjektet kommer
kommunens huvudledning gällande
avlopp att flyttas till den nya vägsträckningen.

•

Renovering av en lekplats planeras
att utföras under 2015. Vilken lekplats det blir är ännu inte bestämt.

•

För att säkra vattenförsörjningen av
det kommunala dricksvattennätet
kommer det under våren att borras i
Önskanäs för en ny uttagsbrunn.

Viktoria Lundgren
142 38

Lösspringande hundar i skidspår
För att vi alla ska kunna använda
och trivas i våra motions- och elljusspår, gäller enligt kommunens lokala
ordningsföreskrifter att hundar ska
hållas kopplade i av kommunen
anlagda motionsspår.
Skidåkning med hund
Skidåkning med hund får ske i
kommunens samtliga skidspår, med
undantag för tisdagar, torsdagar
eller i samband med olika typer av
arrangemang. Hundarna ska vara
kopplade.
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Skidspåren får inte tillträdas av
gående och får heller inte nyttjas av
hundförare utan skidor.
Kopplingstvång
Under tiden 15 maj till 15 september
gäller kopplingstvånget dessutom på
alla platser inom kommunen som är
offentlig plats enligt ordningslagen.
Vännäs kommuns lokala ordningsföreskrifter kan du ta del av på webben,
vannas.se/planer.
Peter Lundström
142 34

Fortsättning på s 12.
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•

När det gäller framtagande av
reservvattentäkt genomförs arbetet
med fördjupning vid Trinnliden
och Ullriksdal under 2015. Under
hösten kommer kommunen ha
underlag för att kunna avgöra var
denna reservvattentäkt ska ligga.
Detta arbete syftar till att säkerställa
vattenförsörningen för abonnenter
anslutna till kommunens vattenledningsnät.

•

Projektering av utbyggnad av vatten och avlopp i Brån pågår och
utbyggnaden planeras att genomföras 2016.

Utöver ovanstående redovisade projekt
kommer det punktvis att utföras byte
av ventiler och små reparationer av
befintligt ledningsnät avseende vatten
och avlopp.
Vissa redovisade projekt kan av olika
anledningar ändras tidsmässigt.
Information om vad som är på gång
ges fortlöpande i Här&Nu och på
kommunens hemsida.
Christer Nygren
142 32

Nya regler för
märkning av livsmedel
Den 13 december 2014 började
nya regler att gälla om livsmedelsinformation. De tydliggör hur livsmedel
ska märkas och vilken information
man har rätt att få som konsument.
Reglerna är gemensamma inom hela
EU och innebär många förbättringar
för konsumenterna. Bland annat
skärps kraven på restauranger. De
ska kunna informera skriftligt eller
muntligt om vad maten innehåller.
Information om vilka allergiframkallande ämnen som ingår i maten
ska också kunna lämnas av restaurangen.
Livsmedelsverket har på gång en
vägledning över hur reglerna ska
tolkas, till hjälp för tillsynsmyndigheter och företag som berörs.
Läs mer på livsmedelsverkets hemsida www.slv.se eller kontakta miljöoch hälsoskyddsavdelningen.
Pernilla Arvidsson
141 62
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Malin Österlund
141 63

Taxa för hemsjukvård
Hemsjukvården är sedan januari 2013
ett kommunal ansvar i Västerbotten och
från och med september 2013 har utförandet helt skett i kommunal regi.
•

•

•

Hälso- och sjukvård i ordinärt
boende för personer med både
hemtjänst och hemsjukvård. 100
kr/månaden.
Avgiftstak vid behov av både
hemtjänst, daglig verksamhet och
hälso- och sjukvård, inklusive
bedömning av behov av hjälpmedel. Max 1780 kr/månad (avser
maxtaxa 2013-års prisnivå).
Hälso- och sjukvård i ordinärt boende för personer som enbart har
hälso- och sjukvårdsinsats. 100kr/
besök. Maxbelopp per år 1200 kr
(inkluderar även punkt.3)

•

Bedömning av behov av hjälpmedel. 100 kr inkluderar: utprovning, förskrivning och själva
hjälpmedlet. Maxbelopp 1200 kr/
år (inkluderar även punkt.2)

Egenavgift tillkommer på följande
hjälpmedel:
•

Tens-apparat, efter 6 månaders
utlåning/förskrivning 700 kr

•

CPAP/BIPAP-mask 500 kr/mask

•

Eldriven rullstol för utomhusbruk
500 kr/år

En uppföljning av ovan taxa görs efter
två år från beslut.

Ulrica Westerlund
143 10

Ekonomiskt utfall 2014
Årets resultat är 6,8 Miljoner kronor
(Mkr) vilket gör att kommunen inte når
resultatmålet på 10 Mkr. Det positiva
är att resultatet ändå är betydligt bättre
än det budgeterade nollresultatet för att
inte tala om den årsprognos som togs
fram vid halvårsskiftet på cirka -14
Mkr. Tack vare en krismedvetenhet och
effektivisering i verksamheterna samt
lägre kostnader för pensioner, övertidsskuld m.m. har resultatet förbättrats
avsevärt, om än inte tillräckligt mycket.
Kommunen behöver ett positivt
resultat för att kunna genomföra
investeringar med så stor självfinansieringsgrad som möjligt. Det relativt
svaga resultatet i kombination med
stora investeringar ger ett minskande
kassaflöde och likvida medel, kassan,
minskar därför med drygt 30 Mkr
under året.
Kommunens soliditet, vilket bland
annat är ett mått på hur mycket av
tillgångarna som finansierats med eget
kapital, uppgår till ca. -2%. För att få

en mer rättvisande bild har även ansvarsförbindelsen avseende pensionsskulden för de pensionsförmåner som
intjänats före 1998 beaktats. Kommunens avsättningar till pensioner redovisas enligt blandmodellen. Den innebär
att pensionsförmåner som intjänats
före 1998 inte redovisas som en skuld
i balansräkningen utan endast som en
ansvarsförbindelse. Kostnaderna uppstår i samband med utbetalningar till
de pensionsberättigade. Pensionsförmåner som intjänats 1998 och framåt
skuldförs löpande i balansräkningen
och kostnaderna belastar även verksamheten i samband med detta.
I kommunens årsredovisning som presenteras i maj kommer det att finnas
mer information om verksamheterna,
kvalitet och räkenskaper.

Mikael Bergström
141 20
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Vi behöver
familjehem

I Sverige är vi bra på att hjälpa barn
som har det svårt via insamlingar och
fadderverksamhet…
…men visste du att det finns barn och
unga här hemma i din kommun/region
som också behöver vuxnas hjälp.
Monica Rådström och Anette Henriksson hälsas välkomna av Simon Johansson

Fler kvinnor än tidigare söker sig
till Räddningstjänsten i Vännäs
Räddningstjänsten i Vännäs är en
deltidskår. Det finns endast två tillsvidareanställda - räddningschef och
ställföreträdande räddningschef. Övriga
är deltidsbrandmän som har beredskap
enligt schema.
Vid senaste rekryteringen av deltidsbrandmän i Vännäs anställdes sex
personer, Henrik Ekbäck, Patrik Peltonen, Monica Rådström, Mikael Persson, Gabriel Granström och Anette
Henriksson. Monica och Anette är de
första kvinnorna i Vännäs räddningstjänst, men långt ifrån ensamma i
Västerbotten.
- Flera kårer i länet har både män
och kvinnor anställda, och jag är glad
att vi nu har det även i Vännäs. Vi
hoppas på att öka andelen kvinnor
inom räddningstjänsten ännu mer,
säger räddningschef Conny Eriksson.
Brandman är ett yrke som passar både
män och kvinnor. Med en arbetsgrupp
som består av både män och kvinnor
får vi in ännu fler kompetenser och
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erfarenheter som vi har nytta av i vårt
uppdrag.
Under 2015 inför Räddningstjänsten
ett nytt beredskapsschema som innebär att medarbetarna har beredskap
var fjärde vecka, istället för som nu var
tredje vecka. Det innebär att det totalt
sett har blivit några fler i personalen
men att antalet brandmän i beredskap
är oförändrat, dvs. en styrkeledare och
fem brandmän.
- Ett nytt beredskapsschema är en positiv åtgärd för att kunna fortsätta att
rekrytera både män och kvinnor till
yrket, säger Conny Eriksson. Det möjliggör att kombinera uppdraget som
deltidsbrandman med barn, familj,
fritid och arbete.
Är du nyfiken på vad det innebär att
arbeta inom Räddningstjänsten i Vännäs? Kontakta Conny Eriksson.

Conny Eriksson
141 40

Många barn tvingas flytta till andra
orter på grund av brist på familjehem.
Det vill vi ändra på!
Vi vill att våra barn i Vännäs med omnejd ska få fortsätta att bo i närheten
och ha en trygg och välkänd tillvaro.
Vill du bli veta mer om vad det innebär
att ta emot ett barn i sitt hem?
Kontakta oss på FamiljehemsCentrum
i Umeåregionen. Du kan ringa oss
eller lämna en intresseanmälan på vår
hemsida så kontaktar vi Dig.
Familjehemscentrum
Tel 090 -16 10 00 (vxl)
www.umeåregionen.se/familjehemscentrum

Familjehemscentrum är ett samarbete mellan kommunerna i Umeåregionen. Syftet är att höja kvaliteten
för våra barn och ungdomar genom att öka utbudet
av valbara familjehem i Umeåregionen. Det blir då
lättare att matcha rätt familjehem till rätt barn så att
barnen kommer till hem som passar dem.
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Kommunens
nämnder 2014-2017
Val till kommunens nämnder g jordes vid
fullmäktiges sammanträde i december
2014. Här får du dessa presenterade.
Barn - och utbildningsnä mnden

Barn- och utbildningsnämnden arbetar med frågor som rör barnomsorg
som förskola, fritids och grundskola
men även kulturfrågor och bibliotek.
Enligt barn- och utbildningsnämndens
reglemente ska nämnden bestå av nio
ledamöter och nio ersättare.
Ledamöter
Per-Erik Lundmark, S, ordförande
Susanne Bygdén, S
Jonathan Brinkeback, S
Tom Norrman, V
Eva Willebrand, MP
Sixten Jonsson, C, vice ordförande
Sofia Blomquist, C
Jan Nilsson, M
Annelie Moström, FP
Ersättare
Inger Eriksson, S
Peder Lundberg, S
Hans Granberg, S
Monica Enström, V
Cecilia Norberg, MP
Leif Eriksson, C
Malte Andersson, C
Susanne Palm, M
Anna-Lena Wester, KD
Vård - och omsorgsnä mnden

Jörgen Nilsson, S
Åke Jönsson, V
Ingmarie Lindqvist, C, vice ordförande
Åke Sandström, C
Agneta Nilsson, M
Hans-Inge Smetana, KD
Ersättare
Birgit Lundberg, S
Kjell Holmlund, S
Inger Sandberg, S
Barbro Ulriksson, V
Krister Andersson, MP
Maria Olofsson, C
Leif Lindgren, C
Lissie Eklund, M
Lars Ågren, FP
Liljaskol ans styrelse

Liljaskolans styrelse ansvarar för frågor
som rör gymnasieskolan Liljaskolans
verksamheter, till exempel vilka program
skolan ska ha. Styrelsen består av sju
ledamöter och fem ersättare.
Ledamöter
Sonja Eriksson, S, ordförande
Ola Dahlgren, S
Per-Erik Lundmark, S
Bitte Torbjörnsdotter, V
Bertil Burén, C
Annika Jansson, C
Gösta Eklund, M, vice ordförande
Ersättare
Eva Viklund-Jonsson, S
Markus Jonsson, S
Susanne Bygdén, S
Tomas Moberg, C
Anders Lennartsson, FP
Pl an - och miljönä mnd

Vård- och omsorgsnämnden arbetar
med frågor inom det sociala området
till exempel äldreomsorg, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg. Enligt vård- och omsorgsnämndens reglemente ska nämnden bestå av
nio ledamöter och nio ersättare.

Plan- och miljönämnden har hand om
frågor gällande exempelvis bygglov,
miljötillsyn och olika planer samt räddningstjänst. Enligt plan- och miljönämndens reglemente ska nämnden bestå av
sju ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter
Sonja Eriksson, S, ordförande
Thore Lundgren, S
Linda Unge, S

Ledamöter
Jerry Pehrsson, S, ordförande
Berit Persson, S
Kjell Holmlund, S
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Peter Oskarsson, V
Roland Folkesson, C, vice ordförande
Monika Höök, C
Martin Hermansson, KD
Ersättare
Gunnel Granath, S
William Frank, S
Cecilia Palmborg, MP
Anders R Nilsson, C
Emil Palm, M
Valnä mnd

Valnämnden består av fem ledamöter
och fem ersättare. Nämnden arbetar
när det är allmänna val i Sverige och
även om det blir folkomröstningar.
Ledamöter
Susanne Bygdén, S, ordförande
Nils-Erik Holm, S
Berit Persson, S
Lars Wållberg, C
Erik Sedig, KD, vice ordförande
Ersättare
Gunnel Granath, S
Damas Rusanraganya, S
Anna-Stina Ögren, S
Roland Folkesson, C
Monica Wahlström, FP
Styrelse för
Vännäs Fastigheter AB

Vännäs fastigheter AB är Vännäs kommuns bolag som ansvarar för de kommunala fastigheterna. Enligt bolagsordningen ska styrelsen i bolaget bestå av
lägst fem och högst sju ledamöter med
högst tre suppleanter.
Ledamöter
Johan Söderling, S, ordförande
Sonja Eriksson, S
Jonas Björkholm, V
Ulf Eriksson, C, vice ordförande
Christer Wirth, M
Ersättare
Leif Andersson, S
Signild Norrman, S
Anders P Nilsson, C
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Intervju med Kommunfullmäktiges
ordförande Lena Carneland
Lena Carneland, S, är sedan oktober
2014 ordförande i Vännäs kommunfullmäktige (KF). Kommunfullmäktige i
Vännäs består av 35 ledamöter, fördelat
mellan åtta partier. Kommunfullmäktiges ordförande har en viktig roll och för
att alla invånare i kommunen ska lära
känna henne har Här&Nu träffat Lena
Carneland.
Lena Carneland är uppvuxen i
Västmanland men har i en stor del
av sitt vuxna liv bott i Västerbotten,
både i Umeå och i Vännäs. Drömmen
för Lena var att bo på landet, nära
naturen med möjligheter till odling,
skogspromenader och djur omkring
sig. Lena menar att det är en förmån att få leva mitt i naturen och en
skön avkoppling till både arbete och
politiska uppdrag. Som ordförande i
kommunfullmäktige i Vännäs har hon
ett stort ansvar. Fullmäktige är kommunens högsta organ som tar beslut
om övergripande frågor för hela kommunen, bland annat om budget, taxor
och stora investeringar som nybyggnationer av skolor och förskolor.
Rollen som ordförande

Rollen som ordförande i kommunfullmäktige innehåller flera delar. Lena
berättar att den mest tydliga delen för
allmänhet och övriga ledamöter är
att tillsammans med presidiet (första och andre vice ordförande) hålla
ordning på kommunfullmäktiges
möten, genom att se till att olika regler
följs. Ordföranderollen handlar även
om att hålla sig informerad om vad
som händer i styrelser och nämnder
och att arbeta nära den kommunala revisionen och att, tillsammans
med kommunstyrelsens ordförande,
representera Vännäs kommun i olika
sammanhang. Hon har en önskan om
att kommunfullmäktiges presidium
tillsammans utvecklar sina roller i
kommunfullmäktige.
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- Jag skulle vilja vi fungerade som ett
lag, att vi får möjlighet att tillsammans
diskutera de ärenden som ska tas upp
på fullmäktigemötena. Vi i presidiet
utgör ju en egen grupp oavsett partitillhörighet.
Allmänhetens fullmäktige

Det är sällan någon stor skara ur
allmänheten som sitter som åhörare
på kommunfullmäktiges sammanträden och Lena har inga givna svar på
hur man ska arbeta för att öka delaktigheten.
- Det är en viktig, men svår, fråga.
Kommunfullmäktige har regler att
följa för hur möten ska genomföras och
det lämnar ganska litet utrymme för
förändring. De försök med webbsändningar av våra sammanträden som
vi genomfört tycker jag är ett bra sätt
för medborgare att kunna följa både
diskussioner och beslut.
- Vi behöver även titta på andra möjligheter till både insyn i fullmäktiges
arbete och hur medborgarna skulle
kunna bidra till kloka beslut.
- Det är få medborgare som nyttjar
möjligheten till allmänhetens frågestund, vilket är tråkigt. De beslut som
tas i fullmäktige berör varje Vännäsbo
på olika sätt. Vi som sitter där är medborgarnas valda representanter och
det vore värdefullt med en dialog med
oss som ska ta de olika besluten.
Engagemang

Lena upplever inte att medborgarnas
engagemang inom olika områden
minskar men att engagemanget kanske
inte alltid sker på samma sätt som
tidigare.
- Jag tror att vi som politiker måste hitta nya vägar för att komma närmare
våra väljare och att visa att politik inte
är något för en exklusiv liten grupp
utan att vi representerar dem och att

vi är intresserade av deras åsikter. Jag
började själv med politik genom engagemang inom miljörörelsen i slutet av
60-talet. Genom att organisera oss fick
vi helt andra möjligheter att framföra
våra åsikter. Jag tillhör den ”protesterande generationen” som genom
folkrörelserna och politiken fick en
plattform att verka från. Man brukar
säga att ”politik är att vilja”. Jag vill.
Som avslutning vill Lena Carneland
uppmana alla Vännäsbor att vid minst
ett tillfälle under året prata med en
lokalpolitiker. Namnen på alla förtroendevalda i fullmäktige och de olika
nämnderna finns på kommunens
hemsida (www.vannas.se ).
- Alla ledamöter i kommunfullmäktige
finns på hemsidan med en bild om ni
inte redan känner oss och vi finns i
kön på ICA eller Coop, på mötet i den
egna föreningen, på biblioteket, på
hälsocentralen och på en massa andra
ställen. Ställ frågor, kom med förslag
och tyck till!

Susanna Siljetun
141 11
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Rekordinsamling av glasögon
- insamlingen fortsätter!
1995 började Vännäs Lions Club att
samla in begagnade glasögon som
sedan skickades till Vision For All i
Linköping. Vision For All är en ideell
organisation som vill göra det möjligt
för människor som är i behov av glasögon att studera och arbeta. De arbetar
med de allra fattigaste som har störst
behov av optiker.
Dessa människor har ingen möjlighet
att betala för en synundersökning eller
betala för glasögon. Vision For All:s
optiker och assistenter åker ut i världen
med bagaget fullt av glasögon för att
prova in och dela ut våra insamlade
glasögon till behövande. Under februari
kommer resor att gå till Ghana, Peru
och Guatemala.

Vännäs Lions kunde i höstas skicka åtta
stora kartonger med 960 demobågar
och 1500 slipade glas. Detta blev
möjligt i samband med att Vännäs Ur
Guld & Optik upphörde med sin verksamhet. Butiken drevs av Per-Erik och
Inger Jeppsson. Över 500 begagnade
glasögon från dels optikern och dels
insamlat av klubben sändes också iväg.
Insamlingen fortsätter naturligtvis och
lådor att lägga avlagda glasögon finns
i Vännäsby på Returcentrum, i Vännäs
hos Second hand, Cykel & mopedshopen, Biblioteket samt Åkervägen 20.
Vännäs Lions tar tacksamt emot även
solglasögon som behövs för bland
annat de som fiskar och är ute i den
starka solen.

Övriga aktiviteter vid
Vännäs FrivilligCenter

Vad kan Vännäs FrivilligCenter
göra för dig som är äldre eller har
funktionshinder och bor i ordinärt
boende?
-

Hjälp av hemfixare
Besök med eller utan hund
Avlösning till dig som vårdar någon
Hjälp med att gå och handla
Sällskap på en promenad

Ring till FrivilligCenter vardagar
kl.10.00-12.00 med ditt önskemål.
Öppet: Vardagar kl 10.00-12.00
Telefon: 0935-143 08
Välkommen till Vännäs FrivilligCenter
Södra Drottninggatan 2, 911 32 Vännäs (under Hälsocentralen)

Detta är ett exempel på hjälpinsatser som Lions
Club gör. Den största insatsen är vår insamling till
Lions Cancerforskningsfond vid Umeå universitet
Våra stuglotter som säljs för detta ändamål är ett
välkänt inslag under sommarens Vännäsdagar.
Vännäs Lions uppmärksammar även föreningsledare samt olika kulturinsatser. För förebyggande
insatser mot tobak tilldelas också Hammarskolan
ett årligt stipendium. I klubben träffas vi en gång
per månad och hälsar gärna flera välkomna med
till ett trevligt gäng!
Åke Sandström		
Lionspresident		

Vera Tjäder
Insamlingsledare

Musikgrupper
och körer inom
Vännäs kommun
- se hit!

•

Välkommen att virka gosedjur för
barn. Vi virkar varje onsdag mellan
kl.10.00 och kl.12.00 i FrivilligCenters lokal.

•

Välkommen att ingå i någon av
våra anhörigstödsgrupper.

•

Besök och aktiviteter på särskilda
boende. Vårens program avslutas
med grillfester för alla som bor i
särskilda boenden.

Vill ni visa upp er på nya
utescenen vid Slöjdarnas hus?

Kaféer med musik planeras att genomföras den 18/3, 8/4 och den
6/5. Detaljprogram anslås bland
annat på våra anslagstavlor ICA
Vännäs och Konsum Vännäsby.

Kl. 11.00-18.00 alla dagar
Start 29 maj

•

•

”Ensamkommande flyktingbarn”,
Ulrica Westerlund berättar om deras situation i Vännäs onsdag den
25/3 kl. 13:00 på FrivilligCenter.
Vi bjuder på fika.

Våra aktiviteter är gratis.

Aktuella tider är:

OBS!
Lördagar kl. 14.00-15.00 är
scenen bokad för vår lördagsunderhållning.
Intresserad?
Ring Slöjdarnas Hus
Tel: 070-343 96 15

Våra tjänster är gratis.
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