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Upplev Vännäs och Umeåregionen
Äntligen är sommaren här och vi är alla fulla av förväntningar på den.
Mycket finns att se och uppleva i Vännäs kommun. I sommar kan du till exempel göra
en rundresa till byarna i kommunen 8 och 9 augusti. Under denna landsbygdshelg
kan du bland annat besöka loppisar, gårdsbutiker, caféer, öppna bagarstugor, titta
på hantverk och veterantraktorpulling runt om i byarna.
I sommar kan du även besöka en tvådagars internationell hundutställning och ta del
av aktiviteter som Vännforsrodden, hembygdsfest i Jämteböle och Vännäsdagarna
med gatufest.
Mycket annat finns att uppleva: vandringsleden efter Vindelälven, våra badvänliga
sjöar och Vännäsbadet. Besök på Slöjdarnas Hus och Vännäs motormuseum lockar
många. Glassbonden och Levagårdsbutiken med sitt sommarcafé är trevliga utflyktsmål. Genom By The River kan du få möjlighet till Bäversafari eller att gå på glödande kol. För att läsa mer om upplevelser i Vännäs kan du besöka vår hemsida www.
visitvannas.se.
Ja, visst finns det mycket att se och uppleva i Vännäs i sommar. Men gå också gärna
in på www.visitumea.se och se vad Umeåregionen har att erbjuda. Runt om i
regionen arrangeras mängder med olika aktiviteter och oavsett ålder och intresse
finns det mycket att välja på för alla.
Att vara turist på hemmaplan är ett bra sätt att lära känna Vännäs och hela
Umeåregionen. Dessutom stärker vi besöksnäringen som är viktig för hela vår
regions framtid.

HÄR & NU 2:2015
Tidningen ges ut av Vännäs kommun
och delas ut till samtliga hushåll och
företag inom kommunen.
Ansv. utgivare Hans-Åke Donnersvärd
Omslagsfoto Calle Bredberg
Layout Sofia Tjärnström

hans -åke donnersvärd
kom munchef

Vännäs kommun
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Upplaga 4 300 ex
Tryck Tryckeri City i Umeå AB
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Är du, ditt företag,
din organisation eller
förening intresserad av
hållbarhet? - Titta hit!
För fjärde året i rad deltar Vännäs
kommun i SEE Västerbottens hållbarhetsvecka.
SEE är en förkortning för Social,
Ekonomisk och Ekologisk utveckling.
Hållbarhetsveckan handlar om att
stärka aktörer som satsar hållbart, att ge
dem möjligheter att nätverka och marknadsföra sig i ett större sammanhang
samt sprida information och goda exempel för att utveckla hållbarhetsarbetet
i länet. Målet är att Västerbotten ska bli
Sveriges hållbaraste län år 2020!

vilja, ambition, framåtanda, fart, flykt,
liv, nerv, spänst, eftertryck, intensitet,
arbete, kapacitet, elenergi, elkraft,
bränsle, drivmedel. Vilken energi vill du
dela med dig av?
Vännäs kommun är en av arrangörerna
under veckan samt fungerar som
samordnare för organisationer, företag,
föreningar och studieförbund som vill
delta under hållbarhetsveckan. Veckan
skapas genom mångfald av andra

arrangörer som liksom du bidrar med
livskraftiga, kreativa och goda exempel på hur vi värnar om varandra och
moder jord.
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.
Bonnie sagraeus
070-677 63 31

I år väljer hållbarhetsveckan att sätta
fokus på begreppet energi. Energi kan
ha många betydelser: viljekraft, kraft,
styrka ihärdighet, arbetsiver, arbetsförmåga, ork, uthållighet, krut, go, tåga,

Kommunfullmäktiges
sammanträdesdatum 2015

Få mer
Vännäs kommun
- när du vill!

• 15 juni (budget)

Förutom via vannas.se kan du
hitta oss på:

• 12 oktober (delårsbokslut)
• 23 november

Vännäs kommun

Du kan se hela kommunfullmäktiges sammanträde live på vår hemsida
vannas.se, YouTube och Facebook. Om du vill se kommunfullmäktige i
efterhand besöker du vår YouTube-kanal Vännäs WebbTV. Där sparas
allt material från livesändningarna.

@Vannaskommun

Självklart kan du alltid hitta skriftliga protokoll från alla sammanträden på
vår hemsida vannas.se gå in på www.vannas.se/protokoll.
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Vännäs WebbTV
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Vännäsdagarna
10-12 juli 2015
Vännäsdagarna är en folkfest. Mellan 30 000 och 40 000 besökare
kommer varje år för att njuta av
södra Västerbottens största marknad
och festival med fria entréer och bred
underhållning. I år har Vännäsdagarna
även en form av jubileum. I 10 år har
festivalområdet varit placerat i Vännäs
centrum.

- Vännäsdagarna är ett arrangemang
som förenar, säger festivalsamordnaren Maria Sundqvist. Det är många
människor i rörelse och det är helgen
när du som besökare både träffar nya
bekantskaper och de du inte träffat på
länge.
På Vännäsdagarna finns någonting för
alla och konceptet är detsamma som
under de senaste åren, det vill säga:

gratis entré till nöjefält/tivoli, dans
och olika scenframträdanden. På
Vännäsdagarna finns något för ung
som gammal.
- Jag vill rikta ett tack till alla som
bidrar till arrangemanget och är med
och möjliggör att vi kan ha ett stort,
kostnadsfritt evenemang i Vännäs år
efter år, avslutar Maria Sundqvist.
Sofia Tjärnström
141 04

Praktisk information och tips inför Vännäsdagarna
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•

Delar av centrum kommer att vara avstängda från fredag 10 juli kl. 06.00 till söndag 12 juli kl. 20.00.

•

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

•

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

•

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

•

Ta ut kontanter i god tid innan festivalhelgen.

•

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

•

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

•

Kollektivtrafiken kan komma att gå andra vägar än vanligt. Mer info kommer ut på vannas.se under festivalhelgen.
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Karta över
evenemangsområdet

Mer information och program hittar du på www.vannasdagarna.se
så snart det är klart. Klicka dig vidare till vår nya hemsida via länken.
Har du frågor eller vill du delta i arrangemanget, kontakta någon av oss:
Marknadsplatser: Ove Nordin, 070-225 94 73
Underhållning: Torbjörn Carlsson, 070-604 33 59
Samordnare avstängning/övrigt: Maria Sundqvist, 070-680 98 60
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Fr v: Per Lundqvist, Carina Mattsson, Daniel Jonsson, Anna Nilsson, Dick Westbrand & Sara Andersson

Ett fastighetsbolag
under konstruktion
Från och med 1 januari 2015 ägs kommunens privatbostäder och äldreboenden
av det kommunägda aktiebolaget Vännäs Fastigheter AB. Bolaget är uppdelat
i tre affärsområden: Industrifastigheter,
allmännyttan samt Vännäs kommun.
Med allmännyttan menas privatbostadslägenheter med tillhörande butiks- och
kontorslokaler. I höst flyttar bolaget till
nya lokaler för att bland annat bli mer
tillgängligt för sina hyresgäster.
- Vår vision är att uppfattas som
Vännäs kommuns bästa hyresvärd där
kundnöjdhet och underhåll är i fokus,
säger Vännäs Fastigheters VD Per
Lundqvist.
I augusti 2014 anställdes Per, med bakgrund i det privata näringslivet, som
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VD för bolaget med uppdraget att bolagisera kommunens fastighetsbestånd.
Per har delat upp utredningen i två
steg där steg ett avsåg bolagisering av
kommunens privatbostäder, äldreboenden samt LSS-boenden. Utredningen presenterades för kommunfullmäktige den 8 december 2014 där köpet
godkändes från och med den 1 januari
2015. Per ser fram emot kommande år
där nyproduktion av privatbostäder
tillsammans med eventuellt köp av
kommunens resterande fastighetsbestånd kommer stå i centrum.
- Det känns väldigt spännande och
utmanande att få möjligheten till att
helhjärtat arbeta med fastigheter. Jag
har alltid trivts i föränderliga miljöer
där jag har stor möjlighet att påverka
framtiden. Min ambition är att införa

ett affärsmässigt driv med en effektiv
förvaltningsorganisation där Vännäs
Fastigheter AB ska axla ansvaret för
kommunens utveckling inom fastighetsområdet. Det är en stor utmaning
att under en kort period bygga upp
ett bolag från inga anställda med 4
miljoner kronor i omsättning till ett
bolag med cirka 60 medarbetare och
en förväntad omsättning över 100
miljoner kronor.
Vännäs Fastigheter är ett bolag i startgroparna. Just nu handlar mycket av
arbetet om att skapa arbetssätt som är
effektiva och som passar med hur organisationen ser ut idag. Det handlar
om att utveckla effektiva sätt att arbeta
med felanmälningar, underhållsplaner,
kösystem med mera. Att upprätta underhållsplaner för bolagets förvärvade
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fastigheter är ett prioriterat område för
att skapa sig en bild om fastigheternas
skick och kommande års underhållskostnader.
På Vännäs Fastigheter AB arbetar
VD Per Lundqvist, förvaltaren
Carina Mattsson, ekonomiansvarig
Anna Nilsson samt fastighetsskötarna

Daniel Jonsson, Dick Westbrand och
Sara Andersson.
Vännäs fastigheter AB förvaltar cirka
52 000 kvm och omsätter i dagsläget
cirka 42 miljoner kronor.
Sofia Tjärnström
141 04

På gång
Just nu bygger Vännäs Fastigheter AB 27 privatbostadslägenheter i Vännäs
med preliminär inflyttning den 1 april 2016. Lägenheternas fördelning är:
Storlek			Antal		Hyra
1 RoK om 36 m2		
5 stycken		
5 150 kr per månad
2 RoK mellan 51,5-54 m2 12 stycken
6 500- 6 650 kr per månad
3 RoK mellan 60-64 m2
10 stycken
7 250 – 7 600 kr per månad

Anmäl intresse redan nu genom att kontakta Carina Mattsson.
Från och med 1 september finns Vännäs Fastigheter i sina nya lokaler på
Östra järnvägsgatan 9 i Vännäs.
Inom kort lanseras en egen hemsida på www.vannasfastigheter.se

Borgerlig vigsel i Vännäs kommun
För den som vill gifta sig utan religiösa
inslag finns möjligheten till borgerlig
vigsel. Varje kommun ansvarar för
hanteringen av detta på uppdrag av
Länsstyrelsen. I Vännäs kommun finns
möjligheten till borgerlig vigsel både på
dagtid såväl som på kvällar och helger.
Kommunen har flera vigselförrättare
som delar på uppdraget att viga par.
- En borgerlig vigsel kan se ut på olika
sätt, alltifrån par som kommer in på
lunchrasten och vigs i kommunhuset
och där hela vigselakten varar i mindre än en minut, till en stor vigsel med
musik, tal, släkt och vänner. Det är en
vanlig missuppfattning att en borgerlig
vigsel enbart kan ske på kommunhuset
på vardagar, men så är det alltså inte,
berättar Susanna Siljetun, kommunsekreterare som även ansvarar för att
samordna de borgerliga vigslarna i
kommunen.
För att kunna vigas borgerligt krävs
det att paret ansöker om hinderspröv-
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ning hos Skatteverket, på www.skv.se
finns blanketter för detta ändamål.
Intyget gäller sedan i fyra månader.
Hinner paret inte gifta sig innan dess
går det bra att ansöka om ett nytt
intyg. När hindersprövningen är
godkänd hör paret sedan av sig till
kommunen för att boka in en tid. För
de som vill vigas under semesterperioder eller storhelger är det bra att höra
av sig i god tid så att vigselförrättarna
kan planera in vigseln. Även de par
som vill vigas på en vardag, till exempel i kommunhuset, måste höra av sig
innan, cirka två veckor före vigseldatumet.
- Det kan vara viktigt att veta att den
borgerliga vigseln inte behöver kosta
något för paret. Vigselförrättaren får
ersättning för vigseln från Länsstyrelsen och paret ska inte betala något
för detta. Vigselförrättaren har dock
rätt att få skälig ersättning för resor
och andra kostnader som vigseln kan
medföra, till exempel om paret vill ha
en särskild förrättare samtidigt som

de vill gifta sig några mil bort, säger
Susanna Siljetun.
Paret behöver inte vara folkbokförda i
den kommunen de vill gifta sig i utan
av rent praktiska skäl kan det vara bra
att höra av sig till den kommun där de
vill att vigseln ska ske, oavsett om det
är i Vännäs eller till exempel i en sommarstuga i fjällen.
För mer information om borgerlig
vigsel, kontakta vigselsamordnare
Susanna Siljetun.
Susanna siljetun
141 11

Fakta
År 2013 var det 16 par som gifte sig
borgerligt genom Vännäs kommun.
År 2014 var det 8 par.
Till och med april 2015 hade 3 par gift
sig borgerligt i kommunen.
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Fritidsgården Ikaros
Fritidsgårdsverksamheten i Vännäs
har som syfte att vara en drogfri,
trygg och välkomnande mötesplats,
med inflytande och delaktighet från
besökarna.

Fritidsgården Ikaros öppnar igen
efter sommaren, fredagen den 21
augusti.

Öppettider Ikaros:

Mer information om fritidsgårdarnas
aktiviteter och öppettider finns på
Vännäs kommuns hemsida samt på
Facebook och Instagram.
Vår Facebooksida heter: ”Fritidsgårdarna Ikaros och Lobbyn”.
På Instagram heter vi: ”Vännäs
fritidsgårdar”.

Måndag

18:00 – 21:00

Har ni frågor kontakta oss gärna.

Tisdag 		

18:00 – 21:00

Torsdag 		

18:00 – 21:00

Fredag 		

19:00 – 23:00

Lördag 		

19:00 – 23:00

Kontakt:
Mattias Wälivaara,
Fritidsgårdsföreståndare
Tel. 0935-141 56, dagtid
Mobil. 070-220 73 67
E-post: mattias.walivaara@vannas.se

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

Sista öppetkvällen är torsdagen
den 11 juni, då ordnar vi en
avslutningskväll på Vännäsbadet.

Angelie Persson,
Fritidsledare
Tel. 0935-144 26, dagtid
Mobil. 070-346 16 41
E-post: angelie.persson@vannas.se

V 24 – V 34 har vi
begränsade öppettider
på Vännäs kabel-tv
Måndag		Stängt
Tisdag		
08.00
Onsdag		Stängt
Torsdag		
08.00
		
17.30
Fredag 		
08.00
Lunchstängt

-16.00
-16.00,
- 19.00
-15.00

12.00 - 13.00

Från V 35 återgår vi till våra ordinarie
öppetider (se nedan)
Måndag-Onsdag
Torsdag		
		
Fredag		
Lunchstängt

08.00
08.00
17.30
08.00

-

16.00
16.00
19.00
15.00

12.00 -13.00

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

Vännäs kabel-tv

Länstrafiken informerar
Ny sommartidtabell för linje 15/55
finns att hämta på Turistbyrån och
Medborgarhuset. Den är giltig från
och med 14 juni till 15 augusti.
Du kan även hitta den på vår hemsida:
www.tabussen.nu
Köp din biljett innan du går ombord på
bussen – enklare för dig och smidigare
på bussen.
Ladda ner Länstrafikens app Tabussen.nu
Där kan du söka din resa, ladda hem
din tidtabell och köpa enkelbiljett för
din resa. Du registrerar ditt betalkort
eller väljer faktura alternativ via Klarna.
När du kliver ombord på bussen visar
du bara telefonen för föraren. Observe-
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ra att biljetten är giltig 20 minuter från
ditt köp och under hela resan.
Ladda ditt kort i web-shopen
Har du ett befintligt busskort hos Länstrafiken kan du ladda ditt kort med nya
resor och dagar via vår webbshop på
www.tabussen.nu
Våra försäljningskontor i Umeå
På våra försäljningskontor på Umeå
busstation, Vasaplan och Universitetssjukhuset kan du ladda/köpa ditt kort.

som fanns på kortet när det förlorades.
Observera att du måste gör minst en
resa efter att kortet blivit registrerat för
att garantin ska gälla.
Beställ en personlig tidtabell där du
samlar dina linjer på ett ställe
Den personliga tidtabellen levereras
efter dina önskemål som PDF-fil till din
e-post-adress eller som tryckt hem till din
brevlåda. (Det går att få båda).

Andra smarta tjänster på tabussen.nu
Registrera ditt busskort på webben. Då
gäller nämligen vår ”tappa-bort-garanti”
Tappa-bort-garanti innebär att om du
skulle förlora kortet spärras det och du
får tillbaka resterande resor/dagar
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Vi behöver
familjehem

I Sverige är vi bra på att hjälpa barn
som har det svårt via insamlingar och
fadderverksamhet…
…men visste du att det finns barn och
unga här hemma i din kommun/region
som också behöver vuxnas hjälp.
Många barn tvingas flytta till andra
orter på grund av brist på familjehem.
Det vill vi ändra på!
Vi vill att våra barn i Vännäs med 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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Rastkompisarna Kjell Westbrand och Herbert Ferm på Vännäsby skola, Foto: Lina Gullbrand

Rastkompisar och
rastaktiviteter på Vegaskolan
och Vännäsby skola
Samverkan mellan skola och samhälle
kan se ut på olika sätt och finns i många
olika former. På både Vännäsby skola
och Vegaskolan finns idag ett nära
samarbete med pensionärer och PRO
för att stärka trivsel och trygghet på
skolgårdarna.
Samarbetet består i att pensionärerna
finns med under lunchrasterna ute på
skolgården och är rastkompisar. Eleverna vänder sig till rastkompisarna
för att till exempel prata, få hjälp med
att snurra hopprep eller få tröst vid
skrapsår. Genom detta samarbete ökar
antalet vuxna ute bland våra barn och
unga och skapar en bro mellan gene-

rationer. Det är ett samarbete som vi
är stolta över och som ger våra elever
en extra trygghet.
För att ytterligare stärka trygghet
och trivsel ute på rasterna har både
Vännäsby skola och Vegaskolan rastaktiviter för eleverna. Dessa ordnas
av skolornas fritidspedagoger och är
mycket uppskattade av eleverna. Det
kan till exempel innebära att fritidspedagogerna anordnar en lek som alla
som vill bjuds in att delta i och det
sker ofta tillsammans med dånande
musik som förhöjer stämningen ute på
skolgården.
Lina Gullbrand
072-585 33 37
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Läsårsdata
2015/2016
Höstterminen 2015

Sommartider på Ungdoms- och
fritidsavdelningen

Grundskolan
Elever
25 augusti - 18 december

Under juli månad är det begränsade
öppettider på ungdoms- och fritidsavdelningen.

Lovdagar
26 oktober - 30 oktober

Vårterminen 2016

Vecka 29 och 30 (13 juli-25 juli) är
avdelningen helt stängd. Detta gäller
även för lokalbokning och materialoch nyckelutlämning. Önskar ni boka
lokal, låna material eller nycklar är det
bra att vara ute i god tid.

Lovdagar
Sportlov 4-5 januari, 7-8 januari

Bokningar görs enklast via webben,
www.vannas/bokning. Bokningen
hanteras inom två arbetsdagar och
är godkänd först när ni mottagit en
bekräftelse via e-post.

Lovdag för Vegaskolan 2 november

Grundskolan
Elever
11 januari - 16 juni

Påsklov 7-11 mars (vecka 10)
Lov 29 mars-1april (vecka 13)
Lovdag för Vännäsby skola och
Hammarskolan 4 maj
Lovdag 6 maj

Ungdomar – sök en slant!
Är du mellan 13-20 år och har en idé
som du vill förverkliga har du möjlighet att söka pengar från En slant. Idén
kan exempelvis vara ett arrangemang,
eller annan aktivitet som syftar till att
utöka utbudet av fritidsaktiviteter för
unga.

Projektet ska genomföras i Vännäs
kommun, vara drogfritt, vända sig till
barn och ungdomar mellan 7-20 år
och vara öppen för alla. Maxbeloppet som kan sökas är 5 000 kr.
Ansökningsblankett finner du på
www.vannas.se/blanketter under
kultur och fritid hittar du sedan ansökningsblanketten som heter En slant.
Vid frågor, kontakta ungdoms- och
fritidsavdelningen:
Linda Käck
Ungdomsutvecklare
linda.kack@vannas.se
0935-141 67
Peter Lundström
Föreningsutvecklare
peter.lundstrom@vannas.se
0935-142 34
Ha en trevlig sommar!
Ungdoms- och fritidsavdelningen

Bredband till fler
Bredband till fler är ett samverkansprojekt som drivs av AC-Net tillsammans med kommunerna i Västerbotten och ska ge fler på landsbygden
möjlighet att ansluta sin fastighet till
fiber.
Samverkansprojektet Bredband till fler
startades i samband med regeringens
satsning på 3,25 miljarder kronor i
landsbygdsprogrammet för att bygga ut
snabbt bredband med bra kapacitet på
landsbygden. Förhoppningsvis godkänner EU-kommissionen detta program
någon gång i juni i år.
Vännäs kommuns Bredbandsstrategi
2015-2020 är ute på remiss innan
beslut tas att fastställa denna. I den nya
Bredbandsstrategin uttrycks att kommu-
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nen ska följa nationella och regionala
visioner vilket betyder att målsättningen
är att ha 95 % täckningsgrad år 2020.
Vännäs kommun har för avsikt att söka
medel från landsbygdsprogrammet
när det väl har blivit godkänt. Målsättningen är att bygga ut fibernätet
Vannas.net till fler byar utanför tätort.
En fastighet ansluten till Vannas.net kan
ta emot de tjänster som finns i nätet så
som internet, ip-telefoni & kabel-tv via
fiber. I dagsläget är det inte klart vilka
byar som kan vara aktuella för utbyggnad utan detta beror på vilka områden
som har tillräckligt hög anslutningsgrad
med mera.
En intresseanmälan kommer att skickas
ut under juni månad till de områden
utanför tätort som idag saknar fibernät

så håll uppsikt i brevlådan efter denna.
Mer information finns att läsa här:
•

http://www.vannas.se/it

•

http://www.ac-net.se/projekt/
samverkansprojekt-bredbandtill-fler/

•

http://www.jordbruksverket.se/
amnesomraden/stod/
foretagsochprojektstod/
projektstod/bredband

Mikael Larsson
141 29
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Nya rutiner för
bygdeavgiftsmedel
Från och med 2016 kommer ansökningar om bygdemedel lämnas till
Länsstyrelsen, som efter samråd med
kommunerna beslutar om projektstöd. Det är även Länsstyrelsen som
tar emot rekvisitioner och betalar ut
bidragen till projektägaren.
Riksrevisionen har i sin granskning
av Länsstyrelsen Västerbottens
årsredovisning 2014 konstaterat att
formerna för hantering av bygdemedel inte står i överensstämmelse
med gällande författning. I och med
detta inbjöd Länsstyrelsen samtliga
kommuner till träff för att diskutera
frågan och lägga fram ett förslag
över hur bygdemedel ska skötas i
framtiden.
Med målsättningen att hantera
riksrevisionens anmärkning och
samtidigt göra en så liten förändring som möjligt av dagens
rutin har landshövdingen beslutat
om förändring av hanteringen.
Föreningar som idag har ett
pågående projekt med bygdeavgiftsmedel kommer att kontaktas av
föreningsutvecklaren för att diskutera
och informeras hur bidraget i framtiden ska redovisas.
Ytterligare information gällande
bygdemedel kommer senare under
2015 i samband med en föreningsträff.
Vid frågor kontakta föreningsutvecklare Peter Lundström
peter.lundstrom@vannas.se
Tel: 0935-142 34

Peter Lundström
142 34
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Sommartips!
Äntligen är sommaren här! Då badas det, lagas mat ute och många provar att äta
sundare och motionera mer.
Var gör du bästa
k anonkul an?

Om du är nyfiken på kommunens
badplatser kan du se provtagningsresultaten som efter hand finns på
badplatsen.folkhalsomyndigheten.se.
Där finns information om alla officiella bad i hela Sverige så låt länken följa
med dig på semesterresan.

Grillgaller och verktyg är naturligtvis
inte av material som kan smälta och
avge olämpliga kemikalier, utan är
istället av rostfritt, gjutjärn, porslinsemalj eller liknande.

Bästa grillnjutningen upplevs i goda
vänners lag där man inte stör omgivningen. Med andra ord grillar vi
naturligtvis inte på balkongen.
SOS

Smör, Ost och Sill på midsommar,
en självklarhet. Om du lägger in sillen
själv följer du naturligtvis receptet så
att inte salt/sött/surtbalansen äventyras. Med rätt salt/sött/surtbalans
riskerar du inte tillväxt av bakterien
Clostridium botulinum.

M m m m m m smoothies,
goda bärdrink ar!

Bästa bären plockar du själv där du vet
hur bären växer, får sitt vatten och ev
gödsel.

Vem har bästa m arinaden?

Är det du eller kanske grannen? Oavsett så använd inte samma marinad
som du marinerat det råa köttet i till
senare pensling av köttet. Marinaden
är heller inte lämplig som såsbas. Lägg
istället undan lite marinad till detta
innan köttet läggs i för marinering.
Låt kycklingen och hamburgaren
eller andra rätter på malt kött bli helt
genomstekta. Vänta ut kolen/briketterna tills de är grå och lågorna i
princip försvunnit. Det är lågorna som
är boven för skadliga ämnen som tex
PAH (polycykliska aromatiska kolväten, carcinogena).

Föredrar du att köpa bären frysta är
rekommendationen för importerade
hallon att koka dem först. Vill du
veta mer och följa eventuella larm om
risker kan du besöka livsmedelsverkets
virtuella värld livsmedelsverket.se
Glad sommar önskar
Miljöavdelningen
Malin Österlund
141 63
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Tänk på detta när du eldar:
•
•
•

•

Du behöver INTE anmäla till räddningstjänsten om du eldar i mindre
omfattning (3x3m).
Eldning i mycket stor omfattning –
anmälan krävs fortfarande.
Hygges- och naturvårdsbränning
ska anmälas till SOS Alarm AB,
minst tre veckor i förväg. Anmälan
sker via 0910-77 77 14.
11 § i Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och
miljön: ”Eldning av löv, kvistar och
annat trädgårdsavfall inom detaljplanelagda områden i Vännäs och
Vännäsby är förbjuden under tiden
1 maj - 30 september.”Övrig tid
av året får eldning inom sådana
områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas
för kompostering om det kan ske
utan att olägenhet för människors

•
•
•
•

•

hälsa uppstår. Eldning får aldrig
ske i strid mot gällande brandföreskrifter.”
Det är du som tänder elden som
har ansvaret tills den slocknat!
Elda inte när det är stor risk för
snabb spridning, det vill säga när
det är torrt och blåser kraftigt.
Ha alltid vatten, strilkanna, kratta
eller ruska och mobiltelefon nära till
hands.
Lämna ALDRIG elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är
det också troligt att förbipasserande
kommer larma räddningstjänsten
om de ser en obevakad brand. Av
samma anledning bör du undvika
att elda i mörker.
Larma 112 direkt om du förlorar
kontrollen över elden.

•

Släck grundligt när du inte vill
bevaka elden längre.

För att få reda på vilken brandriskprognos som gäller för tillfället, om
eldningsförbud råder eller om du vill ha
information och rådfrågning om eldning
utomhus är du välkommen att ringa
räddningstjänsten 0935-140 00
alternativt besöka myndigheten för
samhällsbeskydd och beredskap (MSB).
Du kan också ladda ner appen nedan
till din iPhone, android telefon eller
surfplatta(www.msb.se/brandriskprognoser):
•

Ladda ner BRANDRISK Ute från
App Store till din Apple-enhet.

•

Ladda ner BRANDRISK Ute från
Google Play till din Androidenhet.
Räddningstjänsten i Vännäs

Hjälp oss förbättra trafiksäkerheten
Det är härligt när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda, och det finns risk att buskar, träd
och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken.
Här är några enkla åtgärder som kan rädda liv:
Du som har utfart mot gata:

Du som har tomt intill gata:

Du som har hörntomt:

Vid utfart bör Du se till att dina växter
inte är högre än 80 cm från gatan
inom markerad sikttriangel.
Sikten ska vara fri minst 2,5 m från
gatan eller gångbanan.

Häck och buskar bör växa inom eget
tomtområde. Om du har buskar eller
träd som sträcker sig ut över gata eller
gångbana bör du se till att det finns fri
höjd för trafikanterna.

Om din tomt ligger intill en gång- och
cykelväg eller gata bör du se till att
dina växter inte är högre än 80 cm i en
sikttriangel som sträcker sig minst 10 m
åt vardera hållet.

Den fria höjden som krävs är:
• över gångbana, minst 2,5 m
• över cykelväg: minst 3,2 m
• över körbana: minst 4,6 m
12

Pl an- och byggavdelningen
142 11
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Upplev Vännäs i sommar
I Vännäs hittar du aktiviteter för hela
familjen. Under sommaren öppnar
många av våra populära besöksmål
upp för säsongen, så missa inte att ta
del av det lokala utbudet. I Vännäs
hittar du ett brett utbud av såväl aktiviteter och upplevelser som arrangemang
av olika slag. Här presenteras ett urval
av sommarens arrangemang i Vännäs:
Juni

11 Vännäsbadet öppnar, öppet hela
sommaren, 10.00-20.00.
13-14 Nationell hundutställning, på
Vännäs fritidsområde.
20 Vännforsrodden, med start 13.00
på midsommardagen i Vännfors.
20 Motormuseet öppnar, öppettider
mån-tors 12.00-17.00, fre-sön 12.0016.00.

28 Hembygdsfest i Jämteböle, på
Jämteböle hembygdsgård med start kl.
13.00.
Juli

2-4 Vindelälvsloppet, arrangeras längs
ARENA Vindelälven, Ammarnäs-Vännäsby, under tre dagar och en nattetapp.
Välkommen till folkfesten och sommaräventyret från fjäll till kust.
12-14 Vännäsdagarna, med gatufest
marknad, tivoli och underhållning för
hela familjen.
Augusti

8-9 Landsbygdshelg i Vännäs byar,
Gör en runda till byarna i Vännäs - det
händer något överallt! Loppisar, gårdsbutiker, kaféer, hantverk, naturupplevelser, öppna bagarstugor med mera.

16 Motormuseets dag En dag för hela
familjen med loppis, start av museets
motorer, mat- och fikaförsäljning, samt
finfordonsparkering med priser.
För mer information om arrangemangen
samt fler tips om vad som händer i
Vännäs i sommar, besök oss gärna på
vår turismwebb www.visitvannas.se
Här har du själv möjlighet att skicka
in egna arrangemang/evenemang
till evenemangskalendern. Detta gör
du genom att fylla i formuläret som du
hittar under kalendern på visitvannas
startsida.

Emelie Höglander
141 18

Annelie hjälper dig med ditt energisparande
Genom Vännäs kommun kan du
få kostnadsfri energirådgivning
från vår energirågivare Annelie
Hansson.

•
•
•
•

Via rådgivningen kan du få svar
på dina frågor kring exempelvis
energisparande, energieffektivisering, val av värmesystem med mera.
Du kan också få upplysningar om
olika produkter inom energiområdet. Vem som helst kan få hjälp och
rådgivning genom kommunen.

Kontakt
Vår energirådgivare finns på plats i
Vännäs varannan tisdag (udda veckor),
men går att nå per telefon övriga
arbetsdagar.

Exempel på aktörer som söker
rådgivning kan vara:
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Privatpersoner
Företag
Organisationer
Föreningar

Energirådgivare, Annelie Hansson
Tel: 010-72 26 735/070-38 57 573
E-post: annelie.hansson@wspgroup.se
www.vannas.se/energiradgivning
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Retrofynda på Returcentrum
Genom Returcentrum hjälps vi i
kommunen åt att värna om vår
miljö och samtidigt få möjligheten
att handla secondhand. Vi på Returcentrum uppskattar allt ni skänker.
Det som säljs hos oss är skänkt från
företag, privatpersoner och kommunens
återvinningscentral. Exempel på material som lämnas till oss är möbler, prydnadssaker, tyger, cyklar, kläder , skor
med mera. Allt betingar åter ett värde
då det är transporterat till oss antingen
av vår personal eller från givaren.
Vår personal har även bearbetat allt
vi säljer genom olika moment så som
uppackning, rengörning, mindre reparationer med mera. Intäkterna av det vi
säljer går åter till verksamheten genom
att bland annat bekosta underhåll av
lokaler, transporter, hyra med mera.

Vandra längs

Annika Jansson, Enhetschef
Tel: 141 38
annika.jansson@vannas.se
Telefon till Returcentrum: 0935-144 00
E-post: returcentrum@vannas.se
Hemsida: www.returcentrum.se

Öppettider:
Måndag - fredag kl. 09.00 - 17.00
Lördags öppet:
29/8, 26/9, 24/10, 28/11
kl. 10.00 - 14.00
Kika gärna in på vårt Café Retro
i sommar!

Linnévägen i sommar

Skogsväsen under vandringen 2014, Foto: Rolf Segerstedt

Linnévägen är en 7,7 km lång vandringsled mellan Västra Spöland och
Jämteböle. Linnévägen utgör en del
av den gamla Inlandsvägen där Carl
von Linné färdades på sin Lappländska resa år 1732.
Hela vägsträckan har rustats upp
genom röjning, dikning, bortförande av
stenar, nya vägtrummor och påfyllning
14

Har du frågor eller funderingar?

Maria Andersson med sina Nordsvenska hästar, Foto: Rolf Segerstedt

av grusmaterial. Tre fina grillstugor är
finns efter Linnévägen.
Årlig vandring 26 maj

Carl von Linné författade en bok
samma år som sin vandring. I den skriver han att han övernattade i Jämteböle
den 26 maj. Som tradition genomförs
en gemensam vandring varje år den

26 maj på leden från Spöland respektive Jämteböle.
Projektet initierades av Spölands
byamän i samverkan med Jämteböle
byamän. I år arrangerades vandringen
av den nybildade Kulturföreningen
Linné.
Sofia Tjärnström
141 04
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Välkommen på sommarträning med KOMLOSS
Kom loss och träna i sommar
tillsammans med andra i Vännäs
kommun, arbetskamrater, släkt och
vänner - helt kostnadsfritt.

Ni som vill sommarträna träffas vid
dansbanan vid ”Röda Viken”, Fritidsområdet.

Tisdag den 4 augusti kl 19.00
Lördag den 8 augusti kl 10.00

KOMLOSS, som är en fritidsförening
för anställda i Vännäs kommun, bjuder
alla medlemmar i föreningen men även
övriga Vännäsbor på cirkelträning i
sommar.

Träningstillfällen

Instruktörer
Cecilia och Fredrik Cederlund från
Urstark.

Träningen är anpassad efter dem som
kommer vid varje tillfälle. Vi tror på att
göra något roligt tillsammans, kom du
också.

Lördag den 4 juli kl 10.00

Tisdag den 23 juni kl 19.00
Lördag den 27 juni kl 10.00
Tisdag den 30 juni kl 19.00
Tisdag den 28 juli kl 19.00
Lördag den 1 augusti kl 10.00

OBS! Inställt vid regn

Kontakt
För eventuella frågor är du välkommen
att ringa Urstark:
Cecilia: 070 - 299 32 04
Fredrik: 0730 - 64 09 08

Hyr flytväst på Vännäs Bad & Camping
För att medborgarna ska få en så bra
service som möjligt kommer Vännäs
Bad & Camping att hyra ut flytvästar.
Det kommer alltså inte att vara någon
uthyrning på brandstationen.
Storlekar: 15-90 Kg
Kostnad: 10 kronor för första dygnet,
därefter 5 kronor/följande dygn.
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Tänk på säkerheten när du vistas vid
och på vatten.
Räddningstjänsten i Vännäs

Kontakt Vännäs bad & camping
Fritidsvägen 15, Vännäs
Tel: 0935-141 75
E-post: info@vannasbadcamping.se
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•

Café hålls den 10 juni på FrivilligCenter. Svenska Kyrkan ansvarar
för program och fika.

•

FrivilligCenter avslutar vårterminen
med en vårresa för aktiva medlemmar 12 juni till Granö Beckasin.

•

Motionsorientering 2015
Från slutet av april till slutet av september (ej juli) arrangerar Vännäs OK
och Tväråbäcks IK motionsorientering (motionsorientering.se) varje måndag
18.30. Vid varje tillfälle finns 3 banor, en kort och lätt (gul nivå ca 2km) för
nybörjare, och två längre (4-6 km, röd-violett) för vana orienterare. För
nybörjare erbjuds också en kortare instruktion/introduktion innan start!
I normalfallet används SportIdent stämpelsystem. Hyrbrickor finns!
Detaljerad info samlingsplatser: www.vannasok.se

Under sommaruppehållet planerar
vi att vara följeslagare till äldre så
att de kan besöka Vännäsdagarna.

•

Expeditionen öppnar för höstterminen måndagen 17 augusti
och från och med då kan önskemål om hemfixare, följeslagare,
avlösare och besökare anmälas.
Våra insatser är gratis.

•

Hemfixarna och övriga frivilliga
träffas för planering och genomförande av inkomna önskemål tisdag
den 25 augusti.

•

Vi önskar fler frivilliga för
ovanstående verksamhet.

•

Utbildning för frivilliga besökare
med hund (hundekipage) planeras
till hösten.

Är du intresserad att bli frivillig eller att
utnyttja våra tjänster så ring FrivilligCenter vardagar mellan kl.10.00-12.00 på
telefon 143 08.
Glad sommar
önskar Frivilligcenter

11-maj
18-maj
25-maj
01-jun
08-jun
15-jun
22-jun
29-jun

Vännäsby/Badet (Tvärån)
Vännfors
Dalsjö
Berg
Strand
Överboda
Middagsberget
Tvärålund

03-aug
10-aug
17-aug
31-aug
07-sep
14-sep
21-sep

Harrsele
Gransele (Harrsele)
Stärkesmark
Pengsjö
Berg
Vännäsby
Vännäs

Nybörjar- och ungdomsträning 2015
I samband med arrangemangen ovan har vi träningar för våra ungdomsgrupper.
Nybörjare är hjärtligt välkomna, gärna med minst en förälder!
Mer info: www.vannasok.se. Frågor: vannasok_mail@yahoo.se

Jag vet hur man gör
•
•
•
•
•

Om någon får hjärtstopp!
Om någon blöder eller hamnar i chock!
Om någon är i kris
Vad jag ska tänka på innan det blir en samhällstörning som t.ex. strömavbrott!
Om det uppstår en mindre brand!

Gör du?
Gå med i FRG– Frivilliga ResursGruppen och lär dig du med, samt öka dina
chanser att kunna hjälpa någon annan.
Kontakta:
Tommy Bolme 070-200 94 19
Lena Ekvall 070-289 34 74
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