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Att växa upp i Vännäs
Före sommaren träffade jag och några politiker från kommunfullmäktige
ungdomar på fritidsgården Ikaros. Vi hade bjudit in oss för att presentera och för
att få synpunkter på den vision för Vännäs kommun som skulle antas av kommunfullmäktige i juni. Vilken kväll det blev! Ungdomarna hade många kreativa idéer
och uttryckte både glädje stolthet över Vännäs.
Vad jag förstår tycker många att Vännäs är en bra kommun för barn och ungdomar.
Många barnfamiljer flyttar till Vännäs och visst finns det mycket som skapar goda
förutsättningar för en bra uppväxt. I detta nummer kan man t.ex. läsa att det kvalitetsarbete som bedrivs i kommunens förskolor och skolor ger resultat. Fler och fler
elever når målen i skolan och resultaten på de nationella proven är goda.
Vännäsungdomar kan hos kommunen söka pengar från En slant för att anordna
arrangemang och därmed själva utöka utbudet av fritidsaktiviteter utifrån egna
önskemål och idéer. Östen Berglunds ungdomsstiftelse delar ut pengar till fritids- och
kulturverksamhet för barn och ungdomar. Du kan i Här & Nu läsa mer om de två
möjligheterna till att ansöka om dessa medel.
Nu har vi byggklara tomter i Vännäsby så nu kan barnfamiljer (och andra) som vill
bygga sitt drömhus göra det. Hoppas att det i några hus flyttar in nya Vännäsbor.
Barn i Vännäs kan se fram mot en nybyggd och ändamålsenlig förskola på fritidsområdet Myran och mot nya Vegaskolan som blir Europas nordligaste passivhus.
Hoppas vi ses lördag den 14 november då nya Vegaskolan invigs.
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Tidningen ges ut av Vännäs kommun
och delas ut till samtliga hushåll och
företag inom kommunen.
Ansv. utgivare Hans-Åke Donnersvärd
Omslagsfoto Vännäs kommun
Layout Sofia Tjärnström

hans -åke donnersvärd
kom munchef

Vännäs kommun
Ö Järnvägsgatan 1
911 81 Vännäs
Tel 0935-140 00
www.vannas.se
vannas.kommun@vannas.se

Upplaga 4 300 ex
Tryck Tryckeri City i Umeå AB
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SEE-veckan,
vecka 38
För fjärde året i rad deltar Vännäs
kommun i SEE Västerbottens
hållbarhetsvecka 14-20 september.
Hållbarhetsveckan handlar om
att stärka aktörer som satsar
hållbart, ge 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!
Program, vecka 38

Aktiviteter kommer läggas in
löpande på startsidan på Vännäs
kommuns hemsida vannas.se när
vi får kännedom om dem.

Intresseförfrågan:

Vill du bli nämndeman
i Tingsrätten i Umeå?
Hösten 2015 väljs nya nämndemän
till Sveriges Domstolar. De politiska
partierna i kommunfullmäktige väljer
nämndemännen men trots detta är
nämndemannauppdraget inte politiskt.
De nämndemän som väljs ska tillsammans med juristdomare döma i mål och
ärenden i Sveriges Domstolar under
perioden 2016-2019.
Samtliga nämndemän som väljs
kommer att genomgå en obligatorisk
introduktionsutbildning via domstolen.
Vännäs kommun kommer att ha fem
representanter i Umeå Tingsrätt.
Kvalifikationer

Du måste ha fyllt 18 år och vara folkbokförd (valbar) i den kommun du vill
representera. Det vill säga, du ska ha
rösträtt i kommunen.
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För att lämna en intresseanmälan går
du in på kommunens hemsida www.
vannas.se och klickar dig vidare till
blanketter och e-tjänster. Blanketten
heter intresseanmälan, nämndeman.
Ansök senast 27 september.
Politikerna i Vännäs kommun är de som
utser vilka av de intresserade som får
representera kommunen. Du behöver
inte vara politiskt aktiv för att bli vald.
Vem som helst får söka.
Mer information om uppdraget

På hemsidan www.blinamndeman.se
finns detaljerad information om uppdraget, om villkor samt krav och regler
för nämndemän. Där finns också
kontaktuppgifter till domstolarna och
Domstolsverket för den som har frågor.

Har du ett evenemang som du
vill sprida på hemsidan?
Kontakta

Sofia Tjärnström
Kommunikatör
sofia.tjarnstrom@vannas.se

Tekniska problem med
leverantörsfakturor
Under augusti har Vännäs kommun
haft problem med att fakturor från
våra leverantörer inte kommit in till
vårt fakturahanteringssystem.
Vi ber om ursäkt för det besvär
som felet orsakat.
Om du som leverantör har frågor,
hör av dig till:
Mikael Bergström
Ekonomichef
tel. 0935-141 20
mikael.bergstrom@vannas.se
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Upplevelsenära Vänn

Foto: Calle Bredberg

Foto: Sofia Tjärnström

Foto: Sofia Tjärnström

Vännäs kommun har fastställt en politisk vision för hela kommunen. Visionen
Upplevelsenära Vännäs är en målbild
som visar i vilken riktning Vännäs kommun vill arbeta och vad vi ska uppnå.
- Visionen pekar ut vad vi alla i kommunen tillsammans strävar mot att
nå. Såväl kommunal förvaltning som
medborgarna, föreningslivet och
näringslivet, säger Hans-Åke Donnervärd, kommunchef.
Värdeorden

Värdeorden Välkomnande, Livfullt
och Nytänkande ska göra visionen
mer konkret. Att tillsammans skapa en
kommunorganisation och en geografisk plats som är Välkomnande, Livfull
och Nytänkande ska vara verktyget för
att nå visionen. Nytänkande projekt
inom kommunen, evenemang som
skapar en livfull atmosfär eller ett välkomnande centrum kan vara förslag
på steg mot visionen och mot målet.
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Visionen är en bild av vad en organisation vill uppnå på längre sikt, medan
målbilden ligger närmare i tid. Inför
2022 finns en beslutad målbild som
lyder:

1 juni hölls ett öppet möte för allmänheten om visionen. Arbetsgruppen för
visionen har dessutom tidigare haft
dialog med ungdomar på fritidsgården, funktionshindrades- och pensionärers råd samt näringslivsrådet.

”Livet är lätt att leva i Vännäs. Medborgarna är än mer nöjda och stolta
över att vara en del av Vännäs. Det är
en kommun dit människor vill flytta
och verka”.

Visionen antogs av kommunfullmäktige 15 juni 2015 med bakgrund i
materialet som togs fram i samband
med förslaget till vision samt fyra medborgardialoger.

Målbild 2022

Vision 2030

Inför 2030 är det beslutat en Upplevelsenära Vännäs innebär:
•
•

Ett stort utbud av upplevelser som
berikar livet i Vännäs.
Ett öppet, vänligt och spännande
Vännäs.

•

Ett Vännäs vi trivs i och är stolta
över.

•

Ett Vännäs som föregångare för
ett hållbart samhälle.

Kommunalråd Johan Söderling
presenterade visionen under det öppna
mötet. Här&Nu passade på att ställa
några frågor till honom.
Varför tycker du det är viktigt att ha
medborgarsamtal kring visionen?

- Medborgarna i Vännäs kommun
berörs av visionen. Vi utvecklar ju
kommunen tillsammans med och för
medborgarna. Då ska de kunna vara
med och påverka utvecklingen.

Här & n u 3: 2015

näs - vision
Foto: Calle Bredberg

Vill du göra något
kul för ungdomarna
i Vännäs kommun?
Östen Berglunds ungdomsstiftelse
ska årligen dela ut pengar till
fritids- eller kulturverksamhet för
barn och ungdomar under 20 år.
Mottagare kan vara enskild under
20 år, grupp av enskilda under
20 år eller förening som har, eller
planerar att starta, verksamhet som
riktar sig till barn och ungdomar
under 20 år. Detta gäller även
engångsaktiviteter.
Foto: Calle Bredberg

Pengar som mottas ska endast
riktas till verksamhet som är fri
från alkohol, tobak, narkotika
och doping.

Foto: Sofia Tjärnström

Stiftelsen delar årligen ut avkastningen av stiftelsekapitalet. I år
delas 224 000 kr ut.

Vad betyder det för Vännäs kommun
att få en vision?

- Det betyder att vi får en gemensam
riktning för politiken. Vi är överens
om en riktning för kommunen som
löper över partigränserna. Även om
arbetssättet ser olika ut och vägen mot
visionen är olika så har vi skapat ett
gemensamt mål att arbeta mot.
En reflektion jag har är att många
saker vi tidigare arbetat med inom
politiken stämmer överens med den
vision vi nu har slagit fast.
Vad kommer politiken kunna uppnå
med hjälp av visionen?

- Visionen är en riktning, en riktlinje,
mot ett mål som politiken vill uppnå.
Utifrån den har vi i arbetsgruppe
skapat en strategisk plan som ska ligga
till grund för våra medarbetare och
fungera som ett arbetsdokument. Det
ska underlätta för våra medarbetare
att konkretisera visionen.

Vad betyder värdeorden för dig?

Välkomnande:
- Människor som kommer i kontakt
med Vännäs kommun, oavsett om de
söker våra tjänster eller arbetar i kommunen, ska känna sig välkomna.
Livfullt:
- Till exempel har vi ett rikt föreningsliv i Vännäs kommun. Många engagerar sig. Det tycker jag visar på ett
livfullt samhälle.
Nytänkande:
- Vegaskolan. Vi satsar 100 miljoner
på Europas nordligaste passivhus där
vi också använder material som ingen
ska behöva må dåligt av.

Ansökningsperioden under 2015
är 8 september till och med 8 oktober. Ansökan lämnas in digitalt och
ska innehålla projektbeskrivning
samt en ekonomisk kalkyl. Länk till
ansökan kommer finnas på Vännäs
kommuns hemsida, vannas.se från
och med den 8 september.
Mer information

För mer upplysningar eller frågor
om stiftelsen, kontakta:
Föreningsutvecklare
Peter Lundström
0935-142 34
peter.lundstrom@vannas.se
Ungdomsutvecklare
Linda Käck
0935-141 67
linda.kack@vannas.se

Sofia Tjärnström
141 04
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Vem tycker du ska få Vännäs
kommuns kulturstipendium 2015?
Barn- och utbildningsnämnden i
Vännäs vill genom kulturstipendiet
stödja och uppmuntra förtjänstfull
verksamhet inom skilda kulturella
områden. Stipendiet på 8 000 kr
utdelas till personer eller grupper som
är eller varit bosatta inom Vännäs
kommun eller på annat sätt har nära
anknytning till kommunen.
Förslag på stipendiat, tillsammans
med en motivering, ska vara inkomna
senast den 10 oktober 2015 till
Barn- och utbildningsförvaltningen.
Via post:
Barn- och utbildningsförvaltningen
911 81 Vännäs
Märk kuvertet «Kulturstipendium»

Via e-post
barn.utbildningsnamnden@vannas.se
Skriv «Kulturstipendium» i ämnesraden
Mer information
För mer upplysningar om stipendiet
kontakta:
Kultur- och bibliotekschef
Henrik Åström
henrik.astrom@vannas.se
0935-14 170
Bibliotekarie
Catarina Henfridsson
catarina.henfridsson@vannas.se
0935-141 81

Vännäs miljöstipendium
Vännäs kommun delar årligen ut
ett miljöstipendium till en eller flera
personer som bor i eller är verksamma inom kommunen. Miljöstipendiet
har som syfte att uppmärksamma
och uppmuntra insatser inom miljöområdet.
Området är brett, och kan till exempel vara arbete inom hållbar
utveckling på olika sätt, arbete med
energi- och klimatfrågor, naturvårdande insatser eller opinionsbildning
inom miljöområdet. Kort sagt går det
att säga att miljöstipendiets område
är det som är bra för miljön!
Stipendiet kan sökas för egen del eller så kan man nominera någon
annan. För att nominera någon
annan behöver du inte vara bosatt
i Vännäs kommun.
Nominering av stipendiat ska ha
kommit till kommunen senast den
30 september 2015.
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Via e-post:
vannas.kommun@vannas.se
Skriv ”Miljöstipendium” i ämnesraden
Via post:
Vännäs kommun
Kommunstyrelsens kansli
911 81 Vännäs
Märk kuvertet ”Miljöstipendium”
En jury utser vinnare/mottagare av
miljöstipendiet senast den 31 oktober.
Mer information
För mer upplysningar om stipendiet
kontakta:
Kommunsekreterare
Susanna Siljetun
0935-141 11
susanna.siljetun@vannas.se
Utdelning av stipendier
Utdelning av kultur-, förenings och
miljöstipendierna sker i samband med
kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 november 2015.

Vem vill du nominera till
årets Föreningsstipendium?
Känner du någon som har ett bra
ledarskap i en förening eller som har
gjort något positivt i en förening och
som du anser ska uppmuntras?
För att stödja och uppmuntra god
ideell verksamhet inom föreningslivet
delar kommunstyrelsen i Vännäs ut
ett eller flera stipendier på totalt
8 000 kronor per år. Stipendiet
delas ut till personer som är eller har
varit verksamma inom en förening i
Vännäs kommun.
Förslag till stipendiat, tillsammans
med motivering ska vara inkomna
senast den 12 oktober 2015.
Via e-post:
vannas.kommun@vannas.se
Skriv ”Föreningsstipendium” i
ämnesraden
Via post:
Vännäs kommun
Kommunstyrelsens kansli
911 81 Vännäs
Märk kuvertet ”Föreningsstipendium”
Mer information
För mer upplysningar eller frågor om
stipendiet kontakta:
Föreningsutvecklare
Peter Lundström
0935-142 34
peter.lundstrom@vannas.se

Övriga stipendier
Vännäs kommun förvaltar ett antal
stipendier som i flertalet fall har
kommit till genom donationer från
privatpersoner. Efter flera år utan
utbetalning kommer nu dessa att ha
utdelning tills pengarna är slut. För
samtliga stipendier gäller att den
som får stipendium ska vara bosatt
i eller ha anknytning till kommunen.
Stipendierna har olika inriktningar.
Under hösten kommer den som vill
kunna söka dessa stipendier. Se
www.vannas.se/stipendier för mer
information och datum.
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Vi behöver
familjehem

Goda resultat i
kommunens skolor
Allt fler elever i Vännäs kommuns skolor
når utbildningsmålen. Allt fler får de
högsta resultaten. Det är med glädje vi
konstaterar att det medvetna kvalitetsarbete som bedrivs i kommunens förskolor
och skolor ger resultat.
Våra skolor i Vännäs ska bidra till att
varje barn ges största möjliga förutsättning att lyckas i livet. I våra skolor är
det därför viktigt att vi alltid gör vårt
yttersta för att varje barn ska trivas,
känna sig trygg och få goda möjligheter att lära för livet.
Ett sätt att se hur vi lyckas med lärandet i olika ämnen och där vi också kan
jämföra det mot nationella mål och
hur andra skolor lyckas är de nationella proven. De nationella proven
genomförs i hela landet i årskurserna
3, 6 och 9.
Tittar vi på de senaste årens resultat
i våra skolor; Vegaskolan, Vännäsby
skola och Hammarskolan, kan vi se att
vi över tid lyckas allt bättre. Fler och
fler elever når målen och allt fler får
de högsta resultaten. I år har exempelvis årskurs 6, både på Vegaskolan och
Vännäsby skola, väldigt goda resultat.
Det innebär att eleverna har en bra
grund att stå på inför högstadiet.
Eleverna i årskurs sex genomför varje
läsår nationella prov i matematik, eng-
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I Sverige är vi bra på att hjälpa barn
som har det svårt via insamlingar och
fadderverksamhet…

elska och svenska alternativt svenska
som andraspråk. Redan förra läsåret hade eleverna i årskurs sex goda
resultat och i år har de förbättrats
ytterligare. Nästan alla elever har godkända provresultat i engelska (97%),
svenska (99%) och i matematik (99%).
I jämförelse med andra kommuner i
landet är detta mycket höga resultat.
Förutom att eleverna klarar proven
har vi i år fler än tidigare som fått
riktigt höga resultat.
Vi har också många andra goda
resultat och bland dessa kan nämnas årskurs nio på Hammarskolan
där resultaten i de nationella proven
i svenska, engelska, NO och SO är
riktigt goda. Även där har en förbättring skett jämfört med tidigare år. I
matematik är resultaten oförändrade
och här arbetar vi för en förbättring.
Kvalitetsarbetet är prioriterat i kommunens förskolor och skolor. Alla
resultat analyseras och utifrån analyserna arbetar vi ständigt för att ytterligare förbättra våra verksamheter.
Utifrån dessa goda resultat tar vi vara
på de arbetssätt som visat sig framgångsrika och sprider dem i organisationen.

Tomas Åström
143 25

…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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Hammarskolan Invigningsfest på Vegaskolan
Snart är det dags att slå upp portarna för Europas nordligaste passivhus.
renoveras
Vi inviger den nya skolan och biblioteket med kultur för alla åldrar!
Alla hemklassrum på Hammarskolan har under vårterminen 2015
renoverats. Eleverna möts numera
av ljusa inbjudande klassrum där
arbetsmiljön och förutsättningarna
för lärande förbättrats. Under läsåret 2015-2016 fortsätter renoveringsarbetet i andra delar av skolan.
Under vårterminen 2015 inleddes
arbetet med att renovera Hammarskolans huvudbyggnad. Alla
hemklassrum har målats, fått nya
golv och försetts med innertak
med modern energibesparande
belysning. De gamla ventilationsdonen har bytts ut mot en modell
som bättre sprider luften i hela
klassrummet.

Lördag 14 november kl. 10-15
Ur programmet:
• Rundvisning i den nya byggnaden
• Helgas resa – musiksaga för barn med folkmusikgruppen Kraja
• Musikunderhållning med David Nestander, Kalasorkestern m.fl.
• Presentation av byggnadens konstnärliga utsmyckning, Monika Gora och
Jögge Sundqvist
• Konstutställning, tipsrunda, ansiktsmålning mm.
• Fikaförsäljning
Ett detaljerat program kommer senare i höst. Hjärtligt välkommen!

Under läsåret 2015-2016 fortsätter
renoveringsarbetet. Det gäller till
exempel ämnesrum och korridorer. Även skolans ytterväggar
kommer att åtgärdas.
Samarbetet mellan elever, skolpersonal och hantverkare har
fungerat väldigt bra under hela
processen. Alla hjälps åt för att
renoveringen ska gå så smidigt
som möjligt.
Vi gläds åt att kunna erbjuda
eleverna en riktigt bra och inbjudande lärandemiljö.

M aria Bränström
146 51
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Biblioteken i Vännäs
www.minabibliotek.se

Hjälp oss att flytta!
Under hösten flyttar Vännäs bibliotek till
nya lokaler. Detta medför att vi kommer
att stänga mellan 14 september till och
med 14 november - invigningsdagen.
Från och med 17 augusti får du extra
lång lånetid på de böcker du lånar och
kan behålla dessa hemma tills det nya
biblioteket öppnat.
Öppettider i Vännäsby under
stängningstiden i Vännäs
Under stängningsperioden kommer
Vännäsby bibliotek att utöka sina öppettider enligt följande:

Förändrade öppetider på biblioteken i
Vännäs och Vännäsby
Förutom under flyttperioden september/november kommer nedanstående
öppettider att gälla för biblioteken i
Vännäs och Vännäsby:
Vännäs bibliotek
Måndag

kl. 10-16

Tisdag 		

kl. 10-19

Onsdag

kl. 10-16

Torsdag 		

kl. 10-19

Fredag 		

kl. 10-14

Måndag

kl. 10-14, 16-19

Vännäsby bibliotek

Tisdag		

kl. 10-14, 16-19

Måndag

kl. 10-14, 16-19

Onsdag		

kl. 16-19

Tisdag 		

kl. 10-14

Torsdag		

kl. 10-14, 16-19

Onsdag

kl. 16-19

Fredag		

kl. 10-14

Torsdag 		

kl. 10-14

Lördag		

kl. 10-14

Fredag 		

kl. 10-14
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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 och 20 år och
vara öppet för alla. Maxbeloppet som
kan sökas är 5 000 kr.
Ansökningsblankett finner du på
www.vannas.se/blanketter under
kultur och fritid hittar du 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

Modevisning på Returcentrum 17/9
Välkomna att besöka Returcentrum i
Vännäsby.
Torsdag 17 september kl 18.30 –
21.00, uppmärksammar vi hållbarhetsveckan, SEE-veckan, med en repris av
förra årets välbesökta modevisning och
50% på allt i butiken.
Kvällen kommer även att innehålla
musikunderhållning och fika.

Öppettider
Måndag - Fredag kl 9.00 - 17.00
Lördagar 29/8, 26/9, 24/10,
28/11 kl 10.00 - 14.00
Kontaktuppgifter
Tel 0935 – 14400,
e-post: returcentrum@vannas.se
webb: www.returcentrum.se
Vi finns på facebook.com/Returcentrum

Fritidsgården Ikaros
Nu har fritidsgården Ikaros öppnat igen
efter sommaren och vi passar på att
välkomna ungdomar som börjat sjunde
klass till fritidsgården. Alla ungdomar på högstadiet och gymnasiet är
välkomna till fritidsgården.

Facebook-sida, ”Fritidsgården Ikaros”,
Instagram ”Vännäs fritidsgård”, samt på
Vännäs kommuns hemsida.

Fritidsgårdarna i Vännäs har som syfte
att vara en drogfri, trygg och välkomnande mötesplats, med inflytande och
delaktighet från besökarna.

Kontaktinformation
Fritidsgårdsföreståndare
Mattias Wälivaara
0935-141 56
mattias.walivaara@vannas.se

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

Välkommen,
önskar Mattias med personal.

Fritidsgården kvällstid
0935-141 57
fritidsgardarna@vannas.se

Öppettider och mer information om
fritidsgården kan man hitta på vår

HÄR & N U 3 : 2 0 1 5
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Upptäck Vännfors
Långforsens strövo
Visste du att du kan uppleva fantastiska strövområden i vår kommun? Vännforsleden och Lång forsens
strövområde vid Vindelälven bildar en cirka 7 km
lång, fantastisk naturupplevelse med forsarnas brus
och Vindelälven som ständig följeslagare.
Du vandrar längs naturstigar som vid brantare
partier är förstärkta med trappor och ledstänger.
Lederna går genom skogs- och hedlandskap och
längs älvsstränder med mjuk och härlig sand. Du
vandrar längs de så kallade niporna, som erosionsbranterna kallas. De är uppbyggda av de enorma
sandavlagringar som avsattes i samband med att
inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan.
Upprustning med ideell a kr after

Vännfors byaförening har med ideella krafter anlagt den nya Vännforsleden. Den startar i Vännfors vid tennisbanan och ansluter till Långforsens
vandringsled vid Tällholmen. Vännforsleden är
nu helt färdigställd med en fin stig, spångar, den så
kallade Stures bro och med nya informationstavlor och rivbladskartor som är enkla att ta med.
Långforsens strövområde med vandringsled och
grillplatser har funnits under många år och är nu
under upprustning med hjälp av Selets Byaförening. I skrivande stund slutförs de sista åtgärderna
med förbättring av spångarna vid Skäftesmyran
och nya hänvisningsskyltar kommer att sättas upp
i höst. Båda byaföreningarna får ett skötselbidrag
av Vännäs kommun för att hålla efter städning

10

och tillhandahålla ved till grillplatserna, allt för
att du ska få en trevlig vistelse vid besök!
Ett stort tack från Vännäs kommun till
Vännfors- och Selets byaföreningar som rustat
upp vandringslederna.
Aktiviteter och anpassning

Du kan parkera bilen på flera olika P-platser längs
vägen och längs Långforsen finns två grillstugor
som är extra tillgänglighetsanpassade. Det finns
stigar ner till strandkanten för den som vill fiska
och fiskekort går att köpa enkelt via sms som det
också finns informationsskyltar om längs vägen.
Vännforsleden och Långforsens strövområde är
dessutom sammanlänkad med Tavelsjöleden för
en ännu längre tur om man så önskar. Välkommen att upptäcka ditt smultronställe vid Vindelälven!
Fler aktiviteter och sevärdheter i
kom munen

Om du vill veta vad mer det finns att göra i Vännäs kommun kan du besöka www.visitvannas.se.
Där hittar du både sevärdheter, boenden, aktuella
evenemang med mera.

Christin Westman
141 43
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Foton: Sofia Tjärnström

sledens och
vområde
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Byggklara tomter i
Illustrationer till kampanjen: Kajsa Nilsson

Under hösten drar Vännäs kommun
igång med en kampanj för att uppmärksamma byggklara tomter i Vännäsby.
Satsningen är en av byggstenarna för
att skapa tillväxt i Vännäs kommun och
uppmärksamma människor på vad kommunen har att erbjuda dem.

kan gå in på kommunens hemsida och
läsa om tomterna, och om Vännäs
såklart.

enkelt att pendla både till och från
arbetet, studierna eller göra trevliga
utflykter.

omter till sal
- Vännäs har så mycket att erbjuda
för en familj. Här finns ett rikt förenings- och näringsliv samt tillgång till
det mesta du behöver inom service och
handel. Skola och barnomsorg har
god kvalitet och vi vill genom den här
kampanjen visa allt det fina i Vännäs som boende- och livsmiljö, säger
Christin Westman, näringslivsutvecklare och projektledare.
Just nu finns 14 tomter i Vännäsby
till försäljning (se bild på nästa sida).
Möjligheter finns även för att utöka
området. Tomterna är anpassade för
friliggande bostadshus i högst två
våningar med tillhörande garage/carport och förråd.

ggklaratomter

Kampanjen kommer ha ett stort digitalt fokus, där den som är intresserad
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Även om huvudsyftet är att marknadsföra tomterna, så handlar projektet
också om att belysa fördelarna med
att bosätta sig i kommunen. Vännäs
bjuder inte bara på chansen att bygga
hus på en redan markförberedd tomt.
När a till service

Boende i Vännäs kommun har nära
till offentlig och kommersiell service,
utbildningsmöjligheter från förskola
till gymnasium och nära till universitetet i Umeå.
Personlig shopping

I Vännäs finns ett unikt utbud vad gäller shopping. I kommunen finns bland
annat butiker med en personlig prägel.

Aktiv t föreningsliv

I Vännäs kommun finns ca 130 registrerade föreningar inom allt från kultur
till klättring.
Stort utbud av friluftsaktiviteter

Vännäs kan erbjuda ett stort utbud för
den som tycker om att vara ute i naturen vare sig det är för att njuta av stillheten eller kasta sig ut för Middagsbergets slalombacke. Här finns rika
fiskevatten, natursköna vandringsleder
med grillplatser (läs mer om dessa på
föregående uppslag), välpreparerade
skidspår med mera.
Kampanjen kommer gå under devisen
”Ett rikare liv. Helt enkelt.”

Kollektiv tr afiken

Det finns goda kollektivtrafikanslutningar både med tåg mellan Vännäs,
Vännäsby och Umeå samt bussanslutningar i och utanför kommunen. Det
går flera turer varje dag vilket gör det

Sofia Tjärnström
141 04
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Vännäs kommun
Området i Vännäsby

Frågor och
funderingar

Bilden till vänster visar en karta över
det område som är färdigförberett
för bostadsbyggande. De markerade
tomterna har blivit anslutna till vatten
och avlopp. Observera att ett par av
tomterna redan blivit sålda. Tomtstorlekarna varierar från minsta tomtstorlek på 1400 m2 upp som max 1900 m2
beroende på hur ytorna fördelas.
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Har du frågor angående tomterna,
hur du går tillväga för att bygga
ditt eget hus, eller något annat
kring husbygge?

Rå
rsg

d ju
ata

Naturmiljö, parkmark samt lek och
rekreation

Kontakta vår byggnadsinspektör:
Carola Nordlöf
9035-142 13
carola.nordlof@vannas.se
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Eller besök vår hemsida:
www.vannas.se/byggklaratomter
Där kan du hitta information om
allt från hur det är att bo i Vännäs
till bygglov och annat som du kan
behöva veta. Välkommen till oss!

ägen

Pengsjöv

Andra planerade
tomter och byggen
i Vännäs kommun

Gaturummen inom planområdet är
extra breda för att skapa förutsättningar för en ”trädgårdsstad” där gatan
vindlar fram genom en smal park med
tomter på ömse sidor. Inom planområdet finns utrymme för lekplats.
Området är väl förbunden med såväl
planområdet som kringliggande bebyggelse genom gång- och cykelvägar.

Bibliotekstomten

Under hösten 2015 börjar förarbetet med planprogram för eventuell
nyproduktion på tomten. Det
nuvarande biblioteket flyttar till den
nybyggda Vegaskolan.

Ham

mar
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n
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Älvdala (se bilden till höger)

Kommunen kommer att påbörja
förberedningarna för bostadsområdet Älvdala under oktober.
Kommunen kommer att dra fram
Hammargatan hela vägen fram
till området samt se till att Vatten
och avloppsanslutningar är klara.
Arbetet beräknas vara klart i början
av 2016.
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Väg 547
Under hösten/vintern 2015 kommer
projeket med väg 547 förbi Mariakapellet och kyrkogården i Vännäsby att
dra igång.
Trafikverket, som ansvarar för bygget,
beräknar att det kommer ta ett år att
färdigställa vägen. Under byggtiden
kan byggtrafik förekomma tillsammans
med allmän trafik mot Mariakapellet.
Elljusspåret kommer att vara tillgängligt
hela byggtiden.
Förutom vägen innebär förslaget också
tillbygge av trottoar för fotgängare och
cyklister samt två nya busshållplatser
med övergångsställe.
Mer information kommer fortlöpande
att läggas ut på hemsidan vannas.se.

Christer Nygren
142 32

Pendlarparkeringar
med motorvärmare
Pendlarparkeringar finns att hyra
vid Vännäs Resecenter (järnvägs-/
busstation) samt vid tågperrongen i
Vännäsby.
Vännäs Resecenter
Pendlarparkeringen vid Vännäs Resecenter har 25 motorvärmarplatser för
uthyrning.
Kostnaden är 200 kr i månaden.
Vännäsby Resecenter
Pendlarparkringen i Vännäsby har 25
motorvärmarplatser för uthyrning.
Kostnaden är 200 kr i månaden.
Övriga pendlarparkeringar
Pendlarparkering med motorvärmare
finns i anslutning till Statoil i Vännäsby
för dig som vill åka vidare med buss.

Kontakt för bokning och mera
information
Helene Jonsson
Administratör
Telefon: 0935-140 01
E-post: helene.jonsson@vannas.se

Länstrafiken informerar
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 fakturaalternativ
via Klarna. När du kliver ombord
på bussen visar du bara telefonen
för föraren. Observera att biljetten
är giltig 20 minuter från ditt köp och
under hela resan.

Våra försäljningskontor i Umeå
I Umeå på våra försäljningskontor på
Umeå busstation, Vasaplan och Universitetsjukhuset kan du ladda/köpa ditt kort.

terande resor/dagar som fanns
på ditt kort när det förlorades.
Observera att du måste göra
minst en resa efter kortet registrerat för att garantin ska gälla.

Andra smarta tjänster på tabussen.nu
•

Registrera ditt busskort på webben.
Då gäller nämligen vår ”tappa-bortgaranti” Tappa-bort-garanti innebär
att om man skulle förlora kortet,
spärras det och man får tillbaka res-

•

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).

Ladda ditt kort i webshopen
Har du ett befintligt busskort hos
Länstrafiken kan du ladda ditt kort
med nya resor och dagar via vår
webbshop på www.tabussen.nu
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Vännäs FrivilligCenter
flyttar!
Under augusti flyttar vi till samma
våning som Hälsocentralen, samma
ingång men till vänster och förbi samlingssalen. FrivilligCenter finns där till
vänster. Anledningen är att Slussen och
Dagverksamheten behöver större lokaler
och vill ha verksamheten samlad.

Information om trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall är avfall från en
trädgårds normala skötsel. Det kan vara
gräs, löv, fallen frukt, växtdelar samt
mindre klipp från träd och buskar.
Kompostera hemma

Har du behov av kompostjord i ditt
trädgårdsland eller dina rabatter kan
du kompostera ditt trädgårdsavfall
hemma. Tänk på att placera komposten på ett bra ställe så att du inte stör
dina grannar. Du behöver inte anmäla
till kommunens miljönämnd om du
enbart vill kompostera trädgårdsavfall.
Däremot ska kompostering av matavfall anmälas till plan- och miljönämnden i Vännäs kommun. Anmälan är
gratis och blankett finns på kommunens hemsida www.vannas.se under
blanketter/miljö- och hälsoskydd.
Lämna trädgårdsavfall

Vill du inte ha en egen trädgårdskompost går det bra att samla avfallet och
lämna in det gratis på Starrberget
som är Vännäs kommuns återvinningscentral. Öppettider hittar du på
kommunens hemsida under öppettider.
Trädgårdsavfall får inte lämnas på
annans mark utan ska tas omhand

på den egna tomten eller lämnas till
återvinningscentralen.
Elda trädgårdsavfall?

Eldning av trädgårdsavfall inom
detaljplanelagt område i Vännäs och
Vännäsby är förbjudet under tiden 1
maj till 30 september. Övrig tid på
året får eldning inom sådana områden
ske endast av torrt trädgårdsavfall som
inte kan utnyttjas för kompostering
som till exempel grenar, om det kan
ske utan att olägenhet för människors
hälsa uppstår.
Eldning av torrt trädgårdsavfall i andra områden i kommunen får ske om
brandrisken är låg och det inte gäller
eldningsförbud. Eldning ska alltid ske
under uppsikt och så att olägenhet för
grannar inte uppstår.
Läs mer om vad som gäller när du ska
elda utomhus och när eldning måste
anmälas på kommunens hemsida
under bo, bygga, miljö/brandskydd,
sotning.

Då lokalerna är mindre kommer vi att
utnyttja samlingssalen när allmänheten
inbjuds.
Höstens aktiviteter:
16/9
Kafé, Röda korset Vännäsby ansvarar
för program och fika.		
(genomförs på Vännäsby Äldrecenter)
30/9
”Hur klarar man sig vid en katastrof
innan samhällets resurser börjat fungera”. föredrag av Tommy Bolme,
Civilförsvarsföreningen.
7/10
Kafé, Vård- och omsorgsförvaltningen
ansvarar för program och fika.
11/1
Kafé, SPF ansvarar för program och
fika. Välkommen till våra nya lokaler!
Öppettider
Vardagar mellan kl. 10.00 -12.00.
Telefon
0935-143 08
Välkomna!

Pernilla Arvidsson
141 62

Välkommen på temakväll om Direktverkande el
Energirådgivarna i Vännäs och
Nordmalings kommuner söker
dig som bor i villa med direktverkande el.
I höst bjuder vi in till en temakväll
med energispartips för dig.
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Varmt välkomna!

Datum: Tis 6 oktober
Tid:

18:30 - cirka 20:00

Plats: Festsalen,
	Medborgarhuset i Vännäs.

Anmälan görs till annelie.hansson@
wspgroup.se eller ring 070-385 75
73 senast den 2 oktober.
Hälsa även på oss på Höstmässan i
Nordmaling den 17 oktober!
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KORPEN MOTIONSLÅDOR
KORPEN MOTIONSLÅDOR
KORPEN MOTIONSLÅDOR
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att peppa
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mera!
4 lådor fördelat i Vännäs och Vännäsby på Västeråsrundan , Nybyrundan, Flakaberget
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i och
Vännäsby.
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ochKorpen
Vännäsby
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information
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www.korpen.vannas.se
och Korpen Johansson
Vännäs på 070-364
facebook80 89där också mer information
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sig påring
listan
i motionslådan.
Vinnaren
presenteras
finns, vid
frågor
Anna-Therese
Johansson
070-364
80 89 på Korpens hemsida
Vännäs - Alla kan
med!
www.korpen.vannas.se
och vara
Korpen
Vännäs på facebook
där också mer information
finns, vid frågor
Anna-Therese
Johansson 070-364 80 89
Vännäsring
- Alla
kan vara med!

Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum
Vännäs - Alla kan vara med!
hösten 2015
12 oktober (delårsbokslut) och 23 november.

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.

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

@Vannaskommun

Kallelser hittar du en vecka innan aktuellt sammanträde på vannas.se/kallelser.
Självklart kan du alltid hitta skriftliga protokoll från alla sammanträden på vår
hemsida vannas.se gå in på vannas.se/protokoll.
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Vännäs WebbTV
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