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Asylsökande i Vännäs
Ingen har kunnat undgå att se medias rapporteringar om de stora flyktingströmmar som når Sverige. Migrationsverket klarar inte längre av att ordna
boendeplatser för de flyktingar som kommer för att begära asyl. Därför har
Migrationsverket vänt sig till landets kommuner med förfrågan om möjlighet
att inrätta tillfälliga akutplatser i gymnastiksalar, skolor eller andra lokaler
som kan anses som lämpliga att bo i under en kortare tid.
I Vännäs kommun har vi iordningsställt 50 akuta sängplatser i en kommunal
fastighet. Den 31 oktober kom det en buss med asylsökande till Vännäs
och efter drygt tre veckor kunde personerna flytta vidare till asylboenden.
Därefter kom en buss med nya asylsökande till akutplatserna.
Grundtanken är att flyktingarna ska bo på Lägerhyddan i en till tre veckor i
väntan på att få flytta till något av Migrationsverkets egna boenden för att
därmed få bo under mer ordnade förhållanden. Med tanke på hur många
flyktingar som kommer till Sverige kan vistelsetiden på vårt tillfälliga boende
komma att förlängas.
Kommunen ansvarar för mat och sovplats och får ersättning för detta från
Migrationsverket. I övrigt ansvarar flyktingarna själva för till exempel
kläder, sin fritid och läkarbesök. För detta får de en dagpenning av
Migrationsverket.
Det kommer också många ensamkommande flyktingbarn till Vännäs.
Migrationsverket har ansvar för deras asylansökan, men till skillnad från
vuxna asylsökande har kommunen ansvar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. För dessa insatser får kommunen ekonomisk ersättning som täcker alla kostnader för mottagandet.
Det finns mycket i vårt flyktingmottagande som vi kan vara stolta över och
då inte minst alla våra medarbetare som verkligen levererar. Jag känner
också stor glädje när jag ser hur frivilliga i Vännäs engagerar sig för att
på olika sätt finnas till hands för att stödja eller hjälpa de flyktingar som
tillfälligt bor hos oss i Vännäs. Tusen tack till er alla!
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Ungdoms- och fritidsavdelningen Flest behöriga
har fått nya lokaler
lärare i norr
I november började ungdoms- och fritidsavdelningen, Ikaros och Stjärnhuset
sin flytt från Stjärnhuset till Växhuset.
De nya lokalerna i Växhuset kommer att förbättra avdelningens verksamheter. I Växhuset kommer det i framtiden finnas möjlighet till att boka möteslokal och en liten yoga/gymnastiksal. Vi hoppas att lokalerna på Växhuset
kommer bli en naturlig mötesplats för ungdomar och föreningsliv.
Välkommen att besöka oss i våra nya lokaler på Vegagatan 14!
Peter Lundström
142 34

I Vännäs är andelen behöriga lärare i
grundskolan riktigt hög. Vännäs kommunala skolor (Vegaskolan, Vännäsby
skola och Hammarskolan) har högst andel behöriga lärare i hela Umeåregionen
och länet. I jämförelse med landet ligger
skolorna i Vännäs kommun på åttonde
plats inom behörighetsområdet.
Det är Skolverket som tagit fram
statistik om andelen behöriga lärare i
landets kommuner. Statistiken visar
att andelen legitimerade lärare varierar
kraftigt mellan olika kommuner men
också mellan olika skolor.
Enligt Skolverket räknas över 90% av
lärarna i Vännäs kommunala skolor
som behöriga. Dessutom har de flesta
av de som inte räknas som behöriga en
lärarutbildning.
Vännäs kommun arbetar aktivt med
att rekrytera legitimerade lärare och
också med att säkerställa att lärarna
undervisar i ämnen och årskurser där
de har behörighet. Konkurrensen om
lärarna ökar och i det läget är det positivt att kunna konstatera att vi lyckats
bra med våra rekryteringar vilket ger
fortsatt goda förutsättningar när det
gäller elevernas kunskapsutveckling.
Tomas Åström
143 25

Följ kommunfullmäktige live!

Få mer Vännäs kommun
- när du vill!

Vännäs kommun direktsänder från kommunfullmäktiges sammanträden.
Du kan titta på webbsändingarna live eller se dem i efterhand.

Förutom via vannas.se kan du
hitta oss på:

Det är Vännäs kommun som tillsammans med YNK produktion AB filmar
och webbsänder direkt från festsalen i Medborgarhuset. Det går att titta
på såväl datorn som i mobilen eller surfplattan.

Vännäs kommun

Nästa Kommunfullmäktige är den 29 februari 2016.

@Vannaskommun

Du hittar enkelt till sändningen via adressen vannas.se/webbsändning
eller via YouTubekanalen Vännäs WebbTV.

Vännäs WebbTV
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Stor fest på invignin
vegaskolan och bib
Gunnar Söderberg och två elever vid Monika Goras konstverk Foto: Tommy Sjölund

Första boken i bokkedjan har vandrat mellan hundratals barnhänder och når slutet vid nya biblioteket på
Vegaskolan Foto: Tommy Sjölund

Ett passivhus som är ljust och fräscht
har mjuka golv, bra akustik och trevliga
sociala miljöer. Det är några av de spontana reaktioner som hördes när föräldrar, barn och allmänhet besökte den nu
invigda Vegaskolan och biblioteket.
– Det här är en trygg och modern
skola, säger Tomas Åstöm, barn- och
utbildningschef i Vännäs.
I taket precis innanför huvudentrén
sträcker sig en stor stege som hålls av
en man med utsträckta armar. Allt
tillverkat i massivt trä och stegen är
gjord av ett enda trästycke. Det är
slöjdkonstnären Jögge Sundqvist som
skapade konstverket med hjälp av en
historia han fick av en pojke i dåvarande 5B på Vegaskolan. En pojke
4

vars farmor räddades från ett brinnande hus tack vare att hennes far fick
oanade krafter, och ensam lyfte en
stege så tung att det vanligtvis skulle
krävas fyra män. ”Jag finns till tack
vare min farmors far” berättade han
för konstnären, som blev inspirerad
och skapade Blå Hulken John.
– Den står för att om man verkligen
vill något så kan man göra det, säger
Jögge Sundqvist.
- Det här är en skola som är byggd för
att skapa trygghet och lugn. Det säger
Vännäs kommuns barn- och utbildningschef Tomas Åström. De öppna
ytorna gör att det inte finns några
dolda utrymmen, här kan alla känna
sig trygga och sedda.

Vegaskolan är också byggd för bättre
möjlighet till lärande. Istället för att
avskärma klassrummen med väggar
består stora ytor av glas. Det gör att
både lärare och elever kan se vad som
händer i klassrummen de befinner sig
i och utanför.
– Lärare kan lära av varandra, man
kan se när rektorn sitter och jobbar
och både vuxna och barn har en bättre
överblick, fortsätter Tomas. Samarbetet kommer också att fungera bättre
för personalen. All personal har ett gemensamt personalrum där alla samlas,
oavsett om man jobbar med städ, som
fritidspedagog eller som lärare.
Något som också bidrar till bättre lärande är ämnesrummen som inte har
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ngen av nya
blioteket i Vännäs
Foto: Tommy Sjölund

Pippi Långstrump, från vänster: Tuva Eliasson, Liv Åström, Petra Åström och Liv Thyrel Foto: Tommy Sjölund
Bandklippning: Elevrådets ordförande Fanny Larsson klipper invigningsbandet Foto: Tommy Sjölund

funnits tidigare. Nu finns rum anpassade för naturorienterade ämnen,
bild och hemkunskap.
Kommunens bibliotek har en central
plats i den nya skolan. Det kommer
att bli en stor förändring i hur eleverna nyttjar biblioteket. Det tror både
Tomas Åström och personalen på
biblioteket.
Bibliotikarierna Catarina Henfridsson,
Malin Felth Paré och Maria Sidebo
menar att barn som inte går så ofta till
biblioteket med sina föräldrar kommer
att nyttja det mer nu, men alla barn
kommer så klart att känna av tillgängligheten.
De kommer att återuppta fredagsmys
med högläsning för barn, och de kommer att fortsätta med författarbesök
och föreläsningar.
– Förutsättningarna för sådana arrangemang är ju betydligt bättre här
eftersom vi kan anpassa lokalens storlek efter antalet deltagare, säger Malin
Felth Paré.
I biblioteket finns en ny soffa som
formgivits av Monika Gora. Den är
mysig att sitta och läsa böcker i, men
också att krypa under och använda
som koja. Även på skolgården finns
hennes avtryck i form av tre gröna
figurer i hård plast.
– De ska vara snälla figurer som hälsar
barnen välkomna när de kommer till
skolan och som säger hej då när de går
hem, säger Monika Gora.
Emma Lindqvist
Reporter

Den fullspäckade invigningshelgen
Efter lång planering och hårt arbete
genomfördes invigningen av nya Vegaskolan och biblioteket. Ett brett program
erbjöd något för de flesta överträffade
alla förväntningar.
Tack vare hårt slit och många engagerade själar blev det en lyckad
invigning. Den smög igång redan
på kvällen torsdag 12 november. Då
bjöds föräldrar och elever in för en
förhandstitt. Det gick åt många bullar
och kaffemuggar. Lokalerna var fulla
av människor.

Fredagen 13 november invigdes skolan
och biblioteket bland annat genom en
bokkedja från det gamla biblioteket
till det nya. Hundratals barn langade
symboliskt tio böcker genom Vännäs centrum. Efter tal och ceremoni
klippte elevrådets ordförande Fanny
Larsson bandet och byggnaden var
invigd. Under lördagen 14 november
bjöds allmänheten in.
– Jag uppskattar att det kom mellan
500 och 600 personer under lördagen,
säger Herik Åström, kultur- och bibliotekchef Vännäs kommun.
Fortsättning på nästa sida:
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Henrik hörde bara positiva kommentarer från besökarna.
– Flera konstaterade att det satsas på
flera håll i Vännäs nu, vilket upplevs
som väldigt positivt.
Det var många involverade i invigningsplaneringen och arbetet under
helgen. Alla var nöjda och tyckte att
allt förlöpte väldigt bra.
– Förutom kommunens personal är
det många som har ställt upp och jobbat ideellt. Bibliotekarierna planerade
många detaljer och arrangemang för
barnen. Det har varit ett bra teamarbete, säger Henrik Åström.
Emma Lindqvist
Reporter

Vegaskolan ett passivhus
Det var inte självklart att bygga världens nordligaste passivhus när planerna
för nya Vegaskolan och biblioteket
påbörjades.
– Det har varit fantastiskt att få bygga
på ett sätt som vi verkligen vill. Det är
inte alltid som den möjligheten finns
säger Lars-Åke Forsgren, fastighetschef, Vännäs kommun.

har tidigare byggt Hedlundaskolan,
som också är ett passivhus, fortsätter
han. Tekniskt kan man enkelt beskriva
huset genom att väggarna och taket
innehåller mer isolering än en vanlig
byggnad och behåller därmed energin
på ett effektivt sätt. Väggarna består
också till stor del av fönster mot söder
som släpper in värme, men inte ut.
Ventilationen är väldigt bra.
– Vi tar också vara på den energi
som alla människor avger, här befinner sig mellan 300 och 400 personer
varje dag. Alla material i byggnaden
är giftfria och till 97 procent återanvändnings- eller återvinningsbara. Vi
har följt produktionen av allt material
från början till slut, det tjänar vi på i
längden. Det gör att vi har tänkt oss
för innan vi har tagit beslut, säger
Lars-Åke Forsgren.
Byggnaden förbrukar 28 kWh/kvadratmeter och år. Det normala ligger
kring 100-120 kWh. Skolans lärare har
varit involverade i interiören, något
som har varit till stor hjälp när till
exempel lokalerna för särskolan skulle
planeras. Nu får rullstolar och andra
hjälpmedel gott om plats. Miljötänket
hänger också med på ett bättre sätt
då eleverna är väl medvetna om hur
skolan är uppbyggd. Skolan är miljöcertifierad.

Röster
i vimlet
Vad tycker du om
nya Vegaskolan?

Tommy Pedersson

– Ljus och trevlig. Jag gillar golven, de
är mjuka.Den känns hyfsat genomtänkt.

Sofie Pedersson

– Jag tycker den är bra. Den är
energisnål, fönstren släpper in värme
men släpper inte ut den.

Emma Lindqvist
Reporter

Allt började med kommunens miljöpolicy. Läser man den är steget inte
långt till att bygga ett passivhus, det
mest energisnåla och miljövänliga på
dessa nordliga breddgrader.
– Det var inte självklart att bygga den
här typen av hus, men när vi hade involverat konsulten inleddes en diskussion och vi arrangerade en workshop för politikerna. Vi ville komma
fram till hur vi skulle tänka och göra.
Vi kom överens om att ett passivhus
skulle vara det mest lönsamma för
både ekonomin och miljön, berättar
Lars-Åke. Sweco, som har ritat huset,
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Sara Norlin

– Den är fin. Den känns tyst och verkar
välplanerad. Jag tycker också att det
är bra att trapporna inte är i sten, i fall
någon skulle ramla.

Vincent Norlin

freepik .se

– Jag tycker den är bra för den är
energisparande. Den har energifönster
och 97 procent av allt material går att
återvinna.
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Universitet och förskola i samarbete
kring barns språk

Andreas Jakobsson

– Det ser jättefint ut. Vi är nyinflyttade
Vännäsbor så vi har inte gått på den
gamla skolan.

Hugo Jakobsson Öhman

Andreas Eriksson

– Den verkar fin, jag har själv gått på
Vegaskolan för många år sedan. Allt
känns nytt och fräscht, och det är bra
akustik.

– Den är jättebra.

Förskolan Torpet deltar sedan
vårterminen 2015 i en så kallad
interventionsstudie tillsammans med
en forskargrupp från TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap, vid Umeå
universitet.
Målet är att få fler metoder för
språkarbetet i förskolan. Projektet
pågår i två år, där den verksamhetsnära delen utförs under år ett
varefter forskarna under år två sammanställer resultaten.
En interventionsstudie innebär ett
utvecklingsarbete där förskolepersonalen själva bestämmer vad
de vill utveckla i verksamheten.
Forskargruppen bidrar främst till
arbetet med att inspirera, följa upp
samt kartlägga arbetet. Forskarna
kan alltså bidra med information
om teorier, metoder och strategier i
arbetet med barns språk.

Nitsihti Abraha

– Den är stor och bra. Den är
rymlig, det är bra för barnen.

André Fägeborg

– Det är ett upplyft för Vännäs, tänk att
få gå i skolan i så moderna lokaler. Jag
gillar de mjuka sittplatserna.

Vad tycker du om det nya biblioteket?

Cornelia Willsson

– Jättefint och trevligt. Jag gillar att läsa
böcker, till exempel Harry Potter. Här är
det fräscht och ordning.
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Barbro Wennberg

– Det ser härligt ut. Jag går till biblioteket flera gånger i veckan, nu blir det
lite längre för mig, men det ska nog
gå bra.

De som ingår i forskargruppen har
lång erfarenhet av arbete med barns
språkutveckling, läs- och skrivinlärning samt flerspråkighet. Tanken
med att göra en interventionsstudie
är att utgå från de specifika behov
som finns i förskoleverksamheten
och samarbeta pedagoger - forskare
för att utveckla metoder och nå
kunskap om hur man kan arbeta
med barns språk i förskolan.
All pedagogisk personal på förskolan Torpet deltar i studien och det
upplevs positivt och utvecklande.
Forskar-gruppen har träffat personalen vid ett par tillfällen per
termin. Däremellan har personalen
utfört planerade aktiviteter med
barnen och dokumenterat och
reflekterat kring dessa. Deltagandet
i studien är ett bra sätt för förskolan
att få del av aktuell forskning och
att utifrån den och egna reflektioner
utveckla verksamheten i förskolan.
Malin Lilja
072-578 57 11
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Föreläsningsserie - Verktyg för vuxna i
mötet med Barn och Ungdomar
Ett annat
livsavgörande
ögonblick
Verktyg för
vuxna
i mötet
var när Olle fick diagnoserna
Tourette, ADHD och Aspergers
och Ungdomar.
Syndrom”.

Välkomna till en inspirerande föreläsningsserie med tre fristående
teman där vi vuxna får möjlighet
att utveckla vår relation till de barn
och ungdomar som vi möter.

Nya taxor inom
barnomsorg och
fritidshem
med
Barn från
januari 2016
Vännäs kommun tillämpar max-

Välkomna till en inspirerande föreläsningsserie medtaxa
trevilket innebär att avgiften
fristående teman där vi vuxna får möjlighet att utveckla
vår fritidshem och
för förskola,
relation till de barn och ungdomar som vi möter. pedagogisk omsorg beräknas
med en viss procent av hus-

19/1

hållets inkomst upp till ett visst
Petra Krantz-Lindgren, beteendevetare arbetar med
föräldrautbildning. Författare till boken Med känsla för belopp, ett så kallat inkomsttak.
barns självkänsla och driver den populära bloggen En annan
du.
Riksdagen har nu ändrat i den
förordning som reglerar max-

19/1:

Tema: Hur skapar man förtrolighet och tillit i föräldrataxan. Förändringen innebär
– barn relationen så att barnen vill berätta om de
att inkomsttaket indexeras och
utmaningar
de möter?
Hur kan
man hjälpa
och stötta ett
23/2:
Andreas
Skog,
IT-pedajustering sker i januari varje år.
barn som har
Petra Krantz-Lindgren,
gog,problem?
leder ett samtal om nätkulturer,

beteendevetare, arbetar med
nätmobbning och nätkärlek samt
Inkomsttaket för 2016 blir
10/2
Fredrik Westin skriver själv så här om sin föreläsning:
föräldrautbildning. Författare till
ger tips på förhållningssätt och res43 760 kr per månad. Förändboken Med känsla för barns ” Livet består
urseravtillettfortsatt
stöd.
ringen innebär att avgiftens
antal livsavgörande
självkänsla och driver den popumaxbelopp för ett barn i förögonblick och klockan 16.24 den 6:e december år
lära bloggen En annan du. 2000 var ett
Tema:
och(Olle)
nätet/Livet
på
skola eller pedagogisk omsorg
sånt Unga
då föddes
Olof Erik
nätetmin
- härligt
förfärligt?
höjs från 1 287 kr till 1 313 kr
Arvid Westin
son ocheller
jag har
älskat honom
Tema: Hur skapar man förtrolighet
viktig
och
intressant
kväll där
per månad samt från 858 kr till
gränslöstEn
sedan
dess.
Begreppet
gränslöst
har
och tillit i föräldra – barn relatiosamtalar
pådess.
nätet. Våra
verkligenvifått
bekännaom
färglivet
sedan
875 kr per månad för ett barn
nen så att barnen vill berätta om
barn växer idag upp med internet
i fritidshem.
livsavgörande
ögonblick
de utmaningar de möter? HurEtt
kanannatsom
en viktig arena
för var
lek,när Olle fick diagnoserna
ADHD och
Syndrom”
man hjälpa och stötta ett barnTourette,lärande
ochAspergers
identitetsskapande.
Det är bara de hushåll som
som har problem?
Hur kan vi som vuxna vägleda
har en inkomst över tidigare
23/2
Andreas Skog,
dem IT-pedagog
på ett bra leder
sätt? ett samtal om nätkulturer,
inkomsttak (42 890 kr) som benätmobbning, nätkärlek och ger tips på förhållningssätt och
rörs av ändringen och därmed
resurser till fortsatt stöd.
får en avgiftshöjning.
.
Plats och tider:
Tema: Unga och nätet / Livet på nätet - härligt eller
Alla tre tillfällena är vi i Aulan
Vill du ha mer information om
förfärligt?
på Vännäsby församlingsgård
barnomsorgsavgifter?
tillom livet påBesök: vannas.se/skola
En viktig kl.18.00-20.00,
och intressant kvällfika
därserveras
vi samtalar
självkostnadspris
20:-.
går att
nätet. Våra
barn växer idag upp
medDet
internet
som en viktig arena för lek,
betala
kontant och med
lärande och
identitetsskapande.
Hurswisch.
kan vi som vuxna vägleda dem på ett
Tomas Åström
bra sätt? Ingen föranmälan!
143 25
Alla tre tillfällenaDenna
är vi iföreläsningsserie
Aulan på Vännäsby
församlingsgård
kl.18-20,
riktar
sig

10/2: Fredrik Westin
skriver till självkostnadspris
till vuxna, så därför
sergår
vi gärna
att kontant och med
fika serveras
20:-,
att betala

själv så här om sinswisch.Ingen
föreläsning: föranmälan!
ni lämnar barnen hemma om ni har
möjlighet.
”Livet består av ettDenna
antal livsavföreläsningsserie riktar sig till vuxna, så därför ser vi gärna att ni
görande ögonblicklämnar
och klockan
Arrangörer:
barnen hemma
om ni har möjlighet.
16.24 den 6:e december år
2000 var ett sånt.Samarr
Då föddes
mellan:
(Olle) Olof Erik Arvid Westin, min
son, och jag har älskat honom
gränslöst sedan dess. Begreppet
gränslöst har verkligen fått
bekänna färg sedan dess.
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För en bättre
förskola och
skola!
Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår ett ständigt
arbete med att utveckla och
göra våra verksamheter ännu
bättre. Målet är att erbjuda
våra barn, elever och vårdnadshavare bra verksamheter
med hög kvalitet.
Som ett led i detta kvalitetsarbete pågår just nu sammanställning av våra enkäter där elever,
vårdnadshavare och medarbetare har fått svara på frågor
och lämna synpunkter om hur
de ser på våra verksamheter.
Genom enkäterna får vi veta
inom vilka områden vi har nått
långt och om det finns områden
där vi behöver fokusera och
arbeta vidare för att ytterligare
förbättra verksamheten.
Resultaten från enkäterna kommer att presenteras för elever,
vårdnadshavare och personal.
Resultaten ligger sedan till
grund för det fortsatta utvecklingsarbetet på våra enheter,
där åtgärder tas fram för att
våra barn och elever ska ges
ännu bättre förutsättningar för
utveckling och lärande.
Tomas Åström
143 25

ÄBIC - Nytt arbetssätt för bättre
äldreomsorg
Äldreomsorgen i Vännäs har under
2015 påbörjat arbetet med att införa
ÄBIC, en nationell modell för Äldres
Behov I Centrum. ÄBIC har tagits
fram av Socialstyrelsen och är ett led i
att förbättra äldreomsorgen och syftar
till att äldre personer ska få hjälp och
stöd utifrån sina individuella behov, inte
utifrån utbudet av existerande insatser.
Tidigare fanns ingen enhetlig standard
för att utreda behov av stöd och hjälp
och det kunde vara svårt att avgöra
vad brukarna verkligen hade behov av
och vad de hade rätt till.
Modellen utgår från ett nationellt
fackspråk, ICF, som används för att ge
en helhetsbeskrivning av hur den äldre
fungerar i sin livssituation. Tanken är
att genom ÄBIC få en mer strukturerad dokumentation, höjd rättssäkerhet
och likvärdig hantering av ansökan,
utredning, planering och uppföljning i
hela landet.
- Vi ser positivt på att det blir bättre
möjligheter till att mer hänsyn kan
tas utifrån varje persons individuella
behov och vilja, säger Sonja Eriksson,
s, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Vad betyder det i praktiken?

Biståndshandläggare Viktoria Eker:
- Som biståndshandläggare kommer
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jag att utreda de faktiska behoven
noga. Till exempel kan det vara så att
någon ansöker om hjälp med matsituationen. Tidigare beviljades insatsen ”matlåda” utan att den enskildes
faktiska behov framgick. Nu kan den
enskildes egna resurser och förmågor
tillvaratas bättre och delaktigheten
ökar. Kanske är det vissa moment i
matlagningen som den äldre klarar
av själv.
Områdeschef Anette Grehn:
- Nu blir målen med beviljade insatser tydligare och det är de målen som
omvårdnadspersonalen ska arbeta
mot. Personalen i hemtjänsten eller
på äldreboendet får en bra grund när
de tillsammans med den äldre ska
planera för hur och när olika insatser
ska göras.
Att införa ett nytt arbetssätt är en lång
process och det är svårt att svara på
när det är helt infört i kommunen. Det
tar uppskattningsvis ett par år innan
alla brukare är utredda enligt metoden
och att alla i personalen arbetar och
dokumenterar enligt ÄBIC, säger kvalitetsledare Anneli Johansson. Kommunen har goda förutsättningar med
många utbildade processledare och en
engagerad personal.
Anneli Johansson
Kvalitetsledare
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Ylva och Jens Foto: Sofia Tjärnström

Ylva och Jens bygger framtidens hus
Ylva Göransson och Jens Rundberg har
alltid varit miljöintresserade. I sann
hållbarhetsanda bygger de nu sitt drömhus i Brån i Vännäs kommun. Huset är
inspirerat av hur nybyggda Vegaskolan
fungerar med naturliga material och
isolering i ekofiber.
- Vi tycker det är roligt att bygga och
ville planera någonting för vår ålderdom. Vi vill kunna klara oss själva och
sköta om vårt hem samtidigt som det
ska vara miljövänligt och byggt med
naturliga material. Det känns viktigt
för oss, säger Ylva.
Huset de bygger är ett enkelt och
mycket funktionellt enplanshus med
vinterträdgård mot söder för att få ljus
och värme av solen samt med solpaneler på taket för egen elproduktion.
Anläggningen de monterat kommer
att kunna elförsörja två hus året runt,
deras nya hus och det gamla huset som
deras son Johan och hans fru Maja
kommer att ta över. Husen är placerade på samma fastighet men en bra
bit från varandra.
10

- Vi fick inte bygga för nära, säger Ylva
skämtsamt.
Miljökom mun

Ylva och Jens var överens om att
Vännäs var rätt plats för dem att flytta
till på 80-talet. När de sökte en bostadsort utanför staden stack Vännäs
ut med sina älvar, skogar och tydliga
miljöprofil.
- Vi flyttade hit för att Vännäs miljögrupp fanns här, berättar Jens. Många
av våra vänner och likasinnade flyttade hit på 80-talet just på grund av den.
För Ylva och Jens är miljöfrågorna
mycket viktiga. Det skulle vara fantastiskt om Vännäs kommun kunde
ligga i framkant i omställningen till
ett fossilfritt och hållbart samhälle,
säger Jens.
Inspir ationen - Vegaskol an

Enligt Ylva och Jens är det svårt att
hitta färdiga koncept och lösningar för
att bygga miljövänligt. Problematiken
sitter i att hitta något som både är en-

ergisnålt, fukttåligt, gjort av material
som inte kostat naturen för mycket
och samtidigt inte släpper ifrån sig
någonting giftigt.
- Den som använder miljövänliga
material, naturliga material av hög
kvalitet och gör på rätt sätt kan få väldigt långlivade och hållbara lösningar,
säger Jens. Tyvärr fick vi göra själva
grunden av betongplatta på mark,
fortsätter han. Det fanns inget annat
beprövat alternativ som passade för ett
lågbyggt hus så vi vågade inte lösa det
på annat sätt.
Thomas Greindl, arkitekten bakom
Vegaskolan kom med många bra tips.
Till exempel fungerar väggarna i bygget ungefär likadant som på Vegaskolan förutom att de inte är lika tjocka.
Ekofiber, som fyller väggarna i huset
var lätt att hitta i Sverige i motsats till
mycket av det andra materialet som
inte fanns i vanlig byggvaruhandel.
OSB-skivorna på insidan av väggarna
är producerade i Tyskland. De är spontade och emissionsfria. Det vill säga,
Här & n u 4: 2015

de släpper inte ifrån sig några gifter. På
utsidan sitter en spontad träfiberskiva
som gör det lagom tätt för fuktens
skull.
Ylva och Jens har ritat sitt hus själva.
Alla funktioner har funnits med sedan
starten men ritningen har förenklats
under planeringens gång. Till slut blev
det en alltmer kompakt byggnad med
färre vinklar än vad det var tänkt från
början. Ytterpanelen har de specialbeställt av ett litet familjeföretag i trakten
för att den skulle vara bredare och lite
oregelbunden.

Solpanelerna på taket. Foto: Sofia Tjärnström

- Det behöver inte alltid vara dyrare
att köpa specialbeställda grejer, försäkrar Ylva.
Allt snickeriarbete är gjort av lokala
trähantverkare, intresserade av byggnadsvård, vilket gjort det möjligt att
få anpassade lösningar med bättre
kvalitet. Husets eldstad är en gammal
lösning i form av en järnspis ihopkopplad med en kökspanna som de
hittade i Vilhelmina, via Blocket. Den
murade spiskåpan är gjord av traktens
kakelugnsmakare i Spöland. Det ska
även bli en jordkällare intill huset så
att de egenodlade grönsakerna håller
sig året om.

sofia Tjärnström
141 04

Järnspis med spiskåpa. Foto: Sofia Tjärnström
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Jens visar växelriktaren som kopplar ihop solpanelerna med elnätet. På mätaren kan man se hur många
Kilowatt som levereras i stunden. Systemet är en färdig paketlösning som ombesörjer att den el som solcellerna
ger i första hand går till den egna fastigheten, men att eventuellt överskott går ut på det allmänna elnätet.
Foto: Sofia Tjärnström

Huset från utsidan med solpaneler på taket. Foto: Sofia Tjärnström
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Ändrade veckor
för sophämtningen
från 2016.

Viktig information om
sophämtning och slamtömning
meter från trottoarkant för att sopbilen ska nå kärlet med lyftarmen
när bilen står på vägbanan.

Hämtning av sopor ändras från
årsskiftet!

Nuvarande år 2015, har 53
veckor vilket innebär att den sista
veckan på året blir udda. Eftersom
2016 startar med vecka 1 kommer
det att bli två udda veckor efter
varandra.

Om du har flera sopkärl så ska du
placera kärlen cirka en meter från
varandra. Detta för att underlätta
vid tömning.

Detta innebär att det kommer att bli
ändrade hämtveckor från och med
årsskiftet. De som har haft sophämtning på jämna veckor får nu udda
vecka och udda vecka får jämn
vecka.

Slamtömning, tunga brunnslock

Slamtömmare som dagligen tömmer
brunnar och arbetar med slamsugning bör inte, enligt Arbetsmiljöverkets belastningsregler, lyfta tyngder
över 25 kilo. Årligen skadas många

Sophämtning som sker på julafton

Vår entreprenör kommer att börja sin
arbetsdag redan vid 03.00 den 24
december.

Inger Olofsson
142 31

Hängare för sophämtning

Sopkärl och dess placering

Har du fått en hängare på sopkärlet? Läs då på hängaren av vilken
anledning som sopbilschauffören
har placerat den på kärlet.

Kärlet ska, vid hämtningsdag, stå
ute vid väg eller trottoarkant senast
kl. 06.00. Ställ gärna ut kärlet
kvällen innan. Idag så står flera kärl
allt för långt ifrån vägbanan, vilket
innebär att sopbilen måste köra upp
på trottoarer och ibland också in på
gång- och cykelbanor.
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En normal arbetsdag för en slamtömmare består av cirka 20-25
stycken lyft av tunga betonglock. Ni
som har tunga lock ombedes byta
till lättare brunnslock innan säsongen startar i maj 2016. Om så
inte sker kommer detta att debiteras
enligt beslutad renhållningstaxa.

”Hängare” för
sophämtning och
slamtömning

Ställ ut era sopkärl redan den 23
december så blir era kärl tömda.

Hängare för slamtömning

Foto: Linda Sondell

Detta är inte tillåtet och det är en
fara för de som använder gång- och
cykelbanan. Placering av kärl, där
trottoar finns, ska placeras cirka en

slamtömmare i samband med lyft av
tunga brunnslock i betong runt om
i Sverige, dessa brunnslock väger
mellan 60-300 kg styck.

Vid tömning av brunn eller tank så
lämnar slamtömmaren en hängare
som bevis på att tömning är utförd.
På den kan också information ha
lämnats om något behöver åtgärdas till nästa tömning.
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Återvinningscentralen
Öppettider december 2015
till april 2016
Mån - ons

11.00-15.00

Tors		
11.00-15.00,		
		17.30-19.30
Fre		

11.00-15.00

Stopp för svarta sopsäckar på
återvinningen
De svarta sopsäckarna är snart
ett minne blott. Från den 1 mars
2016 får inte svarta sopsäckar
slängas på Starbergets ÅVC.
Framöver ska säckarna vara
genomskinliga.
Anledningen till att de svarta sopsäckarna byts ut till genomskinliga
är att underlätta kontrollen av
felsorterat avfall.
Asbest och gips ska vara väl
förpackat vid avlämning på åvc
Asbest och gips som lämnas
på ÅVC ska vara väl förpackat
likaså isolering gjord av glasfiber
och stenull ska vara förpackad i
säckar innan de läggs i avsedd
container.

Det är en viktig arbetsmiljöfråga för
personalen som arbetar på ÅVC.
Om avfallet inte är emballerat så tillkommer extrakostnad enligt beslutad
renhållningstaxa.
Återvinning och återanvändning
Tur & Retur, pingstkyrkans
secondhandbutik: Inlämning av
saker som kan återanvändas kan
ske under butikens öppettider. De
tar inte emot sopor eller trasiga/
smutsiga saker.

Vi hämtar material gratis i Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Umeå efter samråd med
personalen.
Ring för ytterligare upplysningar.
Tel: 0935- 144 00.
Mer information om återvinningscentralens verksamhet
Du som har frågor om återvinningscentalens verksamhet kan
kontakta:

Butikens öppettider är:
måndag 17.00-19.00 samt
tisdag-lördag 11.00-14.00.

Renhållningschef:
Inger Olofsson
Tel: 0935-142 31

Returcentrum i Vännäsby: Returcentrum finns på Företagsvägen 3
i Vännäsby (bredvid Statoil). Precis
som tidigare tar vi emot material
från kommunens återvinningscentral,
från företag och privatpersoner.

Kundservice:
Maria Lundberg
Tel: 0935- 142 26

Alla leveranser till Returcentrum sker
i samråd med personal på plats.
Material som lämnas kan bestå av
allt från möbler till cyklar - saker som
ska kastas men som kan anses vara
säljbart även om en mindre reparation krävs.

Du kan också skicka e-post till
soporochvatten@vannas.se

Renhållningsavdelningen
önskar er en riktigt God Jul!

Välkomna till Returcentrum i Vännäsby!
På Returcentrum kan du göra unika
fynd eller ta en fika i vårt café. Brödet som säljs i caféet bakas av café
Rickis som bedrivs av kommunens
dagliga verksamhet.

Har du frågor eller funderingar?
Telefon: 0935 – 144 00
E-post: returcentrum@vannas.se

Det som säljs hos oss är skänkt från
företag, privatpersoner och kommunens återvinningscentral.

Öppettider:
Mån - fre: 09.00 - 17.00

Vi uppskattar allt det som skänks
och att vi på så vis hjälps åt att
värna om vår miljö och samtidigt
har möjligheten till att kunna erbjuda våra kunder till att handla
secondhand.
HÄR & N U 4 : 2 0 1 5

Vi finns även på facebook.

Lördagsöppet:
19 december: 10.00 - 14.00

Näringslivs- och
arbetsmarknadsavdelningen
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Information om arbetet med nya vägsträckningen
förbi Mariakapellet
Vecka 46 börjar Trafikverket att
bygga den nya sträckningen av
väg 547 mellan Vännäs och
Vännäsby.
Fotgängare söderifrån som ska
till Mariakapellet kommer att få
promenera förbi den nya vårdcentralen under byggtiden eftersom
befintlig stig kommer att stängas
av under arbetet. Under byggtiden

kan sträckan vara extra trafikerad
på grund av att det kan förekomma
byggtrafik tillsammans med allmän
trafik mot Mariakapellet. På kartan
nedan syns ett mörkblått rutnät som
visar det avstängda området under
byggtiden.
I samband med den nya vägdragningen lägger Vännäs kommun om
sina vatten- och avloppsledningar i

marken under den nya vägen. Allt
arbete beräknas vara klart hösten
2016.
Elljusspåret påverkas

- Den nya vägen gör att elljusspåret
bakom kapellet behöver byggas
om. Under byggtiden kommer
spåret att kunna nyttjas som vanligt,
men kommer att få en kortare sträckning. Till årsskiftet ska arbetet med
den nya sträckningen av spåret
vara klart, säger Simon Lövgren,
projektledare från Trafikverket.
Under byggtiden görs en ny provisorisk dragning av elljusspåret.
Den nya dragningen är markerad
med rött på kartan till vänster.

Nytt provisoriskt spår

Elljusspåret kommer även det att
byggas om och få en ny dragning.
Vintern 2016-2017 beräknas hela
bygget, med väg och elljusspår,
vara färdigt.
Mer information och frågor

Om du har frågor om projektet kan
du kontakta:

Stängt område
under byggtid

Simon Lövgren
projektledare, Trafikverket
Tel: 010-123 74 24
Christer Nygren
gatu- & VA-chef, Vännäs kommun
Tel: 0935-142 32
Per Fahlman
projektchef, Svevia
Tel: 070-535 11 15

Hamptjärnen
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Mer information om bygget hittar
du på webbplatsen:
www.trafikverket.se/vannasby
Christer Nygren
142 32
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Information från Gatu- och VA-avdelningen
Under sommaren 2015 har Vännäs
kommun arbetat med en utredning angående utemiljön vid järnvägsstationen.
Utredningen har dessutom utökats till
att även omfatta centrummiljön. Arbetet
har resulterat i tre olika förslag till hur
kommunen kan gå vidare med centrumutvecklingen.
Vännäs kommun arbetar nu med att
diskutera vilket av dessa förslag som
ska bli huvuspåret i arbetet. Parallellt
med detta har kommunen och Trafikverket påbörjat en åtgärdsvalsstudie
som omfattar Östra Järnvägsgatan.
•

Sista etappen av strandpromenaden kommer att slutföras nu
under november och december
månad 2015.

•

Ombyggnad av Vintergatan med
dagvatten mellan Thulegatan och
Fredsgatan är klar. Färdigställande
med beläggning görs våren 2016.

•

•

•

•

Ny gång- och cykel väg till nyaförskolan på Myranområdet har
påbörjats och detta kommer att
ske i samverkan med att fjärrvärmeledningar dras till förskolan.
Nytt bostadsområde vid Älvdala
är under uppstart, planen är byggstart vecka 45/46 med byggnation
av vatten- och avloppsledningar
samt gata. Arbetet kommer att
fortgå under 2016.
Omdragning av väg 547 förbi
kyrkogården i Vännäs är på gång.
Entreprenör är SVEVIA som tillsammans med Kaj Johanssons
Åkeri kommer att bygga nya vägen. Kommunens huvudledningen
gällande avlopp kommer att flyttas
till den nya vägsträckningen. Nya
vägen beräkans vara klar 31 oktober 2016.
Framtagande av reservvattentäkt pågår med fördjupning vid

Ullriksdal där nu provpumpningar sker.
•

Projektering av utbyggnad av vatten- och avlopp i Brån är nu inne
i slutfasen, ett informatonsmöte
för boenden i Brån hölls under
november månad 2015. Verksamhetsområdet för vatten och avlopp
är fastställt. Planen är att utbyggnaden ska ske under 2016.

•

På väg 611 förbi ridhuset kommer
Trafikverket att byta ut en trumma i svackan som är efter ridhuset
mot Fällfors. En inledande träff
kommer inom kort att hållas med
kommunen då kommunen har sin
huvudvattenledning i vägslänten
som kan beröras. Exakt tidpunkt
för byggstart är inte bestämt ännu.
Christer Nygren
142 32

Underlätta väghållningen i vinter, för
allas säkerhet!
För att underlätta vinterväghållingen
ber vi alla att ta sitt ansvar för att
flytta fordon och övrigt, som står
långtidsparkerade ute på våra gemensamma gator. De skall flyttas in på den
egna fastigheten eller fraktas bort.
Fordon och annat som står ute på
våra gator är både ett irritationsmoment och en trafikfara framför allt under vinterhalvåret. Det är av yttersta
vikt att alla tar sitt ansvar så att det
går att snöröja och halkbekämpa våra
gator för att säkerheten ska bli så bra
som möjligt.
Vid frågor kontakta:
Christer Nygren, Gatuchef
Mobil: 070-346 93 55
christer.nygren@vannas.se
Christer Nygren
142 32
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Länstrafiken informerar
Nya tider från den 13 december 2015
Från den 13 december gäller en ny tidtabell för länet. Förändringar
som berör Vännäs – Umeå är främst tidsjusteringar för både buss och
tåg. Nya tidtabeller finns på hemsidan www.tabussen.nu.
Vet du att…
Om du är registrerad på vår hemsida kan du registrera ditt busskort
och få ”tappa bort garanti”. Har du ett befintligt busskort hos Länstrafiken kan du ladda ditt kort med nya resor, dagar via vår webbshop
på www.tabussen.nu.
Köper du ett nytt busskort ombord på bussen eller på några av våra
försäljningsställen får du ett busskort med ny design.
På vår hemsida kan du beställa en personlig tidtabell med tabeller
du själv väljer. Med vår app har du alltid aktuella tidtabeller i din
smartphone. Mer information om våra tjänster hittar du på
www.tabussen.nu.

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

Har du tankar och
idéer om kollektivtrafiken i Vännäs?
Till våren startar vi en referensgrupp där du har chans att
vara med och diskutera aktuella
frågor gällande exempelvis
tågen, bussarna, information
och hållplatserna i Vännäs.
Du som vill veta mer kan
anmäla ditt intresse till vår
kollektivtrafiksamordnare:
Emelie Höglander
Kollektivtrafiksamordnare,
Vännäs kommun
emelie.hoglander@vannas.se
Tel: 070-668 44 23

Allmänhetens badminton
i Hammarhallen jul/nyår
2015/2016
Fredag 25 dec 14.00-16.00
		17.00-19.00
Lördag 26 dec 14.00-16.00
Mådag 28 dec 17.00-19.00
Torsdag 31dec 14.00-16.00
Fredag 1 jan

17.00-19.00

Måndag 4 jan

17.00-19.00

vannas.se/hammarhallen

Välkommen till tobaksavvänjning i Vännäs
Det finns fortfarande platser kvar!
Start: Tisdag 26 januari kl. 17.30-18.30
Plats: Folktandvården i Vännäs
Pris: 600 kr
För information och anmälan, ring 0935-279 90
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