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Upplaga 4 300 ex
Tryck Tryckeri City i Umeå AB

Karolina johansson 
administrativ chef 
stf. Kommunchef

2014 är ett händelserikt år!
 
visst känns det som om 2014 har startat för fullt med detsamma?! visserligen har  
kulturhuvudstadsåret nyss invigts men redan har flera arrangemang har redan ägt 
rum. vi har ju även lyckats få en rad andra arrangemang till regionen i år, sm-
veckan, dagarna för mänskliga rättigheter, sveriges största fritidsgårdsfestival m.m. 
dessutom är 2014 ”supervalåret” med val till europaparlamentet 25 maj och de 
nationella allmänna valen 14 september.

Kulturhuvudstadsåret innebär inte bara aktiviteter i umeå. i detta nummer av 
här&nu kan du läsa om några av de föreställningar som kommer att äga rum i 
vännäs i år. vill du ta del av hela kulturhuvudstadsårets program finns det på
www.umea2014.se. det är inte heller för sent att bidra med fler arrangemang 
under året.

i år kommer vännäs kommun webbsända fullmäktiges sammanträden, i första hand 
under en försöksperiod. Webbsända sammanträden är ett led i att stärka medbor-
garnas insyn. fullmäktige har sex sammanträden under 2014. du hittar tiderna för 
dessa på sidan 12 eller via webben www.vannas.se/sammantraden2014.  

rekryteringen av ny kommunchef till vännäs kommun pågår. Kommunstyrelsen, som 
är den som anställer, har uppdragit till en rekryteringsgrupp bestående av johan 
söderling, s, ulf eriksson, c, sara syversen, v och ann-Britt nilsson, s, att ta fram 
kravprofilen inför rekryteringen. Profilen presenteras för kommunstyrelsen under 
februari-mars. därefter kommer tjänsten att annonseras ut. externt rekryteringsstöd 
används. ny kommunchef beräknas finnas plats i början av hösten.

i slutet på november hölls en ”kom och tyck till” för medborgare om tryggt och 
snyggt i vännäs kommun. det var en bra kväll där vi som kommun fick med oss en 
rad bra och konkreta förslag  och synpunkter.  du kan läsa mer om medborgardia-
logen på sidan 7 i detta nummer. vi planerar för minst två nya medborgardialoger 
under 2014.
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triss i möten

vännäs kommun har tillsammans med 
upphandlingsrådet vid västerbottens 
handelskammare, erbjudit en serie 
seminarier under namnet ”triss i möten”. 

detta utbildnings- och dialogkoncept 
bygger på tre möten, ett för kommunens 
representanter, ett för näringslivet och 
avslutningsvis ett gemensamt möte. 
mötena leddes av lorentz Karlsson, 
ordförande för västerbottens upphand-
lingsråd.
 
vid de två första mötena när kommunen 
och näringslivet träffades enskilt med 
upphandlingsrådet blandades utbild-
ning och information med diskussioner 
om hur respektive part kunde förbättra 
de offentliga upphandlingarna som 
vännäs kommun gör. 

vid det tredje mötet diskuterades de 
olika förslagen för att förbättra upp-
handlingsarbetet vidare och ett antal 
åtgärder som kommunen respektive 
näringslivet åtog sig att genomföra togs 
fram.

 

kommunens åtaganden är:  

•	 upphandlingsfunktionen (alternativt 
näringslivsutvecklare) är den som 
i första hand ska ta emot förfråg-
ningar om att hämta ut avtal och 
fakturor, vilket ska ske på snabbast 
möjliga vis. 

•	 att anordna två dialogmöten per 
år mellan kommun och företagare 
inom området offentlig upphand-
ling. 

•	 att i god tid lägga ut planerade 
upphandlingar och att föra dialog 
inför upphandlingar vid behov. 

•	 att hålla en kvällsutbildning för 
företagen i upphandlingssystemet 
e-avrop den 21 januari 2014. 

•	 att titta på nästa livsmedelsupp-
handling för att förbättra för kom-
munen och underlätta för de mindre 
företagen att kunna lägga anbud. 

•	 att informera om samarbete mellan 
företag när det gäller att lägga 
anbud. 

vi stärker näringslivet i vännäs
genom offentlig upphandling

näringslivets åtaganden är:  

•	 att bli prenumerant på e-avrop och 
delta på utbildningen 21 januari 
2014. 

•	 att informera kommunen om de 
produkter och tjänster man kan 
erbjuda. 

•	 att anmäla sig till den e-postlista 
som används vid direktupp- 
handlingar. anmälan skickas till 
vannas.kommun@vannas.se.  

de överenskomna punkterna kommer 
förhoppningsvis leda till att ännu fler 
ges möjlighet att göra affärer med 
vännäs kommun och att näringslivet 
därmed stärks.

Kommunens avtalsdatabas hittar du på 
https://www.e-avrop.com/vannas

elisaBeth sKoog
0935-140 90
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Syftet med kontrollerna är att före-
bygga hälso- och miljöproblem för 
hyresgästerna genom att kontrollera att 
gällande bestämmelser följs, men också 
att ge råd och stöd till fastighetsägare.

I Sverige tillbringar människor huvud-
delen av sina liv inomhus. Inomhusmil-
jön har stor påverkan på oss människor 
och den påverkas av hur byggnaden 
är utformad, av installationer och av 
material. Inomhusmiljön påverkas 
också av hur byggnaden används, 
underhålls och sköts. Fastighetsägare 
ska underhålla och sköta fastigheten så 
att den inte ger upphov till besvär eller 
sjukdomar hos de boende. Detta ska 
kontrolleras av fastighetsägaren själv.

fastghetsägarens ansvar

Du som är fastighetsägare ska skaffa 
dig kunskap och på ett systematiskt sätt 
planera och kontrollera verksamheten 
i förebyggande syfte för att undvika 
hälsoproblem för de boende, skador på 

miljön och onödiga kostnader för dig 
som fastighetsägare. Exempel på fakto-
rer som kan ingå i egenkontrollen hos 
fastighetsägare är buller, luftkvalitet, 
radon, temperatur och skadedjur. 

miljöbalken styrande

Miljöbalken (1998:808) är den lag som 
innehåller de grundläggande bestäm-
melserna om egenkontroll. I miljöbal-
ken finns de allmänna hänsynsreglerna 
som är basen för egenkontrollen. 

Källa: Socialstyrelsen - Fastighetsägarnas egenkontroll 
(artikelnr 2010-2-1)

Mer information hittar du på Folk-
hälsomyndighetens hemsida
www.folkhalsomyndigheten.se.

Har du frågor går det också bra att 
kontakta miljö- och hälsoskydds-
avdelningen.

Pernilla arvidsson
0935-140 00

fastighetsägares egenkontroll
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Vännäs utför just nu tillsyn hos fastighetsägare 
för flerbostadshus i kommunen.

Blomlådor som 
farthinder!
Vårvintern är i antågande med löfte om 
vår och sommar och det är dags att söka 
tillstånd för att få ställa ut blomlådor 
som farthinder.

Tillståndet är kostnadsfritt och ansökan 
kan göras fram till den 1 maj. Besked 
och ev. anvisning av plats kommer att 
ges senast den 1 juni. Om tillstånd för 
att få sätta ut blomlådor beviljas kan 
dessa ställas ut på anvisad plats tidigast 
när gatan är sopad.

Tillståndet för uppställning av blom-
lådor gäller för ett år i taget. Själva 
blomlådan bekostas av den/de som 
sökt tillståndet. Om blomlådor placeras 
ut utan tillstånd kan lådorna komma 
att flyttas.

Tänk på att blomlådor på gatan kan 
inge falsk trygghet. Var rädd om bar-
nen, lär dem att se sig för och att inte 
leka på gatan.

Läs mer på www.vannas.se/blomlada 
där du också finner länk till ansök-
ningsblanketten.

Blanketten kan även nås via startsidan 
på www.vannas.se.

ViKTORiA LUNdgReN
0935-140 00
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drift-/loKalBidrag

föreningar som äger och sköter anlägg-
ning/byggnad eller hyr lokal, kan ansö-
ka om driftsbidrag av kommunstyrelsen. 
Bidraget grundas på styrkta kostnader 
för: hyra, el, uppvärmning, försäkring, 
räntor, vatten, renhållning och under-
hållskostnader föregående år.
sista ansökningsdag för drift-/lokal-
bidrag är den 31 mars.

utvecKlingBidrag

har ni ett projekt som er förening vill 
genomföra eller är det något mate-
rial som ni behöver för att utveckla er 
verksamhet? då ska ni söka utveck-
lingsbidrag! samtliga föreningar har 
möjlighet att söka utvecklingsbidrag hos 
kommunstyrelsen.

årlig handlingsplan

inför varje år beslutar kommunstyrelsen 
om en handlingsplan för bygdeavgifts-
medel. Planen som anger vilken typ av 
projekt medlen kan beviljas för, lämnas 
till länsstyrelsen för godkännande.

sök på webben

Kommunens förslag till handlingsplan 
för bygdeavgiftsmedel 2014, riktlinjer 
för ansökan Bygdeavgiftsmedel samt 
ansökningsblankett finns tillgängliga på 
www.vannas.se/bygdeavgiftsmedel.

sök bygdeavgiftsmedel 2014
Vad bygdeavgiftsmedel ska användas till regleras i lag med särskilda bestämmelser om vat-
tenverksamhet samt i förordning om bygde- och fiskeavgifter. Bygdeavgiftsmedlen kan även beviljas till 
investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

ansökan ska vara vännäs kommun, 
Kommunstyrelsen, 911 81 vännäs, 
tillhanda senast den 30 mars.

handlingsplan, riktlinjer och ansök-
ningsblankett kommer att kunna hämtas 
i receptionen på medborgarhuset.

för frågor om bygdeavgiftsmedel 
eller beställning av dokumenten i 
pappersform, kontakta Peter lundström, 
på telefon 0935-142 34 eller via
e-post peter.lundstrom@vannas.se.

ange i ansökan:
•	Vad	bidraget	ska	användas	till
•	Vilken	betydelse	detta	ändamål	har	
för föreningens verksamhet i stort. 
•Sökt	belopp	och	finansiering.
•	Följderna	om	hela	det	sökta	beloppet	
inte ges.
•	På	vilket	sätt	bidraget	medverkar	till	
en positiv utveckling i vännäs kommun?
sista ansökningsdag för utvecklings-
bidrag är 31 mars.

vid nystart av förening

nyuppstartande av förening eller 
förening som bedriver tävlingsverksam-
het med sm-status (elitnivå) har också 
möjlighet att söka detta bidrag för sin 
verksamhet.
sista ansökningsdag för detta är 30 
september.

ledarutBildningsBidrag

Bidrag kan närsomhelst sökas för med-
lems deltagande i kurser. Bidrag ges till 
kursavgiften med faktiskt kostnad med 
högst 400 kronor per dag och person, 
maximalt tre dagar/kurs. Bidraget inklu-
derar kursavgift, kursmaterial, resekost-
nader, mat och husrum. ansökan sker 
löpande.

under 2014 kommer vi ta emot
ansökningar i både pappersform och 
via webben, www.vannas.se/bidrag
Kontakta Peter lundström på telefon
0935-142 34 eller via e-post
peter.lundstrom@vannas.se för inlogg-
ningsuppgifter eller frågor rörande 
bidrag.

Dags för bIDrag!
Föreningar som är registrerade i kommunen har möjlighet att ansöka om olika bidrag under 2014. 2013 fördelade kommun-
styrelsen ca 850 000 kronor till föreningslivet fördelat på aktivitetsbidrag, ledarutbildningsbidrag, drift-/lokalbidrag samt 
utvecklingsbidrag. Utöver dessa bidrag är Vännäs kommuns främsta bidrag till föreningslivet att främja tillgången på lokaler och 
anläggningar. I kommunen gäller nolltaxa för föreningar med aktivitetsstöd samt föreningar för personer med funktionsnedsättning. 
Registrerade föreningar i kommunens register kan hyra lokaler till subventionerat pris.

dessa bidrag kan sökas:

 
Vad är bygdeavgiftsmedel?
 
varje år betalar den som har 
tillstånd till vattenverksamhet en årlig 
avgift till länsstyrelsen som kallas 
bygdeavgiftsmedel. avgiften ska till 
en del kompensera för de skador 
och den påverkan som vattenverk-
samheten medför. i västerbotten 
fastställer sedan 1997 länsstyrelsen 
en ram för bygdeavgiftsmedel till de 
berörda kommunerna i länet.
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körksangern

 
Ulrika Bodén är en av de främsta 
folksångerskorna i Sverige idag med 
de vackra ångermanländska visorna 
som stommen i sin solorepertoar. Här 
sjunger hon psalmer men med texter 
översatta till Junselemål av poeten och 
författaren Nicke Sjödin.
Medverkande: Ulrika Bodén, Niklas 
Roswall, Janne Strömstedt, Martin von 
Schmalensee.
Lördag 8 februari kl. 18.00, 
Johanneskyrkan

Jukkaslåtar

 
I Jukkaslåtar återskapar musikern 
Gunnar Idenstam minnesbilder av sin 
uppväxt i Jukkasjärvi vid Torne älv. 
Orgeln, violinen och saxofonen möter 
samisk vissång i en ljuvlig smältdegel.
Medverkande: Gunnar Idenstam,  
Simon Marainen, Brita-Stina Sjaggo, 
Jonas Sjöblom, Sandra Marteleur, 
Thorbjörn Jakobsson.
Lördag 8 mars kl. 18.00,
Vännäs kyrka, Vännäsby

kultur 2014
I Vännäs

VälVIlJans prIs

Den godhjärtade lärarinnan Birgit Jo-
hansson kommer till nomadskolan på 
1950-talet för att sprida ”folkhemmets” 
idéer i Sápmi. Hon vill väl, men välvil-
jan har ett pris. I Västerbottensteaterns 
föreställning Välviljans pris undersöker 
dramatikern/skådespelaren Gunnar 
Eklund några av de konflikter som 
uppstod mellan den svenska och den 
samiska kulturen under 1900-talet.
Tisdag 18 mars kl. 19.00,
Medborgarhuset 

Jag är tusen år
Jag är tusen år är en hisnande musika-
lisk resa genom tid och rum med Giron 
Sami Teahter om hur den samiska 
historien flätades samman med den 
svenska. Hur det gick till när århund-
raden av ömsesidig respekt glömdes 
bort för att bergen skulle brytas?
Fredag 28 mars kl. 19.00,
Medborgarhuset

I samband med kulturhuvudstadsåret genomförs ett flertal högklassiga kulturarrang-
emang i Vännäs genom samarbete med Rock art in Sápmi - Västerbottens museum, 
River Stories – NorrlandsOperan och Västerbottensteatern.

 
se årets program på  
www.vannas.se/evenemang. 
informationblad finns på biblioteken.

Fri entré till samtliga arrangemang.

arrangörer i samverkan: 
vännäs kommun, vännäs församling, 
vännäs musik & teater, aBf, no!, 
västerbottensteatern, västerbottens 
museum, region västerbotten, 
umeå 2014
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Tryggt och snyggt kan vara mycket. 
Det kan handla om nedskräpning och 
klotter likaväl som om social gemen-
skap och trasiga cykelställ. Tore Fors-
berg, samhällsbyggnadschef, inledde 
kvällen med att berätta om hur kom-
munen arbetar med tryggt och snyggt.  

Kommunens arBete

Tore berättade bland annat om de 
trygghetsvandringar som regelbundet 
görs som en del i arbetet för att 
förbättra kommunen. Trygghetsvand-
ringen genomförs genom att kom-
munen bjuder in olika aktörer, ex. 
elevrepresentanter från skolor/elevråd, 
pensionärsorganisationer, polis och 
gatuavdelning, som tillsammans går en 
på förhand bestämd sträcka.

Under vandringen dokumenteras 
sådant som bör åtgärdas, ex. trasiga 
gatlampor och dåliga cykelbanor. Do-
kumentationen skickas till den/de som 
är ansvariga, med önskemålet om att 
bristerna ska åtgärdas. Trygghetsvand-
ringen följs upp året efter för att se om 
bristerna har åtgärdats.

gruPParBete

Efter inledningen delades deltagarna in 
i grupper. Fokus för grupperna var att 
föreslå åtgärder för en mer trygg och 
snygg kommun.

Det blev många bra diskussioner där 
stora övergripande problem, men 
också mindre enklare och betydelse-
fulla brister, lyftes fram.

Gruppernas förslag och synpunkter 
antecknades. Allt är inte kommunens 
ansvar och brister som andra aktörer 
som t. ex. Trafikverket ansvarar för, 
kommer kommunen att vidareförmed-

la. I de fall där allmänheten, ex. villaä-
gare, själv har ansvaret kan kommunen 
gå ut med informationsskrivelser eller 
direkta brev.

här är ett urval av de Brister 
och förslag som Kom fram 
i disKussionerna;

•	 Bron över Lännbäcken är fin men 
måla den och sätt blommor i  
lådorna på bron

•	 Underfarten under järnvägen vid 
Medborgarhuset behöver målas och 
få bättre belysning

•	 Belysningen runt Liljahallen är 
dålig/felriktad – det behövs fler 
lampor

•	 Vindelälvsleden behöver rustas upp 
– det är ett fint område som kan 
locka fler besökare

•	 Vissa villaägare behöver bli bättre 
på att sköta sina tomter, ex. ta bort 
skrot

•	 Gång- och cykelvägen Parad- 
vägen/Korpralsvägen är dålig

•	 Cykelvägen i Vännäsby 
(kyrkbacken) är dålig

städdag

I kvällens andra grupparbete fick 
grupperna ge förslag på hur samar-
betet mellan medborgare, kommun, 
hyresvärdar, näringsliv och förenings-
liv ska öka för att skapa tryggt och 
snyggt. En städdag liknande den som 
arrangerades under maj månad 2013 
föreslogs arrangeras även under 2014.
Vännäs kommuns samhällsbyggnads-
förvaltning ansvarar för den övergri-
pande samordningen av städdagen.

Karolina johansson
0935-140 00

kom och tyck till…
…om tryggt och snyggt i vännäs kommun
I slutet på november hölls den första ”kom och tyck till”, ett öppet dialogmöte, som 
den här gången handlade om tryggt och snyggt i Vännäs kommun. Det blev en bra 
kväll med grupparbeten, dialog och diskussioner om hur vi tillsammans kan skapa en 
mer attraktiv kommun. 

Dialogmöte

vännäs kommun planerar för fler 
öppna dialogmöten ”kom och tyck 
till…”. Bland annat kommer dialog-
möten för översiktsplanen att hållas. 
möten annonseras i lokalpress, på 
www.vannas.se och informeras 
om via twitter. anteckningar från 
tidigare möten finns på www.van-
nas.se där du också kan ta del av 
fler sätt för att påverka kommunens 
utveckling och dina möjligheter till 
insyn. 
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På Familjecenter arbetar vi för att 
främja hälsa och utveckling samt 
skapa förutsättningar för lust och 
glädje i kontakten mellan dig som för-
äldrar och ditt barn. Vår verksamhet 
utformas till stor del utifrån besökar-
nas behov.

Målet är att stärka det sociala nätver-
ket kring familjen, erbjuda ett lät-
tillgängligt stöd samt vara ett samlat 
kunskaps- och informationscenter.
Ambitionen är att på ett tidigt stadium 
kunna hjälpa familjer att tackla even-
tuella svårigheter innan det blivit stora 
problem.

Vi är glada att kunna presentera en 
rad olika tjänster under samma tak;

•	 Barnhälsovård (BVC)
•	 Mödrahälsovård & 

barnmorskemottagning
•	 Ungdomsmottagning
•	 Öppen förskola
•	 Familjerådgivning och förebyg-

gande socialtjänst
•	 Faderskapsutredning

Vad erbjuder bVC?

På BVC följer vi ditt barns hälsa och 
utveckling från födseln tills barnet bör-
jar förskoleklass. Vår värdegrund är 
FN:s konvention om barns rättigheter. 
Vår verksamhet är ett erbjudande och 
är frivillig och kostnadsfri.

Vi följer barnets tillväxt efter indivi-
duella behov den första tiden. du får 
stöd kring barnets skötsel och omvård-
nad och möjlighet att samtala kring 
barnets utveckling och behov, föräld-
raskapet och hur du själv mår. Till oss 
kan du vända dig med alla frågor 

kring barn och föräldraskap.

mödrahälsovård & 
barnmorskemottagning

Mödrahälsovårdens syfte är att främja 
och stärka föräldrarskapsutvecklingen 
och att förebygga eller tidigt upp-
täcka sjukdom hos mamman eller 
barnet. Vi erbjuder ett medicinskt, 
psykologiskt och socialt stöd under 
graviditeten. Barnmorskor och läkare 
ansvarar tillsammans för utformningen 
av hälsovården.

Hos barnmorskan erbjuds du gravidi-
tetskontroller, preventivmedelsrådgiv-
ning och gynekologiska hälsokontrol-
ler.

ungdomsmottagning

På ungdomsmottagningen är du som 
ungdom upp till 23 år, välkommen 
för preventivmedelsrådgivning, enskilt 
samtal eller kontroll av sexuellt över-
förbara sjukdomar. All verksamhet 
förutom gynekologisk hälsokontroll är 
kostnadsfri.

öppen förskola, nyckelpigan 

Öppna förskolan Nyckelpigan är 
en mötesplats där du som förälder 
tillsammans med ditt/dina barn leker, 
umgås och har möjlighet att knyta 
nya kontakter.

Här ges en planerad pedagogisk 
gruppverksamhet, som utgår från All-
männa råd om öppen förskola samt 
förskolans läroplan. Vid varje tillfälle 
serveras fika till självkostnadspris, i 
övrigt är verksamheten kostnadsfri.

Nyckelpigan har öppet fyra dagar i 
veckan. du hittar aktuell information 
och de tider som gäller för olika grup-

per på www.vannas.se/nyckelpigan.

stöd och rådgivning

Familjerådgivningen ger samtal i för-
sta hand till vuxna i parförhållanden 
som befinner sig i olika livssituationer 
och stadier av sin relation. Har ni svå-
righeter i er relation och vill komma 
till rätta med dessa så är ni välkom-
men till familjerådgivaren. Samtalen 
är gratis och stark sekretess råder.

Stödsamtal erbjuds också för personer 
som behöver någon att prata med. 
det kan gälla personer som varit/är 
utsatta för våld i nära relationer, för-
äldrar som har funderingar rörande 
sina barn eller andra bekymmer som 
påverkar deras dagliga liv.

Vi kan även erbjuda behandling 
för personer som har problem med 
aggressivitet eller har ett kränkande 
beteende som påverkar familjen och 
personen själv på ett negativt sätt.

Förebyggande arbete ingår i famil-
jerådgivarens arbete, bl.a. genom 
föräldrautbildning för gravida par där 
temat är ”kärlek och relation”. 
Familjecenter erbjuder också föräldra-
stödsutbildning i syfte att stärka barns 
positiva utveckling samt att stärka 
relationen mellan föräldrar och barn.

Faderskapsutredningar genomförs på 
Familjecenter. Ogifta föräldrar som 
fått barn blir inbjudna till Familjecen-
ter för påskrift av faderskap.

Läs mer om Familjecenter på
www.vannas.se/familjecenter eller 
välkommen till oss på Umevägen 6.

BarBro linnerhäll                                                        
0935-143 41

Välkommen tIll 
famIlJeCenter
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liveKarusellen

Vi ser fram emot den 8 februari då det 
är dags för Lobbyn att vara värd för 
Livekarusellen. Livekarusellen är en 
nationell musiktävling öppen för alla. 

Här ser du kvällens artister och vilken 
genre de uppträder med.

•	 Alex och Sandra, Bullmark, 
Singer/Songwriter

•	 JAMBB!, Umeå, Reggae

•	 So Ex3m U Will Die, Umeå, 
Hårdrock

•	 The Basterd, Umeå, Rock

•	 The Great Indifference, 
Vännäs, Indierock 

Boka in den 8/2 kl. 19.00 
på Lobbyn!

sPortlovet

Under sportlovet håller
Lobbyn öppet som vanligt,
se dagar och tiderna på
www.vannas.se/lobbyn.

Övriga dagar planeras det för roliga 
dagsaktiviteter så håll utkik efter vidare 
anslag om detta. Info publiceras på 

Ikaros och lobbyn

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/familjehems-
centrum

fritidsgårdarna, på fritidsgårdarnas 
gemensamma facebooksida ”Fritids-
gårdarna Ikaros Och Lobbyn” och i 
Oasen på Hammarskolan.

emelie höglander
070-346 16 41

mattias Wälivaara
070-220 73 67

tommy sjölund
070-695 05 83

Familjehemscentrum är ett samarbete mellan kom-
munerna 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. 



10 Här & nu 1:2014

lösspringande 
hundar i skidspår 
Vi har fått in klagomål om att det 
springer okopplade hundar i kommunens 
motions- och elljusspår.

För att vi alla ska kunna använda och 
trivas i våra motionsspår, gäller enligt 
kommunens lokala ordningsföreskrifter 
att hundar ska hållas kopplade i av 
”kommunen anlagda motionsspår”. 

skidåkning med hund

Skidåkning med hund får ske i 
kommunens samtliga skidspår, med 
undantag för tisdagar, torsdagar eller 
i samband med olika typer av arrang-
emang. Hundarna ska vara kopplade.

Skidspåren får inte tillträdas av 
gående och får heller inte nyttjas av 
hundförare utan skidåkare.

kopplingstvång

Under tiden 15 maj till 15 septem-
ber gäller kopplingstvånget dessutom 
på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt ordningslagen. 

Vännäs kommuns lokala ordningsföre-
skrifter kan du ta del av på komunens 
webbplats, www.vannas.se/planer.

Peter lundström 
0935-143 34

 
Kontaktpersoner, kontaktfamiljer 
och ledsagare sökes
Är du äldre än 18 år, trygg, stabil och har lite tid över? 
Då är vi intresserade av dig! 

ett uppdrag kan bestå av allt från några tillfällen i månaden till mer frekventa 
och regelbundna kontakter med någon eller några som behöver ett extra stöd 
i sin tillvaro. det kan handla om enskilda personer eller hela familjer.

för ytterligare information kontakta marie Wiklund-eriksson på telefon 0935-
143 32 eller via e-post marie.wiklund-eriksson@vannas.se.

februari

2, 5 the secret lift of 
Walter mitty 19.00

7, 9, 
12

last stop fruit-
vale station 19.00

16, 19 hallå hallå 19.00
21, 23, 
26

the monuments 
men 15.00

mars
2 matiné: frost 15.00
2, 5 Boktjuven 19.00

se bioprogrammet på www.bioguiden.se

medborgarhusbion visar
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Arbetet med att etablera en biogasan-
läggning i Vännäs sker parallellt inom 
flera strategiskt viktiga områden. Att 
odla rörflen och röta densamma lokalt 
i Västerbotten är två av dessa områden.

Drivkraften bakom projektet Rörflen till 
biogas i Vännäs är, enligt Christer Lind-
berg, ordförande i föreningen Klara 
Gas, viljan att finna fler möjligheter 
till försörjning för lantbruksnäringen i 
stort.

- Det här är ett långsiktigt arbete för 
att hitta hållbara lösningar och en del 
i en samhällsomställning till förnybar 
energi, säger Christer Lindberg. 
 
Christer Lindberg betonar att nyttan 
med projektet för medborgarna i Vän-
näs är att de kommer att vara en del av 
omställningen till förnybar energi i ett 
mycket tidigt skede. 
 
I förstudie som Klara Gas genomförde 
2010 visar att det inom en radie av tre 
mil från Vännäs centrum idag finns 
cirka 15 000 hektar odlingsbar mark 
som inte brukas.

- Genom att odla och processa 
energigrödor lokalt, bidrar vi inte bara 
till att hålla åkermarkerna öppna, utan 
även till en socialt och ekonomiskt mer 
hållbar miljö, menar Christer Lind-
berg.

De produkter som initialt kommer att 
användas i en biogasanläggning är 
gödsel och energigrödor, i detta fall 
rörflen. Rörflen är ett gräs som är känt 
för att ha god etableringsförmåga och 
ge hög avkastning.

BioFuel Region, vars fokus är på 
omställning till förnybar energi med 
tonvikt på transporter och hållbara 
produkter baserad på skogsråvara, är 
en av Klara Gas samarbetspartners.

- Vår uppgift är att stötta projekt 
som arbetar för förnyelsebara ener-
gier, genom att ex. hitta finansiering, 
berättar Leif  Westerlund på BioFuel 
Region.

Nästa steg för projektet Rörflen till 
biogas i Vännäs är att identifiera kun-
skapsluckor och kompetensutveckla de 
personer som är med i arbetet kring 
Klara Gas.

marita Bergman
0935-141 04

spännanDe
bIogasproJekt

Den ekonomiska föreningen Klara Gas, med säte i Vännäs, får cirka tre miljoner 
kronor av Energimyndigheten till sitt projekt Rörflen till biogas i Vännäs som pågår 
fram till juni 2016. Foto: Ulrika Werner

 
 
fakta rörflen

rörflen är det energigräs som hit-
tills visat sig bäst lämpat för odling 
i sverige. det fleråriga gräset 
kan bli upp till två meter högt och 
växer vilt på fuktiga marker i stora 
delar av landet. gräset är lättod-
lat och kan under goda förhållan-
den ge en avkastning på upp till 
7-8 ton torrsubstans per hektar. 
 
rörflen kan i princip skördas med 
befintlig teknik. vårskördat rörflen 
har låg vattenhalt och kan föräd-
las till briketter eller pellets utan 
torkning.

 

Källa:BioenergiPortalen.se

En hektar rörflen räcker för att producera 30-40 MWh 
energi per år, vilket motsvarar 3-4 kubikmeter olja.
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2014 års sammanträdestider

kf
11.00

ks
11.00

ksau 
8.30

pu
15.00

Von
10.00

Vonau
8.30

pom
14.00

pomau
13.00

bou
13.00

bouau
8.30

ls
08.30

ufu
13.30

januari 21 15

februari 24 3 11, 25 6 26 5 25 4 13 4, 27 28 19

mars 10 11, 25 7* 19 31 20

april 28 7 15 11 9 29 11

maj 19 6, 27 22 26 7 20 5 8

juni 9 17 18 4 24 3 19 11 13

juli

augusti 19 27 13 26 21 29

september 22 1 9, 23 3 17 16 18

oktober 27 6 7, 21 10 15 21 10

november 17 4, 18 18 19 5 11 20 6 21 5

december 8 15 2, 16 16** 17 3 18 4

De folkvalda politikerna sammanträder regelbundet under året. Vill du som medborgare ta del av vad som diskuteras och beslutas 
är du välkommen att delta på kommunfullmäktiges (KF), kommunstyrelsens (KS) eller barn- & utbildningsnämndens (BOU) sam-
manträden som är öppna för alla. På fullmäktiges möten har du dessutom möjlighet att ställa en fråga under punkten ”allmänhe-
tens frågestund”. Se datum och tider för sammanträdena nedan. Plats och kallelser hittar du på www.vannas.se/kallelser.

KF kommunfullmäktige
KS kommunstyrelsen
KSau kommunstyrelsens arbetsutskott

PU personalutskott
VON vård- & omsorgsnämnden
VONau vård- & omsorgsnämndens arbetsutskott
POM plan- & miljönämnden

POMau plan- & miljönämndens arbetsutskott
BOU barn- & utbildningsnämnden
BOUau barn- & utbildningsnämndens arbetsutskott

Hållbarhetsberedningen (HB) har inga bestämda mötesdagar utan bokar in sammanträden efter behov. Ungdoms- och fritidsutskottet (UFU) har ännu inte fastslagit några 
mötesdagar för året och information läggs ut på www.vannas.se/ufu så snart det är klart. Folkhälsorådets (FHR) inbokade möten hittas på www.vannas.se/folkhalsoradet.

*Personalutskottet träffas kl. 14.00 den 7 mars, **Personalutskottet träffas kl. 8.00 den 16 december.

Ambulans- och räddningspersonal har svårt att hitta rätt adress om 
husen saknar märkning med gatunummer.

Tydliga siffror räddar liv

Ambulans och räddningstjänst måste hitta rätt. Därför ska alla 
hus märkas med sitt nummer. Många liv kan räddas, om hjälpen 
kommer fram så fort som möjligt.

Sätt upp stora siffror som syns från vägen, även i mörker. Gå ut på 
gatan och se efter! Det är lätt att se ljusa siffror mot en mörk vägg 
och mörka siffror mot en ljus vägg.

räddningstjänsten vännäs
0935-140 00

 
ny servicebyggnad 
på fritidsområdet
fotbollslagen har sedan konst-
gräsplanen invigdes stått utan 
egna omklädningsrum och bytt 
om i provisoriska baracker och 
ishallens omklädningsrum efter 
ishockeyns säsong.

delar av Bråns skola har flyttats till 
fritidsområdet för ombyggnation 
till fyra omklädningsrum och en 
serveringsdel med kök. anlägg-
ningen kommer att stå klar för att 
utnyttjas i mars.
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ny tidtaBell

från och med den 15 december gäl-
ler en ny tidtabell för linjerna 15/55 
vännäs – umeå. den nya tidtabellen 
innehåller en hel del nyheter, bland an-
nat en ny kvällstur från vännäs resecen-
trum till umeå (vasaplan) på fredag och 
lördag med avgångstid kl 22.55.

flera turer på linje 55 förlängs från 
vännäsby till vännäs resecentrum och 
omvänt, vilket ökar möjligheten att resa 
mellan vännäs och vännäsby.

första morgonturen på linje 55, i båda 
riktningarna, senareläggs lördag och 
söndag.

efter tidtaBellens 
trycKning har följande 
förändring sKett:

tur 1501 med avgång kl 05.35 
måndag – fredag från vännäs rese-
centrum förlängs och startar på lägret. 
avgångstid från vännäs läger är kl 
05.35, vännäs resecentrum kl 05.40 
och vännäsby skola kl 05.45.

mer information hittar du på www.
tabussen.nu, eller ring länstrafikens 
reseinfo på telefon 0771-100 110.

reseinfos öPPettider

Behöver du hjälp eller har frågor är du 
alltid välkommen att kontakta reseinfo 
på telefon 0771-100 110.

våra öppettider är: 
vardagar kl 05.30 – 20.00 
lördag kl 09.00 – 16.00 
söndag kl 11.00 – 18.00

turer och tider i vår aPP

du vet väl att med vår app tabussen får 
du tidtabeller, hållplatstider och rese-
planerare direkt i din smartphone. den 
är gratis och du kan ladda ner den via 
app store eller android market.  
med appen i din telefon får du medde-
lande om tidtabellen justerats.

Information till dig som reser 
med länstrafiken

julfest för frivilliga och 
anhörigvårdare
Vännäs FrivilligCenter har avslutat 
höstens verksamhet med julfest för 
anhörigvårdare, frivilliga gruppledare 
i våra anhörigstödsgrupper och övriga 
frivilliga. Ett 35-tal personer slöt upp i 
FrivilligCenters lokaler. 

Caroline Forsgren med frivilliga från 
expeditionsgruppen hade dukat upp 
med gröt, skinka och med allehanda 
tillbehör. Till kaffet och kakan sjöng 
Cornelia Jacobsson och Felicia Ejdbäck 
julsånger.

Ett tack framfördes till Caroline med 
medhjälpare och till Cornelia och Feli-
cia som vardera fick en liten julklapp. 
Ett tack går också till studieförbunden 
Sensus, Vuxenskolan Vännäs, ABF 
Vännäs, Lions Vännäs och Rotary Vän-
näs som sponsrat vår verksamhet.

Anders Olsson avslutade med att på 
Vännäs FrivilligCenters vägnar önska 
alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

anders olsson
0935-140 00

hästis
vi på vännäs ryttarförening har en verk-
samhet som kallas hästis, som vänder 
sig till barn i åldern 4 -7 år. 
 
På hästis blandas lek, bus, samvaro 
med hästen och prova-på-ridning. 
lektionerna leds av en utbildad instruk-
tör. det krävs ingen tidigare erfaren-
het av varken föräldrar eller barn. ni 
anmäler er till fyra gånger. varje lektion 
har ett tema där vi kombinerar lek med 
hästkunskap. några av de teman vi 
använder oss av är ”riddare”, ”cirkus” 
och ”jakten på silverskatten”.

vi startar upp hästisgrupper så snart vi 
fått in tillräckligt många anmälningar.

har ni frågor eller funderingar är ni 
varmt välkomna att kontakta oss!

0935-516 12 
WWW.vannasrf.com
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...vännäsBilder från förr

ulrik almberg visar och berättar om 
bilder i sin samling.

lördag 22 februari kl 13.00, Vännäs 
bibliotek 

...trädgård i norrsKen 
& midnattssol

mariana mattsson och reginald scholz 
är trädgårdsentusiasterna med kallt kli-
mat som sin specialitet. de kommer att 
berätta om hur man skapar en fantastisk 
och innehållsrik trädgård i vårt norrländ-
ska klimat, ge odlingstips och förslag 
på många sorts växter som älskar livet i 
norr. Kom och låt dig inspireras!
fri entré, fikaförsäljning.

lördag 29 mars kl 13.00, Vännäs 
bibliotek

...föreläsning om afganistan

jan-inge Bengtsson föreläser och visar 
bilder om landet. 
jan-inge har nära följt afghanistans öde 
i snart 30 år. han har suttit i svenska 
afghanistankommitténs styrelse, arbetat 
med bistånd till afghanistan och har 
besökt landet flera gånger.

lördag 15 mars 13.00, Vännäs 
bibliotek

...tufse och eKorren

dockteater med slöjdstund för barn mel-
lan ca 4 - 8 år. 
vårvinden har rivit ekorrens bo och tuf-
se måste hjälpa till att laga boet innan 
räven kommer och tar ekorrungarna! 
det är inte så lätt—ekorrungar är bland 
det busigaste som finns!  den nybil-
dade dockteatern sagospinn består av 
ylva göransson och therese larsson. 
efter föreställningen blir det slöjdstund.

Biljettpris 20 kronor/barn. Kan köpas i 
förväg på respektive bibliotek.

lördag 22 mars kl 10.30,
Vännäs bibliotek och 
kl 14.00, Vännäsby bibliotek

filmstudion visar
 

medborgarhusets biograf, torsdagar
kl. 19.00.

medlemskort 200 kr, student 150 kr, 
ger inträde till alla filmer.

 
sportlovsprogram 
på biblioteken

målning - i olja, akryl och 
akvarell.

musik – spela tvärflöjt, elbas 
eller gitarr.

Virka – lär dig virka amiguru-
mis.

Aktiviteterna är ett samarbete 
mellan ABF och biblioteken i 
Vännäs och Vännäsby.

Lokal, datum och tider läggs 
ut på www.vannas.se/eve-
nemang samt affischeras på 
biblioteken och skolorna. 

maria sideBo
0935-140 00

biblioteken bjuder på...

februari

6 gravity

13 du gör mig galen

20 återträffen

27 gloria

mars

6 mud

13 Philomena

20 i lodjurets timma

27 Blå är den varmaste färgen
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pigan och härligheten
Boken Pigan och härligheten, som kom 
ut 1978, är den första delen i den så 
kallade småstadskrönikan. Vi får följa 
Ida Kristina Blomberg som kommer 
till Umeå 1920 för att ta tjänst som 
piga hos träpatron Sulliwan.

Lars Widding berättar om staden 
Umeå och om Ida Kristinas arbetsvill-
kor, hennes kunskapshunger och möte 
med både missionsförbundet och den 
socialdemokratiska rörelsen. Förlaga 
till författarens piga var Sigrid Holm-
ström, sedemera kokerska på Sävargår-
den. 

årets arrangemang
Under 2014 kommer ett antal arrang-
emang att anordnas på biblioteken i 
Vännäs med arrangörerna Umeåregio-
nen läser, ABF, Umeå2014 och Vännäs 
kommun.

”glada 20- talet”
Musikframträdande med Birgit 
Lindberg, världsberömd pianist spelar 
musik från det ”Glada 20-talet”.
Vännäsby bibliotek, datum ej fastställt.

umeåregionen mellan två världskrig
Lassi Fordell berättar om en omvälvan-
de tid i Västerbotten. Föredraget ingår 
i ”Umeåregionen läser”.
Vännäsby bibliotek, datum ej fastställt.

pigan i verkligheten
Monica Strandberg Johansson, biblio-
tekarie, berättar om Umeåprofilen Sig-
rid Holmström, den verkliga förebilden 
för pigan Ida Kristina i Lars Widdings 
roman ”Pigan och härligheten”. 
Vännäs bibliotek, datum ej fastställt.

Fotot föreställer Sigrid och Stina i Skeppsvik den 
28/7 1923, och tillhör Birgitta Linnell.

Inför årets upplaga av Umeåregionen läser, föll valet på Lars 
Widdings roman Pigan och härligheten. 

berättandets sanning - lars Widding 
som författare
Litteraturvetaren Anders Öhman 
berättar om Lars Widdings förfat-
tarskap, i synnerhet om de romaner 
som behandlar Umeå. Lars Widding 
var en av våra första så kallade kändis-
författare. Hur har det påverkat hans 
rykte och vad är det speciella med hans 
författarskap?

Anders Öhman har skrivit efterordet 
till 2013 års upplaga av Pigan och 
härligheten och har även författat 
ett avsnitt om Lars Widding i boken 
”Umeå 1314-2014 : 100 berättelser om 
700 år”. Föredraget ingår i ”Umeå-
regionen läser”.

Lördag 5 april klockan 13:00, 
Vännäs bibliotek. 
Fri entré, fikaförsäljning.

om projektet umeåregionen läser 
Umeåregionen läser förvandlar Umeå-
regionen till en stor bokcirkel. Varje år 
blir det boksamtal, föreläsningar, stads-
vandringar och andra mötesplatser 
med boken som utgångspunkt. Varje år 
väljs en ny bok att samlas kring. 

Tanken är att om många i hela Umeå-
regionen läser en och samma bok, finns 
grogrund för nya möten och spontana 
dialoger. Projektet drivs av biblioteken 
tillsammans med ABF, Västerbottens 
museum, Umeå guideförening och 
bokhandlare i regionen.

Umeåregionen läser har initierats av 
Grubbebiblioteket och genomfördes 
första gången 2012. Inspirationen 
kommer från USA där motsvarande 
lässatsningar finns i flera städer samt 
Stockholm läser och Gävle läser.

2012 lästes Folke och Frida av Frida 
Åslunds.
2013 lästes Brobyggarna av Sune Jons-
son.

Mer om Umeåregionen läser på 
http://minabibliotek.se/umearegion-
enlaser

malin felth Paré
0935-140 00
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medborgarförslag

förslag: begränsa tomgångs-
körning även utanför tätorterna

 
Medborgarförslaget innebär att 
begränsa tomgångskörningen i hela 
kommunen.

Förbudet införs under 2014 och kom-
mer att få följande lydelse:

Inom Vännäs kommun får en förbrän-
ningsmotor i stillastående motordrivet 
fordon hållas igång utomhus i högst en 
(1) minut. Detta gäller inte: 

1. Om trafikförhållanden tvingar 
fordonet att stanna, till exempel i 
trafikkö,

2. Om motorn hålls igång för 
att - i den mån det behövs för 
fordonets ändamålsenliga bru-
kande - driva annan anordning 
(på fordonet) än sådan som avser 
uppvärmning.

förslag: åtgärda lekplatserna 
på lägret

 
 
Medborgarförslaget handlar om att 
åtgärda lekplatserna på bostadsområ-
det Lägret.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kom-
mer att bjuda in och föra en dialog 
med de boende på området, om var på 
Lägret en bättre lekplats än de nuva-
rande kan anläggas.

Övriga ytor kommer också att dis-
kuteras om vilka som ska vara grön-
områden eller mindre lekplatser med 
exempelvis en gunga och en sandlåda.

Tre av de medborgarförslag som har inkommit till kommunen har nu blivit godkända 
och kommer att prövas eller åtgärdas under 2014.

Foto från Myranparkens lekplats som rustades upp 2012.

förslag: ändra dag för 
filmvisning

 
 
Medborgarförslaget handlar om 
ändrade dagar för visning av film vid 
Medborgarhusbion.

Kommunen kommer att genomföra 
en provperiod och visa bio på fredagar 
istället för onsdagar under fyra före-
ställningar i februari och mars 2014.

Se aktuellt bioprogram på sidan 10.

Läs gärna mer om dialog och medbor-
garförslag på www.vannas.se/dialog.

marita Bergman
0935-141 04

 
rätten att väcKa ärenden

ärenden i fullmäktige får väckas av den som är folkbokförd i kommunen om 
fullmäktige har beslutat att ha medborgarförslag.

Källa: Kommunallagen


