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Härliga höst!
Vännäs kommun fortsätter att växa, vid halvårsskiftet hade befolkningen ökat med
30 personer, en utveckling som är mycket positiv. En växande befolkning innebär också att kommunens verksamheter och service måste utvecklas för att möta
de krav som ställs och de behov som finns. I det här numret av Här&Nu kan du
bland annat läsa om behovet av förskoleplatser, förändringarna inom skolorganisationen och om- och nybyggnationerna på Vegaskolan.
Umeåregionen utvecklas

Umeåregionen utökades med en kommun i våras då Örnsköldsviks kommun gick
med i samarbetet. Nu är vi totalt sju kommuner, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik. Tillsammans ska vi fortsätta att
vara en av Sveriges främsta tillväxtregioner. Allt samarbete som sker i regionen
ska främja näringsliv och tillväxt, och skapa bra livsvillkor och samhällsservice.
Vill du veta mer om Umeåregionen och allt som händer inom samarbetet kan du
besöka www.umearegionen.se.
Nominera någon

Föreningslivet är en viktig del av samhället. Det ger möjlighet för människor att
trivas och utvecklas, tillsammans och individuellt. Här i Vännäs kommun har
vi en mångfald av fina föreningar att välja mellan oavsett vad vi vill göra. Hur
många är vi inte som är aktiva i fler än en förening? Föreningslivet består till stora
delar av ideellt arbete. Nu har du chansen att nominera någon/några eller en hel
förening till kommunens föreningsstipendium. Läs mer om detta på sidan 6.
Rekrytering av kommunchef

Åsa Ågren Wikström har lämnat sitt uppdrag som kommunchef från och med 1
september. Rekryteringen har inletts med målsättning att en ny kommunchef ska
finnas på plats från och med hösten 2014. Till dess går jag in som kommunchef,
men vissa arbetsuppgifter fördelas ut till övriga i kommunens ledningsgrupp.
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Tidningen ges ut av Vännäs kommun
och delas ut till samtliga hushåll och
företag inom kommunen.
Ansvarig utgivare Karolina Johansson
Omslagsfoto Fotoföreningen F´labb

Karolina johansson
administrativ chef
STF. kommunchef

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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KULTUR
FESTIVAL
2013
Allas möjlighet till delaktighet - det är
grunden för Kulturfestivalen som arrangeras 22-25 oktober i Vännäs.
- Vi vill visa mångfalden och lyfta
fram intellektuellt funktionshindrade
personer och andra funktionshinder i
rampljuset, säger Karl-Gustav Aronsson,
fritidssamordnare i Vännäs kommun,
som tillsammans med studieförbundet
Vuxenskolan arrangerar den fyra dagar
långa Kulturfestivalen.

Kulturfestivalen invigs av Vännäs sjungande kommunalråd Johan Söderling.
Efter invigningen är det vernissage och
konstutställning, en för året ny programpunkt.
Förutom konstutställning bjuds du som
besökare på en spännande mix av
föreläsare, där du kan lyssna till Jan
Israelsson om hur det är att vara
förälder till ett barn med flerfunktionshinder. Lennart Saur berättar om
arbetet med mål, kvalitet och metoder
i teaterverksamhet med och för personer med utvecklingsstörning och Jonas
Helgesson ger en stand-up-show på
stort allvar.
- Det kommer även att bli visning av
filmen ”Hur många kramar finns det
i världen?”, workshops och givetvis
vår egen häftiga musikuppsättning av
föreställningen ”På egna ben och hjul”,
berättar Karl-Gustav Aronsson.
Programmet för Kulturfestivalen har utökats rejält och arrangörerna har bland

annat bjudit in Cirkus Gränslös, med
vilka du som besökare kan få prova på
att bli cirkusartist för en dag. Även flera
av länets studieförbund kommer att visa
upp sina verksamheter under festivaldagarna.
- Dessutom har vi precis som i fjol bjudit
in Glada Hudikteaterns grundare, Pär
Johansson, som kommer att berätta
om uppföljaren till succén ”Hur många
lingon finns det i världen?”, fortsätter
Karl-Gustav Aronsson.

”

Allas möjlighet
till delaktighet

Hela arrangemanget är gratis och
istället görs en insamling där intäkterna
går till Stiftelsen ”Min Stora Dag”.
Biljetterna bokas via
www.omsfritidvannas.se där du också
kan se programmet i sin helhet.
Marita Bergman
141 04

070-609 29 69.
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Förskoleplatser

Utdelade utvecklingsbidrag

På senare år har antalet barn som
föds i Vännäs kommun ökat. Dessutom är det fler barnfamiljer än
tidigare som flyttar till kommunen.
Det är mycket glädjande samtidigt
som det skapar stora utmaningar för
tillgången på förskoleplatser.

I maj fördelades utvecklingsbidragen till föreningslivet i Vännäs. Totalt fick 10
föreningar dela på ca 170 000 kr.

De senaste tre åren har antalet
förskoleavdelningar ökat med 20 %.
Detta är inte tillräckligt och kommunen arbetar för att hitta fler lösningar.
Alla barn får i nuläget en placering
inom de fyra månader som lagstiftningen säger. Det kan däremot vara
så att placeringen inte alltid är i
närheten av där familjen bor.
Vid beslut om vem som ska få en viss
plats och var följer barn- och utbildningsförvaltningen alltid nämndens
fastställda riktlinjer för barnomsorg.
Läs mer om riktlinjerna för barnomsorg på www.vannas.se/riktlinjerbarn.
Ny förskola

I våras konstaterades att lokalerna
på förskolan Torpet i centrala Vännäs
inte längre går att använda. Utifrån
detta har lokalerna rivits och temporära paviljonger har etablerats på
samma plats. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att de nya
lokalerna är ändamålsenliga och av
bra kvalitet. Däremot är det inte en
långsiktig lösning att använda temporära lokaler.
För att få till stånd en långsiktig lösning beslutade kommunfullmäktige i
juni att en ny förskola ska byggas i
Vännäs.
Den nya förskolan planeras ha sex
avdelningar och vara belägen mitt
emot konstgräsplanen i Vännäs.
Barnen får nära till skog och friluftsliv
samtidigt som det finns goda förutsättningar för hämtning och lämning.
Den nya förskolan planeras vara klar
hösten 2015. Verksamheten vid förskolan Torpet kommer då att flyttas till
de nya lokalerna.

Tomas Åström

Utvecklingsbidraget ska bland annat stimulera föreningslivet att ge Vännäs medborgare goda möjligheter att trivas och utvecklas i kommunen. Följande föreningar beviljades bidrag för 2013:
Förening

Beviljades bidrag för

Vännäs pistolskytteklubb
Alpina klubben
Vännäs musik och teaterförening
Vännäs Filmstudio
Vännäsbygdens konstförening
Pengsjöbygdens intresseförening
Vännfors byaförening
Högås bygdegård
Strand-Bergs Bönhus
Vännäs PRO

Utveckling av tävlingsverksamheten
och möjligheten att fler ska kunna träna.
SM-bidrag
Erbjuda bra och kvalitativ scenkonst
Filmvisning
Ungdomssatsning, workshops, föreläsningar och stipendium
Indragning bredband i byastugan
Utrustning till uteaktiviteter i byn
Luftvärmepump
Utredning av ägarförhållanden
Bord och sittplatser till boulebanan

Öppna förskolan Nyckelpigan
Öppna förskolan Nyckelpigan är en pedagogiskt ledd verksamhet för dig som är föräldraledig eller hemma med barn av annan anledning.
Allmänna öppettider

Måndag
    Tisdag, babyöppet
Tisdag
Onsdag, syskongrupp
Onsdag, babyöppet
Torsdag

8.30-11.30
9.00-11.00
13.00-15.30
9.00-11.30 Anmälan!
13.00-15.00
8.30-11.30

Anmälan krävs till de åldersanpassade syskongrupperna på onsdagar
kl. 9.00-11.30. Anmäl dig via telefon 142 74.
Aktuella datum i oktober

17 oktober
24 oktober
28-31 oktober

Fotografering Förhandsbokning!
Höstfest
Höstlovsstängt

OBS! Förhandsbokning till fotograferingen via 142 72.
www.vannas.se/nyckelpigan

Ann-catrine konradsson
johanna falk-nilsson
142 72

143 25
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Bild: Sweco Architects Umeå

VEGASKOLAN, OM - & NYBYGGNATION
Invånarantalet i kommunen fortsätter att öka och framför allt blir antalet barn fler.
Den största ökningen har skett och sker i Vännäs tätort.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen
har det i många år resonerats kring hur
Vegaskolan ska kunna möta de nya
behov som uppstår då antalet barn i
kommunen ökar.
För några år sedan började ett konkret
arbete för att ta fram ett underlag för
en treparallellig skola, det vill säga en
skola med tre klasser per årskurs.
Mitt i denna process konstaterades det
att delar av Vegaskolans lokaler inte
längre gick att använda. Det ledde
fram till att dessa lokaler revs under
sommaren och ersattes av nya paviljonger. Dessutom etablerades ett antal
paviljonger eftersom det behövdes
större utrymme.

eller Vännäsby skola.
Goda förutsättningar

Ett omfattande arbete har genomförts
på Vännäsby skola och Vegaskolan
för att inför hösten skapa så goda
förutsättningar som möjligt, både
för befintliga elever och för de nya
eleverna från Brån, Pengsjö och Tväråbäck, samt för de elever som kommer
nya från annat håll.
Bedömningen är att höstterminen har
börjat bra och att eleverna som fått
byta skola på det stora hela trivs.
Utvecklingen kommer att följas upp i
det kvalitetsarbete som genomförs inom
skolorna.
Ny- och ombyggnation på Vegaskolan

Förändrad skolorganisation

Kommunfullmäktige beslutade på sitt
sammanträde i juni att lägga ned Brån,
Pengsjö och Tväråbäcks skola, som ett
led i att få kommunens budget i balans.
Beslutet innebär att det från höstterminen 2013 kommer att finnas två F-6
skolor i kommunen; Vännäsby skola och
Vegaskolan i Vännäs.
Nedläggningen av byskolorna har
minskat kommunens kostnader med fyra
miljoner kronor/år.
De flesta elever som gick i byskolorna
har under hösten börjat på Vegaskolan
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I juni beslutade kommunfullmäktige att
en ny- och ombyggnation av Vegaskolan ska genomföras. Det kommer att
innebära fler, bättre och mer ändamålsenliga lokaler för att möta skolans
behov både lång- och kortsiktigt. I
projektet ingår även förbättringar av
utemiljön på skolan.
Underlaget för hur en ny skola kommer att se ut har inte påverkats av den
förändrade skolorganisationen då de
nya eleverna på Vegaskolan har börjat
i befintliga klasser och antalet klasser är
detsamma som tidigare.

Projekteringen av byggnationerna är
i slutskedet och byggnation påbörjas
under 2014 med målsättningen att de
nya lokalerna står klara inför läsåret
2015/2016.
Nytt kommunbibliotek

För flera år sedan konstaterades det
att kommunbibliotekets lokaler i Vännäs inte är bra och att verksamheten
behöver flyttas. I samband med diskussionen kring byggnationer på Vegaskolan öppnades möjligheten att även
inrymma ett nytt kommunbibliotek i den
nya skolbyggnaden.
Då detta bedömdes vara ett bra
alternativ utifrån kostnads-, samordningsoch kvalitetseffekter fattade kommunfullmäktige beslutet att ett nytt kommunbibliotek skulle byggas på Vegaskolans
område och inrymmas i den nya skolbyggnaden.
Arbetet med hur det nya biblioteket ska
se ut görs i samma projektering som
övriga byggnationer på Vegaskolan.
Det nya biblioteket beräknas stå klart
hösten 2015.
Tomas Åström
barn- & utbildningschef
143 25
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Föreningsstipendium

Kulturstipendium

Känner du någon som har ett bra
ledarskap i en förening eller som har
gjort något positivt i en förening och som
du anser bör uppmuntras?

Nu är det dags att nominera den eller de
personer som du anser är värd Vännäs
kommuns kulturstipendium 2013.

För att stödja och uppmuntra
förtjänstfull ideell verksamhet inom
föreningslivet delar kommunstyrelsen
i Vännäs ut ett eller flera stipendier på
totalt 8 000 kronor per år.

Barn- och utbildningsnämnden i Vännäs vill genom kulturstipendiet stödja
och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden.

Stipendiet delas ut till personer som
är eller ha varit verksamma inom en
förening i Vännäs kommun.

Stipendiet delas ut till personer eller
grupper som är eller har varit bosatta
inom Vännäs kommun eller på annat
sätt har nära anknytning till kommunen.

Ansökan eller förslag till stipendiat,
tillsammans med motivering ska vara
inkomna senast den 13 oktober
2013 till Vännäs kommun, Kommunstyrelsen, 911 81 Vännäs. Märk
kuvertet ”Föreningsstipendium”.

Nominering till stipendiat, med motivering, ska vara inkomna senast 11
oktober till Vännäs kommun, Barnoch utbildningsförvaltningen, 911 81
Vännäs. Märk kuvertet ”Kulturstipendium”.

Det går också bra att skicka in via
e-post till vannas.kommun@vannas.se.
Kom ihåg att skriva vad det gäller i
ärenderaden!

Det går också bra att skicka in via
e-post till vannas.kommun@vannas.se.
Kom ihåg att skriva vad det gäller i
ärenderaden!

Peter Lundström
142 34

Henrik Åström
0722-17 46 77

Alla barn i centrum
ABC – Alla Barn i Centrum är en
föräldragrupp för dig som har barn i
åldrarna 3 - 12 år.
ABC består av fyra gruppträffar
kring varsitt tema. Varje möte varar
cirka två och en halv timme. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest
10 deltagare, alla föräldrar till barn
i åldrarna 3–12 år. På träffarna tar
vi del av både varandras erfarenheter och aktuell forskning. Lärdomar
och insikter tar vi sedan med oss
och praktiserar hemma, mellan
träffarna.
Träff 1 – VISA KÄRLEK

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och
enkla övningar kring att ha fokus på
det som fungerar.
Träff 2 – VARA MED

Hur påverkar vi varandra i det
dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn?
Diskussioner och enkla övningar
kring hur föräldrar och barn kan
vara tillsammans.
Träff 3 – VISA VÄGEN

Nytt bidrag för ungas idéer
Under hösten introducerar ungdoms- och fritidsavdelning ett nytt
bidrag ”En slant” - ett bidrag som
riktas till ungdomar i åldern 13-20
år.
Syftet är att ge unga större möjlighet att genomföra sina idéer och
skapa ett större utbud av fritidsaktiviteter.
Alla ungdomar mellan 13-20 år
som är skrivna i Vännäs, enskilda
personer eller grupper, kan ansöka
om belopp upp till 5 000 kronor.
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Bidrag kan sökas för att genomföra
ett arrangemang eller en aktivitet
som riktar sig till andra unga. Bara
fantasin sätter gränser!
På www.vannas.se/blanketter
under fliken kultur/fritid hittar du ansökningsformuläret där du beskriver
vad du vill göra och vilka kostnader
som beräknas.
Linda Käck
141 67

Hur kan man tillämpa ett lugnt
föräldraskap? Hur påverkar stress
föräldraskapet och hur kan ilska
hanteras? Diskussioner och enkla
övningar kring att vara en förebild
för sitt barn.
Träff 4 – VÄLJA STRIDER

Hur kan tjat och skäll i familjen
minskas? Vilka strider behöver vi ta
och vilka kan väljas bort? Planering
framåt med fokus på hur ABC kan
användas i vardagen.
Plats: Vännäs familjecenter
Startdatum: 7/10 kl.18.00
Kostnad: Ingen kostnad
Ledare: Johanna Falk Nilsson och
Barbro Linderhäll
Anmälan: 0935-142 72
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Bättre tillgänglighet hos
budget- & skuldrådgivningen
Budget- och skuldrådgivningen förbättrar tillgängligheten för invånarna med en öppen mottagning i Familjecenters lokaler.
Vad kan rådgivaren
hjälpa till med?

Budget- och skuldrådgivaren kan ge
praktiska råd och hjälpa till med beräkningar som behöver göras. Tillsammans kan man också samtala kring
vanor och hur personen hushåller med
sina pengar.
Den öppna mottagningen finns i
Familjecenters lokaler på Umevägen 6
och är öppen torsdagar mellan kl. 8.30
och 12.00.
Läs mer på www.vannas.se/
budgetradgivning
Marita Bergman
141 04

Foto: Mostphoto

Efterfrågan av budget- och skuldrådgivning ökar och alla människor,
oavsett social situation, är välkommen
att ta kontakt med kommunens budgetoch skuldrådgivning.
I Vännäs har budget- och skuldrådgivningen inlett samarbete med Familjecenter för att kunna erbjuda en öppen
mottagning i deras lokaler på Umevägen 6. Hit det ska vara enkelt att
komma och ställa frågor och få råd om
hushållsekonomin.
- Jag hoppas att det ska kännas enklare att söka upp mig och fråga runt
ekonomin när jag sitter på Familjecenter, säger Maria Säfström, budget- och
skuldrådgivare i Vännäs.
På Familjecenter kan den första kontakten ske under enkla former. Det går
också bra att skicka e-post och fråga
om det är något man funderar på.
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Vad är det för hjälp
som behövs?

Det kan till exempel vara så att pengarna inte räcker till för månadens
utgifter eller att personen fått skulder
och inkassokrav.
- Vissa personer behöver hjälp med att
göra en budget för utgifter och inkomster, medan andra behöver hjälp med
skulder och att göra en avbetalningsplan, berättar Maria.
Ett tips som Maria vill ge till de som
har problem med ekonomin är att våga
be om råd och kolla upp sin situation
så tidigt som möjligt.
- Ekonomin påverkar oss starkt, menar
Maria, och att få hjälp och råd i ett
tidigt skede kan vara en stor lättnad för
många.

Budget- och skuldrådgivning
är en lagstadgad kommunal
service där du kan få rådgivning om din ekonomi.
Budget- och skuldrådgivaren
har tystnadsplikt och besöken
är kostnadsfria.
Öppna mottagningen finns
på Umevägen 6, torsdagar
kl. 8.30-12.00.
Önskar du hellre boka ett
längre besök kontakta
Maria Säfström,143 01 eller
maria.safstrom@vannas.se
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Det finns många minnen och berättelser runt flottningsepoken i Vindelälven.
Kanske bär du på ett eller flera av dem?

Flottarna
kommer!
Flottarna kommer! är en turné som går
genom alla kommuner längs Vindelälven och är ett samarbetsprojekt med
Norrlandsoperan inför Kulturhuvudstadsåret 2014.
Vännäs kommun, i samarbete med
Norrlandsoperan och projektet Flottarna kommer!, vill gärna samla in
minnen och berättelser. Berättelserna
kan handla om själva flottningen eller
livet runt flottningen i bygden, för
kvinnor, män och barn.
Kom och berätta - eller lyssna!

Du som skriver!
”Det litterära Västerbotten” är ett
nytt projekt under Länsbibliotekets
ledning som vill hitta former för att
stödja både dig som är författare
och dig som skriver, men ännu
inte har fått något publicerat.

Tillsammans med berättelser från
övriga Vindelälvskommuner kommer
berättelserna att bilda underlag till
föreställningen ”Flottarna kommer!”
som kommer att ha premiär under
sommaren 2014.

Hör av dig till Malin Felth Paré
på biblioteket för mer information
eller med intresseanmälan senast
den 11 oktober.

Malin Felth Paré
141 70

Välkommen till berättarcafé på
biblioteket i Vännäsby måndagen
den 4 november kl. 18.30. Värd för
kvällen är Ingemar Jämte. Vi bjuder
på fika!
Malin Felth Paré
141 70

Höstens kulturprogram på biblioteken
Minnen av Spanska sjukan, Asbjørg Westum, forskare
vid Umeå universitet berättar. Vännäs bibliotek 5/10 kl.
13.00
Berättarföreställning, Greger Ottosson berättar episoder ur Sune Jonssons bok Brobyggarna.Vännäsby bibliotek
8/10 kl. 19.00

Lär dig skiva deckare! Skrivarworkshop på höstlovet
med Kerstin Lundberg-Hahn. För dig mellan 8-12 år.
Anmälan senast 30/9 till Vännäs bibliotek 141 80 eller
Vännäsby 141 90. 28 oktober Vännäs bibliotek 10.00,
Vännäsby bibliotek 13.00

Vernissage, Vännäsbygdens konstförening ställer ut
Kjersti Dahlstedt. Vännäs bibliotek 12/10.

Pärlplattor! Elina Jonsson lägger pärlplattor med höstlovslediga. Anmälan senast 2/10 till Vännäs bibliotek
141 80 eller Vännäsby 141 90. 30/10 Vännäsby bibliotek
13.00, 29/10 Vännäs bibliotek 13.00.

Konstutställning av Kjersti Dahlstedt, Vännäs bibliotek
12-26/10.

Utställning: Barnböcker från Sydafrika. 1-30/11
Vännäs bibliotek.

Babybokprat Anmälan till biblioteket på telefon 141 86
eller e-post biblioteket@vannas.se senast 15/10.Vännäs
bibliotek torsdagar (17, 24 och 31/10 samt 7/11) kl. 9.30.

Järnvägsresande förr i tiden. Ulrik Almberg berättar
och visar bilder. 16/11 Vännäs bibliotek 13.00.
Fotoutställning av F´labb, Vännäs bibliotek, 2-21/12

Voff! Barnteater för de allra minsta! Ögonsblicksteatern ger en liten pjäs om stora känslor. För barn 0-2 år.
Biljetter, 20 kronor, kan köpas en vecka i förväg på biblioteken. 19/10 Vännäs 10.30, Vännäsby 14.00.
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Se allt som händer på kommunens bibliotek på
www.vannas.se/evenemang

Här & n u 3: 2013

LUPP - vad tycker
ungdomarna

Foto: F´labb

Vännäs kommun vill bli bättre på att ta hänsyn till ungdomars intressen och behov
när beslut ska tas.
För att få veta vad ungdomar i Vännäs
kommun tycker kommer en enkät, LUPP
- lokal uppföljning av ungdomspolitiken,
att göras.
Under vecka 46 kommer eleverna i
årskurs 7-9 på Hammarskolan att under
lektionstid få fylla i enkäten.
Enkäten består av cirka 80 frågor som
ger svar på hur unga i kommunen
uppfattar inflytande, demokrati, arbete,
hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan
och vilka framtidsplaner de har.
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Svaren kommer att sammanställas till en
rapport som ska redovisas för politiker,
tjänstemän, skola och för eleverna själva.
Ungdomar från Vännäs Ungdomsråd
kommer att hjälpa till med att presentera
resultaten för eleverna.
Besök www.ungdomsstyrelsen.se/lupp
för att få veta mer.
linda käck
141 67

Vad är Lupp?

Lupp är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska
få kunskap om ungas situation,
deras erfarenheter och synpunkter.
Enkäten vänder sig till tre målgrupper – unga 13-16 år, unga
16-19 år samt unga vuxna 19-25
år – och innehållet spänner över
ett brett område som på ett eller
annat sätt berör ungas situation.
Lupp är framtagen av Ungdomsstyrelsen i samråd med kommunrepresentanter och forskare.
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E-post- och webbtjänst i kabel-tvnätet
Som en följd av att riksdagen under 2012 tog beslutet om att följa EU:s datalagringsdirektiv har Vannas.net beslutat att upphöra med e-post- och webbtjänsten via
kabeltv-nätet.

Vännäs kabel-tv &
Vannas.net flyttar hem
Vännäs kabel-tv och vannas.net har
flyttat tillbaka till IT-kontoret på Södra
Drottninggatan 7.
Lokalerna på S Drottninggatan 7 är
nu färdigrenoverade efter en vattenskada och all verksamhet är åter under
samma tak.
Lokalernas fysiska tillgänglighet är begränsad och personer med funktionsnedsättning bör boka tid för besök.
Detta görs via kundtjänst på 392 22.
Roger Fagerdal
141 28

Allmänhetens tider

Foto: F´labb

Skridskoåkning

Riksdagen har beslutat att Sverige ska
följa EU:s datalagringsdirektiv. Detta
innebär bland annat att Vannas.net och
verksamheten för internet via kabel-tvnätet måste lagra kundernas trafikuppgifter.
Denna hanteringen innebär fördyringar
och eftersom Vannas.net vill undvika en
höjning av avgifterna har de inkluderade e-post- och webbtjänsterna i våra
abonnemang plockats bort. Dessa
tjänster kan du som kund lätt komplettera med via tredje part (se länkar till
höger). Information har skickats till kunderna och annonserats på kommunens
webbplats.
Du som kund som har internet via kabeltv nätet inom Vännäs kommun kan inte
längre använda e-postadresser som
slutar med @vannas.net eller
@vannastv.net.

För dig som vill kunna fortsätta skicka
och ta emot e-post behövs ett nytt
e-postkonto. Här är några förslag på
gratistjänster för detta:
Gmail - http://gmail.com
Mail.com - www.mail.com/int
Hotmail - http://hotmail.com
Yahoo!mail - http://se.mail.yahoo.com
Spray mail - http://www.home.se
FSmail - https://fsdata.se/e-post
Motsvarande gratistjänster finns för
hemsidesutrymme.
Fler gratislösningar för e-postkonto finns
på www.gratisguiden.se. Det finns fler
varianter som erbjuder större funktionalitet och utrymme till en mindre kostnad
per månad. Läs mer på www.vannas.
se/eposttjanst eller ring kundtjänst på
392 22.

Allmänhetens åkning i ishallen startar
vecka 39.
Onsdagar 15.00-17.00
Fredagar 14.30-16.00
Söndagar 10.30-12.00

Under söndagstiden är det puckfritt.
Söndagstiden utgår om det spelas någon
cup.
Badminton

Tider för allmänhetens badminton i
Hammarhallen
Måndagar 17.00-19.00
Fredagar 17.00-19.00
Ridning

Tider för allmänhetens ridning hittar du
på Vännäs Ryttarförenings webbplats
www.vannasrf.com.

Roger Fagerdal
141 28

peter lundström
142 34

Kostnadsfri energirådgivning
Behöver du råd eller vill veta mer om energieffektivisering, energispartips, upplysningar om olika produkter, val av
värmesystem, det vill säga allt om energihushållning? Då är du välkommen att kontakta Peter Westberg som är
kommunens energirådgivare. Rådgivningen är kostnadsfri.
Du når Peter på telefon 072-210 32 52, 010-722 67 45 eller via e-post peter.westberg@wspgroup.se
måndag - fredag.
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Strandskyddet och
landsbygdsutveckling i strandnära läge

Foto: Vännäs kommun

I slutet av våren tog kommunfullmäktige
beslut om ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Landsbygdsutveckling I
Strandnära läge (LIS).
Vad innebär beslutet för
invånarna i Vännäs?

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden
och bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Alla stränder är skyddade mot åtgärder
eller anläggningar 100 m ut i vattnet
och 100 m från strandlinjen.
Strandskyddsdispens

För att kunna bygga, bygga om, ändra
byggnaders användande, gräva eller
anlägga något 100 m ut i vattnet
eller 100 m från strandlinjen krävs
strandskyddsdispens. För att få denna
dispens behöver något av de sex skäl
för dispens som redovisas i miljöbalkens
kapitel 7 §18c uppfyllas, eller omfattas
av LIS-planen som är ett sjunde dispensskäl.
Eva Lidestav, byggnadsinspektör i Vännäs kommun svarar här på vad detta
innebär för den som planerar att bygga
en brygga, bygga nytt hus, anlägga
ridbana m m inom strandskyddsområde.

HÄR & N U 3 : 2 0 1 3

Är det fritt fram att bygga om mitt
projekt ligger inom ett LIS-område?
Nej, det är det inte. Du måste ansöka
om dispens på samma sätt som om du
omfattas av något av de ursprungliga
sex skälen. I slutändan avvägs allt mot
strandskyddets syfte.
Hur ska jag gå till väga?
Skicka in en ansökan om strandskyddsdispens till plan- och miljönämnden där
du redovisar vad du tänkt göra och hur
du tänkt göra det.
Om mitt projekt ligger utanför LIS och
det inte finns skäl för dispens enligt
kapitel 7 §18c MB, finns det möjlighet
att mitt område blir ett LIS-område?
Eftersom Vännäs kommun inte ligger
inom stad eller kust finns möjligheter att

på ett enklare sätt forma nya LIS-områden som tas in i översiktsplanen när den
revideras.
Eftersom LIS-planen är framtagen i
samverkan med Umeåregionen och
Länsstyrelsen behövs gemensamma rutiner som vår överprövningsmyndighet,
Länsstyrelsen, måste godkänna innan
arbetet med nya områden kan börja.
Kan jag bygga hela vägen ner till
stranden?
Nej, du måste lämna en fri passage,
det vill säga att allmänheten ska känna
att det är okej att passera mellan ditt
bygge och stranden utan att det känns
som om de är på din tomt.
malin österlund
141 63

Särskilda skäl för dispens
Området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning.
Området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller
järnväg.
Området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten.
Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet.
Området behövs för att användas för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
Området behövs för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Området finns med i kommunens LIS-plan.
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Riksfärdtjänst
För att vara garanterad resa med riksfärdtjänst inför jul- och nyårshelgerna måste din ansökan vara inne i god tid.
Önskar du boka resa med riksfärdtjänst till dig själv eller någon anhörig mellan 20 december i år och
12 januari 2014 med buss eller
färdtjänstfordon är sista ansökningsdag måndag den 2 december.
För resor med tåg och flyg är sista
ansökningsdag fredag den 15
november.

P för pendlare

Riksfärdtjänstservice har extra lång
handläggningstid under denna
period. För att vara garanterad
resa inför julen måste ansökan ha
kommit in till handläggare senast
ovanstående datum.
Digital ansökan

Fyll i och skicka in ditt ansökningsformulär via kommunens blankettbank som nås på www.vannas.se/
blanketter.

Fritidsgårdarna Ikaros & Lobbyn
är öppna för både högstadiet
och gymnasiet.

Ikaros &
Lobbyn

Gå där till stöd och omsorg och vidare till social service. Det går bra
att skriva ut ansökningsformuläret
och skicka in via vanlig post till:
Vännäs kommun, Maria Säfström
Vård- & omsorgsförvaltningen
911 81 Vännäs
Läs mer om riksfärdtjänst på
www.vannas.se/riksfardtjanst

Musikverkstaden

På fritidsgårdarna jobbar vi för
att skapa aktiviteter tillsammans
med ungdomarna.
Vi har löpande fredags- och
lördagsaktiviteter, se anslag på
fritidsgårdarna och facebook
där våra sidor heter Lobbyn
fritidsgård och Ikaros fritidsgård.

Foto: Helene Jonsson

Motorvärmarplatser finns att hyra vid
Vännäs Resecenter/bussstation och
Vännäsby resecenter/tågperrongen
inför vintern.
Kostnaden är 200 kronor per månad
och platserna hyrs endast ut månads- eller säsongsvis.
Bokning och mer information fås i Vännäs kommuns reception, 0935-140 01
växeln 0935-140 00 eller via e-post:
vannas.kommun@vannas.se

Mer information om Lobbyn och
Ikaros finns på Vännäs kommuns
hemsida, samt på facebook.
Ikaros
Måndag

18-21

Tisdag

18-21

Torsdag

18-21

Fredag

19-24

Lobbyn
Måndag 18-21
Onsdag

18-21

Lördag

19-24

Du som går högstadiet eller gymnasiet
och vill spela musik. Är du nybörjare
och vill lära dig eller kan du redan kan
spela?
Då är du välkommen att använda fritidsgårdarnas musiklokal. Kontakta ledarna
på fritidsgårdarna om du är intresserad.
Mattias Wälivaara
141 56
070-220 73 67
Emelie Höglander
144 26
070-346 16 41
Tommy Sjölund
070-695 05 83
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Ny ekonomichef
Den 12 augusti tog Mikael Bergström
över tjänsten som ekonomichef i
Vännäs kommun efter att Lars-Göran
Forsman gått i pension.
Mikael har sin bakgrund inom Vägverket som 2009 bolagiserades till
Svevia. Han har tidigare jobbat som
controller och ekonomichef. Mikael
har bland annat erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning inklusive
prognoser, uppföljning och analys.
Som ekonomichef i Vännäs kommun
kommer han bland annat att ha ansvar
för den samlade redovisningen, att utveckla kommunens ekonomihantering
och budgetprocessen.

Datorn & mobilen
Datorn är idag tillsammans med mobiltelefonen det viktigaste redskapet för ungas
sociala liv. Internet ger möjlighet att hålla kontakten med vänner du känner och träffa
nya både nära och långt bort. På nätet kan du hitta likasinnade. Där kan du bli
respekterad för din kunskap eller för ditt intresse.

Uppslutningen var stor under temadagen Game Over som arrangerades av Stjärnhuset, Familjecenter, Folkhälsorådet och Hammarskolan. Foto: Monica Rådström

På eftermiddagen samlades eleverna
klassvis med sina mentorer och genomförde olika värderingsövningar.

Några av frågeställningarna var:

Under kvällen gavs samma föreläsning
Muhammed «Musse» Pettersson för
inbjudna föräldrar där han på ett
tydligt sätt visade, både ungdomars
och föräldrars perspektiv på sociala
medier och datoranvändning. Efter
föreläsningen följde en diskussionsstund.

•

Foto: F´labb

Mikael, som bott i Vännäs sedan 1998,
är gift och har två vuxna döttrar. På
fritiden är familjen viktig. Mikael har
också ett stort idrottsintresse och har
själv spelat volleyboll i Vännäs samt
fotboll i Skellefteå AIK. Nu för tiden
är det mest konditionsträning och
styrketräning som gäller. Att vistas i
fjällen och att flugfiska är också stora
intressen.
Vill du komma i kontakt med Mikael
når du honom på telefon 140 20 eller
e-post mikael.bergstrom@vannas.se.
Marita Bergman
141 04
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Under temadagen Game Over i början
av september fick eleverna i åk 7-9 på
Hammarskolan lyssna till en föreläsning
om spel, chatt, hemsidor och forum
av och med föreningen Uris - ungas
revansch i samhället.

•
•
•

Hur bör jag hantera min
personliga integritet på nätet?
Vad kan hända med bilder jag
lägger ut på mig själv och mina
vänner?
Hur mycket tid spenderar jag
framför datorn?
När är jag databeroende?

Det fanns ett stort intresse för ämnet.
Eleverna fyllde föreläsningssalen och
kunde hålla fokus trots värme och
trängsel.
– Bra, intressant för det är ju det här vi
håller på med, svarade några elever
från 8:an när de fick frågan om vad de
tyckte om föreläsningen.

Dagen avslutades med en uppföljning
för personalen när eleverna gått hem.

Monica Rådström
142 49

Uris är en förening för dig som är
15-25 år. Uris vill sprida kunskap
till ungdomar om spelande och
risker att bli spelberoende och
bygga nätverk för ungdomar som
kan bli ett stöd och motverka
risken att fastna i ett destruktivt
mönster
Källa: www.uris.se
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virka ETT GOSEDJUR
Under oktober kommer FrivilligCenter
att påbörja ett nytt projekt för hantverksintresserade att virka gosedjur som
sedan kommer att skänkas till verksamheter som arbetar med barn.

Bra
badvatten!

- När jag fick höra talas om virkade
små gosedjur kände jag direkt att det
skulle vara roligt om våra engagerade
frivilligarbetare fick igång den här verksamheten, säger Monica Wahlström
som representerar vård- och omsorgsförvaltningen.
- Att få ge en gåva i olika sammanhang
där kommunen kommer i kontakt med
barn skulle vara en jätteuppmuntran. I
första hand tänker jag på Familjecenter,
som är ett nav för aktiviteter riktade till
barnfamiljer, fortsätter Monica.
Gruppen som virkar kommer att hålla till
i FrivilligCenters lokaler dit alla som vill
hjälpa till att virka är välkomna.
- Vi kommer att träffas på onsdagar
med start nu i oktober, säger Caroline
Forsgren på FrivilligCenter.

Vattenprov tas i Pengsjön av Malin Holmlund, en av kommunens miljö- och hälsoinspektörer.
Foto: Malin Österlund.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har
vid två tillfällen under juli och augusti
tagit vattenprover på badvattnet vid
några populära badplatser i kommunen. De badplatser där prov tagits är
Hjåggsjö, Snålltjärn, Tallbacken och
Pengsjö.
Proverna har analyserats med avseende
på tarmbakterier. Höga bakteriehalter
är ett tecken på att vattnet är förorenat
och därför mindre lämpligt för bad.
Kvaliteten på badvattnet bedöms på en
tregradig skala:
•

tjänligt

•

tjänligt med anmärkning

•

otjänligt

Samtliga badvattenprover från
badplatser i Vännäs under sommaren
har varit tjänliga, vilket betyder att
badvattenkvaliteten varit bra.
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Provtagningsresultaten publiceras på
smittskyddsinstitutets hemsida http://
badplatsen.smittskyddsinstitutet.se.
På denna sida kan du också läsa provtagningsresultat från badplatser i andra
kommuner.
Under sommaren har det rapporterats i
lokalpressen om problem med badklåda som drabbat badande vid några
badplatser i Umeå kommun. Badklåda
orsakas av en fågelparasit och ger
klåda och utslag på kroppen men är
ofarligt och läker utan behandling.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har
inte fått in något klagomål om badklåda inom Vännäs kommun i sommar.
Om du har frågor om badvattenprovtagningarna och resultaten så kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
Malin Holmlund
0935-142 19

Eftersom startdag ännu inte är bestämd
– håll utkik på FrivilligCenters anslagstavlor vid ICA i Vännäs och Coop
Konsum i Vännäsby.
Är du intresserad av att vara med? Hör
av dig till FrivilligCenter på 143 08
vardagar kl. 10-12 eller via e-post till
frivilligcenter@vannas.se
Marita Bergman
141 04

Digitala kanaler gratis!
Låna en digitalbox i en vecka och
se alla kanaler i Vännäs kabeltvnät!
För dig som ännu inte har
sett fördelarna med att ha ett
programkort finns det möjlighet
att låna en digitalbox under en
vecka. Kontakta Vännäs tv:s
kundtjänst på 392 22.
Roger Fagerdal
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ATTRAKTIVA VÄNNÄS
Näringslivsavdelningen fokuserar på att
förbättra näringslivsklimatet i kommunen
och jobbar intensivt med företagsbesök
för att få igång en bättre dialog mellan
kommunen och näringslivet.
Syftet med besöken är att ta in näringslivets behov, lyssna in vad som är på
gång och även delge vad som sker
inom kommunens organisation.
jobba tillsammans

Tillsammans med Företagarna, Handeln
i Vännäs, Vännäs Utvecklingsteam,
Idrottsalliansen och Landsbygdsrådet
bildar näringslivsavdelningen en arbetsgrupp som arbetar med en process som
bär arbetsnamnet Attraktivare Vännäs.
Arbetsgruppen består av engagerade,
driftiga personer som har bra kontakt
med varandra och brinner för Vännäs.
Samtliga deltagare i gruppen vill bidra
till att göra Vännäs bättre och inser vikten av att jobba tillsammans. Hittills har
gruppen träffats vid fyra tillfällen och
har ytterligar två tillfällen inplanerade
under hösten.
VAD?

Processen började med att ställa frågan
VAD - Vad vill gruppen och Vännäs?
Tillsammans tog gruppen fram ett årshjul
för att se vad som händer i kommunen
under året. Vidare tittade vi på vad
som finns och vilka fördelar och styrkor
Vännäs har.
Ur detta kom det fram vad vi vill synliggöra och se mer av i Vännäs.

Några av punkterna som kom fram för
ett attraktivare Vännäs är:
•
•
•
•
•
•
•

härligare snyggare centrum
större koppling till byarna
vatten (älvar å sjöar)
förstahandsalternativ – för boende,
företagande, livsmiljö
lätt starta företag (nyttja Umeå)
sätta Vännäs på kartan
mål: bostäder, paketera Vännäs

En lista har sammanställts som kan
hjälpa till i arbetet med att göra Vännäs
mer attraktivt; allt från en webbplats och
närvaro i sociala media till ambassadörskap och vikten av att sprida positiv
information om Vännäs i alla led.
HUR?

Målet för nästa träff är att få fram en
handlingsplan kring synliggörandet och
HUR Vännäs ska synliggöras. Under
den sista träffen kommer gruppen att
arbeta vidare med ambassadörskap.
I arbetet med att synliggöra Vännäs
vill arbetsgruppen gärna höra hur ni
som företag, organisationer, föreningar
och medborgare ser på detta och era
synpunkter på ett attraktivare Vännäs.
Vad är ni villiga att göra och vad behöver ni för att göra det? Välkommen att
delta med idéer, kraft och energi!
Vill du veta mer kontakta gärna:
Christin Westman, Vännäs kommun,
christin.westman@vannas.se eller
Anna-Clara Fridén, Företagarna,
anna-clara.friden@alvnet.se.
christin westman
141 43

Påverka program-utbudet i kabeltv!
Var med och påverka programutbudet i Vännäs kabeltv genom
att svara på frågor om dagens
programutbud, priser och vad du
skulle vilja lägga till för program.
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Socialt företag
Socialt företagande är en växande trend
runt om i världen och ökar i
Sverige med ca 60-70 företag per år.
Sociala företag är företag som arbetar
mot sociala och samhällsnyttiga mål.
De är fristående från offentliga verksamheter och kan ha vilken företagsform
som helst. Sociala företag arbetar
utifrån medinflytande och rehabilitering
av människor som av olika anledningar
står långt utanför den traditionella
arbetsmarknaden.
Stödstruktur för Socialt Företagande

Stödstruktur för Socialt Företagande är
ett projekt som syftar till att underlätta
kontakter och stöd till personer, företag eller organisationer som vill starta
sociala företag i Umeå och Vännäs
kommun.
Genom projektet ska också medvetenheten om socialt företagande öka
i regionen. Projektet pågår fram t o m
2014-12-31.
Projektledare är Caroline Nyström som
har många års erfarenhet av entreprenörskap och företagande samt ledarskap-och affärsutveckling.
Hur kan vi lyfta socialt
företagande i Vännäs?
Har du idéer som du vill förverkliga?
För att berätta mer om innehållet i projektet och om utmaningar och möjligheter med socialt företagande, kommer ett
frukostmöte att anordnas under hösten
där Caroline medverkar.
Caroline Nyström
070-600 13 96
Annika Jansson
141 84

Passa på att göra din röst
hörd samtidigt som du kan
vinna priser! Du når enkäten
via www.vannas.se/enkat.
Roger Fagerdal
141 28
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underlättat och förenklat arbetet för
personalen, bland annat har TESsystemet* anpassats till smartphones
som gör att planerade besök visas och
utförda besök registreras.
Smartphone – Under projekttiden
utrustades medarbetarna med smartphones. När undersköterskor och vårdbiträden startar sina arbetspass loggar
de in med sin smartphone och får då
upp nödvändig information om dagens
uppdrag hos brukarna.
Registreringstagg – I varje brukares
hem har en registreringstagg klistrats
på insidan på dörrkarmen. Taggen
innehåller information om brukaren
och de insatser som ska ges som läses
in i smartphonen, samtidigt som klockslaget registreras då personalen
kommer och går.

Foto: Tommy Norman

Modern hemvårdscentral
med nöjda brukare
I Vännäs skapades det under hösten
2010 en hemvårdsenhet, där kommunen och landstingets resurser för
hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering samlokaliserades.

landstinget) anpassades lokaler för att
rymma den nya verksamheten. Kommunens personal tillsammans med
hälsocentralens personal flyttade till de
gemensamma lokalerna.

Syftet med hemvårdsenheten, som nu
fått namnet HemvårdsCenter, var att
utveckla en samlokaliserad hemvårdscentral med en ändamålsenlig, trygg,
säker verksamhet med bra kommunikation och tydliga rutiner till nytta för
personer i behov av stöd, rehabilitering, omsorg och hälso- och sjukvård i
hemmet.

- Sedan den 1 september 2013, då
kommunerna övertog hemsjukvården, huserar enbart kommunens medarbetare i lokalerna på
S Drottninggatan, säger Tommy
Norman.

- Nu är projektet i hamn och resultatet lät inte vänta på sig. Åtgärder
och insatser har blivit tydligare
anpassade till brukarnas unika behov
och vilja, brukarna är nöjdare och
medarbetarna anser att arbetet har
förbättrats avsevärt, berättar Tommy
Norman, projektledare för HemvårdsCenter.
För att skapa nära samverkan och
snabba kommunikationsvägar mellan
huvudmännen (Vännäs kommun och
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Ny tekniska lösningar

Den nya verksamheten inom hemvårdsenheten ska vara framåtblickande
såväl när det gäller att ge god vård som
att utveckla IT-baserad kommunikation och dokumentation.
- Ett antal tekniska lösningar har
utvecklats under projekttiden och
några lösningar har utvecklats och
införts av personalen själv, fortsätter
Tommy.

Lösningarna har ökat säkerheten
och kvaliteten för brukarna samt

Registreringstaggen sitter på insidan av dörrkarmen.
Foto: Tommy Norman

Nyckelfritt låssystem – De brukare som önskar kan få ett nyckelfritt
låssystem. Detta minskar nyckelhanteringen och förkortar restiden då
personalen inte behöver åka och hämta
nycklar innan de åker till brukaren.
Låset aktiveras säkert via personalens
smartphone och besöket registreras via
registreringstaggen, se ovan.
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Säkert medicinskåp – För personer som har svårigheter att klara sin
medicinering tillhandahålls ett låsbart
medicinskåp. Skåpet lånas ut utan kostnad och återlämnas då behovet inte
längre kvarstår.
Kvalitetspärm – De brukare som
inte längre har eget medicinansvar har
en kvalitetspärm för att säkerställa att
medicindelegeringen fungerar. Kvalitetspärmen innehåller aktuella signerings- och medicinlistor som beskriver
läkemedelshanteringen hos brukaren.
Gemensam databas – En webbaserad databas har upprättats där gemensamma rutiner och olika data finns
tillgänglig för samtliga medarbetare på
HemvårdsCenter.
EVI – En Väg In, det till säga att
enbart ha ett telefonnummer utåt,
underlättar för brukare, anhöriga och
övriga att komma i kontakt med HemvårdsCenter.

Brukarupplevelse (Öppna jämförelser 2012)
Vännäs %

Riket %

Tar personalen hänsyn
til dina åsikter och önskemål om hur hjälpen
ska utföras?

92,1

85,4

Brukar personalen
bemöta dig på ett bra
sätt?

100

97

Hur tryggt eller otryggt
känns det att bo
hemma med stöd från
hemtjänsten?

89,4

86,3

Hur nöjd eller missnöjd
är du sammantaget
med den hemtjänst du
har?

91,3

88,1

Tabell 1. Vännäs för 2012 ligger klart över medelvärdet för riket i de presenterade
parametrarna. Källa: Öppna jämförelser 2012

Hur har då brukarna upplevt
förändringarna?

Brukarupplevelsens resultat i Öppna
jämförelser från tidigare år går tyvärr
inte att jämföra med 2012 då frågeställningarna har förändrats. Det man
däremot kan utläsa är att att Vännäs
för 2012 ligger klart över medelvärdet
för riket i de presenterade parametrarna.
Vård- och omsorgsförvaltningens egna
undersökningar visar att brukarna
generellt är nöjda med de insatser
som ges. Samtliga parametrar utom
delaktighet, som är oförändrad, har
förbättrats – se figur 1.
Välkommen att höra av dig till HemvårdsCenter140 43 mellan kl. 10.0012.00 och 13.00-15.00.

Figur 1. Andel brukare som svarar ”Instämmer helt” i brukarenkät från HemvårdsCenter.
Källa: Slutrapport för projektet Vännäs HemvårdCenter.

Marita Bergman
141 04

*TES - För planering och kvalitetssäkring används det digitala planerings- och registreringssystemet TES (tillgänglighet, effektivitet, säkerhet). TES håller reda på samtliga brukare exempelvis var de bor, vilket stöd och hjälp de behöver, när och hur långa
insatser som planerats. Förändringar uppdateras löpande. Systemet håller reda på vilken personal som arbetar, vilken kompetens de
har med mera. TES har anpassats till smartphone, vilket innebär att planerade besök visas och utförda besök registreras.
HÄR & N U 3 : 2 0 1 3
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Sophämtning
I mars i år fick Vännäs kommun en ny entreprenör som hämtar sopor i kommunen.
Inför bytet till ny entreprenör sattes det
en så kallad tagg (ID-märkning) på alla
sopkärl i kommunen. Kärlen märktes
även upp med etiketter där det går att
avläsa till vilken fastighet kärlet hör samt
dess storlek.
Sopkärlets placering

Eftersom kommunens entreprenörer
börjar sin körtur kl. 06.00 måste
kärlet vara utställt vid den tiden på
hämtningsdagen. Ställ gärna ut kärlet
kvällen innan så riskerar ni inte att ert
kärl missas. Tänk även på att de har
tid på sig att tömma kärlet fram till kl.
22.00 hämtningsdagen, så låt kärlet
stå framme under den tiden.Där trottoar
finns ska kärlet placeras på trottoaren,
men högst en (1) meter från körbanan
så att sopbilens armar når kärlet och för

att bilen inte ska behöva köra upp på
trottoaren vid tömning.
Farliga hämtplatser

Renhållningsavdelningen har påbörjat
och kommer att fortsätta arbetet med
att, i samråd med fastighetsägare, arbeta bort så kallade farliga hämtplatser.
Det kan handla om att ta bort trånga
hämtutrymmen och trösklar i soputrymmen samt att minimera backning för
sopbilen.

Umeåregi
onen
Kommuner
i samverkan

Tömning

av sopkär

l

För att vi ska
kun
utan spill ber na tömma ert sopkär
l säk
vi er åtgärd
a förkryssad ert och
orsak:
Felvänt kär
l
mot gatan/ - kärlet ska stå med
locköppnin
vägen.
g
Öppet loc
k - locket
ska
Beställ fler
och/eller stör vara helt stängt.
re kärl vid
behov.
Ej åtkomligt
fritt ca 1 me kärl - placera kärlet
så att det
ter
är
låda, lyktstol runt om, t.ex från
häck,
pe samt äve
n mellan kär brevlen.
Hinder ___
_________
_________
_________
_________
_________
____
_________
_________
Registrerin
_____
gsnr ______
_________
_________
__
Fri höjd-/
vägbredd
- Gata/väg
3,5 m bre
ska vara min
d och
st
vägbana upp ha en fri höjd på
4,3 m från
får ej inkräkt till trädkronor. Träd
och växtlig
a på den fria
het
höjden.
Felsorterat
avfall
Övrigt

Datum

_

Chaufför
Vid frågor
kontakta
oss:
Bjurholm
Nordmaling 0932-140 00
Robersfors 0930-140 00
093
4-14
0 00
Umeå
090-16 19
Vindeln
00
0933-140
Vännäs
00
0935-140
00

På ”hängaren” kan du läsa om något behöver åtgärdas innan nästa sophämtningsdag.

”Hängaren”

Har du fått en ”hängare” på sopkärlet?
Läs då på hängaren av vilken anledning som sopköraren har placerat den
på sopkärlet och åtgärda det som har
blivit fel före nästa hämtningsdag.

ID-märkning

Om ert kärl fortfarande inte har fått en
tagg (ID-märkning), vänligen hör av er
till Vännäs kommuns kundservice för
renhållningsfrågor på telefon 142 26.

Slamtömning
Under 2013 har Vännäs kommun
börjat skärpa kraven för att förbättra
arbetsmiljön för den personal som jobbar
med slamtömning.
Foto: Allmiljö

Personal som dagligen arbetar med
slamsugning och att tömma brunnar bör
enligt Arbetsmiljöverkets belastningsregler inte lyfta tyngder över 25 kilo.
Årligen skadas många slamtömmare i
samband med lyft av tunga brunnslock.
Vid tömning av brunnar lämnas en lapp
som bevis på att tömning är gjord.
På lappen lämnas också information
om något behöver åtgärdas till nästa
tömning.
Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren är ansvarig för att
anläggningen inte medför någon risk
18

för de som arbetar med att tömma
brunnar. I dag finns belastningstestade
lätta och låsbara brunnslock att köpa
på olika byggvaruhus.
Fastighetsägaren är skyldig att se till
att den egna vägen är framkomlig för
slambilen. Vägen till hämtplatsen ska
röjas från vegetation som kan försvåra
framkomligheten, samt snöröjas och
hållas halkfri.
Avståndet mellan slambilens uppställningsplats, slamavskiljare och sluten
tank bör inte överstiga 10 meter enkel
väg.

Om avståndet överstiger 10 meter tas
en extra avgift ut av dig som kund.
Slambilens uppställningsplats får inte
ligga högre än sex (6) meter från slamavskiljarens botten.
Har du några frågor kring slamtömning är du välkommen att höra av dig
till Vännäs kommuns kundservice för
renhållningsfrågor, telefon 142 26.
Kundservice för renhållningsfrågor
maria lundberg
142 26
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Pengar
för din idé!
Vad vill du att andra ska få uppleva i
ditt närområde under kulturhuvudstadsåret 2014!
Att Umeå är Europas kulturhuvudstad
2014 har väl inte undgått någon. Det
kommer att öka antalet besök i Umeå
men förhoppningsvis också i Umeåregionen (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs).
Nu har du, ungdom eller vuxen, chansen att söka finansiering via LEADER
URnära till dina tankar och idéer om
vad som skulle vara intressant att visa
upp eller uppleva i din närhet under
2014.
Det kan vara små eller lite större aktiviteter - alla idéer är värda att pröva.
Intresseföreningar, enskilda entusiaster,
byaföreningar, ungdomsföreningar –
alla är välkomna!
Ansökan är enkel att skriva och du får
tillgång till projektmedel direkt efter att
beslut är fattat.
Ansökningshandlingar och information
finns på www.urnara.se under
”Umeåregionen – en möjlighet inför
2014”.
Marianne Åsell
070-259 85 75
info@urnara.se

LEADER URnära
URnära är både en ideell
förening och ett Leaderområde i
södra Västerbotten, som omfattar
Umeåregionens sex kommuner;
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.
URnära riktar sig till personer,
föreningar och företag som vill
söka projektstöd.
Källa: www.urnara.se
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Foto: Anette Lamell, Assistansbolaget i Sverige AB

inbjudan till
Anhörigdag
Vårdar du barn, maka/make eller annan anhörig? Då är du välkommen att delta i
årets anhörigdag den 16 oktober på FrivilligCenter.
Anhörigdagen är en årlig nationell dag
då anhörigvårdare uppmärksammas.
I Vännäs har vård- och omsorgsförvaltningen och FrivilligCenter tidigare
uppmärksammat dagen med olika typer
av aktiviteter på dagtid.
Årets anhörigdag i Vännäs äger rum
den16 oktober. Då provas nya grepp
för att nå ut till och locka fler anhöriga
och anhörigvårdare.
- Tidigare har vi uppmärksammat anhörigdagen under dagtid, då många är
på jobbet. I år kommer vi att arrangera
anhörigdagen en kväll för att fler ska
ha möjlighet att komma, säger Caroline
Forsgren på FrivilligCenter.
Programmet innehåller bland annat
föreläsningar, levande musik, presentation av HemvårdsCenter och informa-

tion om anhörigstöd från FrivilligCenter.
För den som vill kommer det även att
bjudas på tilltugg.
- Många gånger ser sig människor som
vårdar anhöriga i hemmet inte som
anhörigvårdare och de vet inte heller
vilket stöd de kan förvänta sig från kommunens eller FrivilligCenters sida, menar
Caroline, som hoppas att så många
som möjligt tar sig tid att komma på
anhörigdagen.
Genom att lägga anhörigdagen på
kvällstid hoppas man på att kunna nå
och även få kontakt med anhöriga till
barn och ungdomar med olika typer av
funktionshinder.
Se hela programmet på
www.vannas.se/anhorigdag.
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vinter.

Information
till dig som reser med
Länstrafiken
Nu finns flera smarta tjänster som gör det ännu enklare att resa med oss.
Behöver du hjälp eller har frågor är du alltid välkommen att kontakta Reseinfo
på telefon 0771-100 110. Vardagar kl 05.30-20, lördag 9-16 och söndag 11-18.

Ladda kortet på webben
I vår webbshop kan du ladda
ditt busskort med dagar och
resor. Webbshopen hittar du
på tabussen.nu, under Mina
sidor. Här kan du även registrera ditt busskort för att få vår
”tappa-bort-garanti”.

Turer och tider i vår app
Med vår app tabussen får du
tidtabeller, hållplatstider och
reseplanerare direkt i din smartphone. Den är gratis och du
laddar ner den via App Store
eller Android market.

Personligare tidtabell
Samla alla dina regelbundna
linjer i en personlig tidtabell.
Ladda ner som pdf eller få den
tryckt hem i brevlådan. Saknar
du dator eller behöver hjälp att
skapa din tidtabell, kontakta
Reseinfo/kundtjänst.

Översyn av linje 15 tillfälliga tidtabell
Med anledningen av att vägavstängningen av Umevägen nedanför Mariakapellet blir långvarig
pågår en översyn av den tillfälliga tidtabellen och dess körvägar.
Syftet är bl a att undersöka möjligheten att trafikera Lägret i vissa pendlingsintensiva lägen,
samt även försöka komma till rätta med en försenad pendlingstur från Umeå till Vännäs.
(Översynen var ej avslutad vid denna upplagas pressläggning.
För senaste information gå in på ww.tabussen.nu).
PS. Du vet väl att du kan hämta och lämna ditt bussgods hos Shell på Pengsjövägen 11.

tabussen.nu
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