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Rally, restriktioner och rysare
När ni läser det här har vi upplevt en fartfylld VM-helg i Umeåregionen.  
Vi hoppas att ni njutit av Vintermyset i Vännäs centrum eller tagit er ut i skogarna 
och sett hur världens bästa rallyförare gjort upp på krävande banor. Många av oss 
har också varit funktionärer eller på andra sätt ställt upp på rallyt. Mervärdet av 
detta arrangemang är svårt att överblicka. Förutom att vi syns i den internationella  
mediebevakningen lockar rallyt till besök från hela världen och bidrar till mer  
liv och rörelse i regionen. Rallyt är såklart också en rolig upplevelse för oss som 
alltid bor här!

De flesta av restriktionerna för Covid-19 har släppt. Under hela pandemin har  
Vännäs kommun följt restriktioner från regering och folkhälsomyndigheten. Vi är  
nu i ett läge där vi öppnar upp våra verksamheter och återgår till normalläge.  
Pandemin har lärt oss mycket och den digitala utvecklingen har gått extra snabbt 
när vi har behövt ställa om. Olika former av digitala kontaktytor, digitala möten och 
e-tjänster kommer vi fortsatt att arbeta med för att bredda den kommunala servicen. 

Under de första månaderna av 2022 har vi haft en omfattande smittspridning i 
Vännäs kommun. I vår organisation har frånvaron varit hög och vi har arbetat hårt 
för att minimera att negativa effekter ska drabba våra medborgare/företag, brukare  
och medarbetare. Nu märker vi att frånvaron minskar och vi hoppas att den ut- 
vecklingen fortsätter. Vi vill tacka för den förståelse som varit för de begränsningar 
vi har haft och ett extra tack till alla våra medarbetare som upprätthåller en bra 
kvalitet i en mycket krävande situation.

Slutligen vill vi tipsa om en kreativ satsning på berättelser om Vännäs. Tillsammans 
med appen Storyspot har vi lanserat fem specialskrivna historiska ljudberättelser 
på temat spöken och mystiska myter, som alla utspelat sig i Vännäs. Ladda hem  
appen kostnadsfritt i Google play eller App store och var beredd på rysningar!

KAROLINA JOHANSSON

HENRIK ÅSTRÖM
BITR. KOMMUNCHEF
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Flera av kommunens verksamheter 
är aktiva i sociala medier. Några 
finns på Facebook och några 
arbetar med Instagram. 

Våra huvudkanaler  
för organisationen och för  
kommunen som plats!

• Facebook: Vännäs kommun
• Facebook: Visit Vännäs
• Instagram: Visit Vännäs

Kika in på vår webbsida
vannas.se/some och hitta fler 
verksamheter att följa.

Vi ses!

Här hittar du 
våra sociala 
medier!

Den största delen av kommunens 
verksamheter är samhällsviktiga. 
Det innebär att de upprätthåller 
verksamhet som uppfyller samhällets 
grundläggande behov, värden  
eller säkerhet.

I kommunen rör det sig om allt 
från tillverkning av dricksvatten, 
till räddningstjänst, hemtjänst, vård 
och omsorg, väghållning, skola och 
förskola med mera. Ibland inträffar 
störningar i verksamheten som  
kommunen behöver kunna hantera. 

Det kan till exempel handla om:
• Personalbrist
• Materialbrist
• Vattenbrist
• Brist på livsmedel
• IT-avbrott
• Strömavbrott
• Lokaler som inte går att  

använda, till exempel på grund 
av skador.

För att kunna hantera störingar  
gör kommunens medarbetare en 
kontinuitetsplanering. Det innebär 
att kommunens medarbetare planerar 
för att kunna sköta verksamheten på 
en tillräckligt bra nivå oavsett vilka 
störningar som påverkar den.

Samhällsviktiga verksamheter i  
Vännäs kommun är just nu i full 
gång med planering för att hantera 
den här typen av påfrestning.

Påverkan under pandemin

Under hanteringen av Corona-
pandemin har planering för både 
personal- och materialbrist varit  
aktuellt. Kommunens verksamheter, 
speciellt inom skola, vård och omsorg, 
har fått pröva på brist på både  
personal och material men ändå 
hållit verksamheterna i gång på ett 
säkert sätt.

TEXT: MALIN ÖSTERLUND
0935-141 13

Hur fungerar kommunens 
verksamheter när vardagen 
blir annorlunda?

Nu söker vi  
sommarvikarier 
till äldreomsorgen 
och LSS-omsorgen
• Vill du vara med och göra 

skillnad för våra invånare? 

• Är du intresserad av att  
arbeta med äldre personer 
som behöver stöd i hemmet 
eller inom äldreboenden? 

• Är du intresserad av att  
arbeta med personer som 
lever med en funktionsned-
sättning? 

Läs mer om uppdragen  
som sommarvikarie via  
vannas.se/ledigajobb
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Söndagen den 11 september 2022 är 
det ordinarie val i Sverige till Riks-
dag, kommun och region. I samband 
med valdagen behöver vi personer som 
vill arbeta i vallokalerna.

Vi söker dig som tycker om att  
arbeta där det händer många saker 
samtidigt, trivs med att träffa männi-
skor, vill värna om demokratin och 
förstår vikten av att valet går rätt till. 
Du behöver kunna överblicka vad 
röstmottagarna behöver göra och 
hjälper gärna till tillsammans med 
de andra röstmottagarna i vallokalen.

I uppdraget som röstmottagare 
ingår bland annat att:

• se till att det är god ordning  
i vallokalen,

• ta emot röster och lägga dem  
i urnan,

• markera i röstlängden vilka  
som röstat,

Brobygget vid 
Gothnellska är en 
byggarbetsplats!
Vårvintern 2022 kommer  
Vännäs kommun att bygga en 
hängbro som ska binda sam-
man Gothnellska halvön med 
campingområdet i Vännäs.

Vi vill göra allmänheten  
uppmärksamma på att detta  
är en byggarbetsplats och att 
området kring bron inte får 
beträdas. 

Avspärrningarna

Området som inte får beträdas 
är markerat med hjälp av 
grindar, avspärrningstejp samt 
skyltar. Detta av säkerhetsskäl 
för såväl allmänhet som för 
byggföretagets arbetare.

Tillsammans med Vännfors 
bygg som utför arbetet, ber vi 
dig som vistas i området att  
respektera dessa avspärrningar 
så att bygget kan gå enligt plan.

Vi kommer att ha en invigning 
av bron så snart den är klar, dit 
vi hälsar alla välkomna!

• hjälpa de väljare som ber om det, 
till exempel genom att informera 
om hur de gör för att rösta,

• räkna röster efter att vallokalen 
har stängt.

I varje vallokal kommer det att  
finnas en blandning mellan nya och 
erfarna röstmottagare. Många som 
jobbar i vallokal tycker att det är en 
rolig erfarenhet och återkommer  
vid varje val.

Intresseanmälan

Läs mer på vannas.se/val2022  
och skicka gärna din intresseanmälan 
via våran E-tjänst.

För frågor kontakta:
Susanna Siljetun 
Kommunsekreterare 
E-post: val@vannas.se 
Tel: 0935-141 11

Vill du arbeta som  
röstmottagare under valet? 
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Under hösten 2021 deltog Vännäs 
kommun i Statistiska Centralbyråns 
(SCB) stora medborgarundersökning. 
Cirka 400 invånare svarade på 
enkäten. I genomsnitt får Vännäs
kommun bra betyg från de personer  
som svarade. 

Det här innebär undersökningen

Medborgarundersökningen ställer 
frågor om hur det är att bo i kommun- 
en och vad medborgarna tycker om 
kommunens verksamhet. Vännäs 
kommun brukar delta i medborgar-
undersökningen vartannat år. Till 
årets undersökning har SCB gjort 
förändringar i frågorna och svars- 
alternativen vilket gör att årets under-
sökning är svår att jämföra med  
tidigare år. Istället går det att jämföra  
kommunens siffror med resultaten 
för Sverige och Västerbotten. 

Områden där kommunen  
får goda resultat

Kommunen som helhet får goda  
betyg, ungefär 7 av 10 kan rekommen-
dera andra som inte bor i kommunen 
att flytta hit, vilket är högre än för 
de flesta kommuner i Sverige. Även 
kommunens verksamheter får ett gott 
resultat, särskilt grundskolan sticker 

ut jämfört med riket. I Vännäs 
kommun är ungefär 90% positiva 
till hur grundskolan fungerar, att 
jämföra med 75% i hela Sverige. 

De som svarar på enkäten upplever 
Vännäs  som en trygg kommun samt 
att det finns ett relativt högt förtro-
ende för politiker och kommunens 
anställda. Ungefär hälften av de som 
svarade  anser att politikerna i Vännäs 
är ansvarstagande och arbetar för 
kommunens bästa. Det är betydligt 
fler än resultatet på nationell nivå. 

Områden där kommunen  
får mindre bra resultat 

Det finns även punkter där kommun-
en får ett sämre resultat. De är till 
stor del kopplat till transporter, 
utbudet av laddstolpar och skötseln 
av gång-, cykel- och bilvägar. Jämfört 
med riket är fler missnöjda med möj-
ligheten att använda kollektivtrafik. 

Var någonstans i kommunen man 
bor påverkar tillgången till kollek-
tivtrafik, de som bor på landsbygden 
är mer negativa till kollektivtrafiken 
än de som bor i Vännäs tätort. Även 
utbudet av caféer, restauranger, lek-
platser och ett lokalt kulturliv får en 

RESULTATET I 2021 ÅRS 
MEDBORGARENKÄT

större andel negativa omdömen än 
det nationella resultatet. 

Äldre invånare är mer nöjda

När undersökningen bryts ner på 
gruppnivå så finns det en grupp 
som sticker ut. De äldre invånarna, 
gruppen som är 65 år eller äldre, 
är väldigt nöjda med Vännäs. Inom 
nästan varje frågekategori ligger de-
ras resultat något eller mycket högre 
än det totala resultatet och hela 99% 
av de svarande äldre tycker att  
kommunen är en bra plats att leva på. 

Om du är intresserad av hela resulta-
tet så finns hela undersökningen och 
en sammanfattande presentation  
att ta del av på kommunens webbplats. 
Gå in på vannas.se och sök på SCB:s 
medborgarenkät.

Vad händer med resultatet sedan?

Resultatet från undersökningen  
använder flera av kommunens verk-
samheter i sitt fortsatta arbete. Främst 
använder kommunen resultatet i den 
kommande budgetuppföljningen. 

TEXT: DANIEL THEANDER
0935-143 21
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Varje år anordnar Håll Sverige Rent 
kampanjen Skräpplockardagarna. 
Med hjälp av Sveriges kommuner 
engagerar de barn och ungdomar i 
kampen mot skräpet. I år pågår  
kampanjen från 1 mars-31 maj och 
renhållningsavdelningen på Vännäs 
kommun uppmanar skolor samt barn- 
och ungdomsföreningar att delta.

Varje skola, organisation eller fören-
ing som deltar får själva välja när de 
gör skräpplockaraktiviteten. Huvud-
saken är att det sker någon gång 
under kampanjperioden. I första 
hand är Skräpplockardagarna inte 
en städaktivitet utan något som ska 
vara roligt och väcka tankar kring 
miljö och hållbar utveckling.

– Vi vet att detta är en efterfrågad 
och riktigt rolig aktivitet och för-
hoppningsvis kommer deltagarna att 
lära sig en hel del under tiden, säger 
Maria Lundberg, handläggare på 
renhållningsavdelningen i Vännäs 
kommun. 

Få tag i skräpplockarmaterial

Alla som anmäler sin barn- och 
ungdomsverksamhet till skräpplock-
ardagarna får skräpplockarmaterial 
skickat till sig gratis. Anmäl er via 

Håll Sverige Rents webbplats  
hsr.se/skrapplockardagarna.  
Anmälningen är öppen sedan  
den 1 mars. Vuxna får också delta  
i kampanjen men då kostar det att 
beställa skräpplockarmaterial.

Renhållningsavdelningen ska  
arbeta med lärande verksamhet

Renhållningsavdelningens arbete 
utgår från det lagrum som kallas 
Miljöbalken. I verksamhetens 
uppdrag ingår det att arbeta för en 
bättre miljö i kommunen och avdel-
ningen ska bland annat jobba med 
pedagogiska informationsinsatser 
mot allmänheten.

– För att få mer engagemang utanför 
kommunorganisationen vill vi gärna 
arbeta med den här typen av insatser 
också så att alla kan arbeta tillsam-
mans och se till att vi inte får plast 
och annat farligt avfall i naturen,  
avslutar Maria Lundberg.

TEXT: SOFIA TJÄRNSTRÖM
0935-141 04

Häng med i kampanjen 
Skräpplockardagarna!

Varför 
plocka skräp?
1. Genom att plocka skräp får 

du upp ögonen för själva  
problemet med nedskräpning.  

2. Den som har plockat  
skräp brukar inte vilja skräpa 
ner själv.  

3. Nedskräpning är ett väldigt 
synligt och konkret miljö- 
problem som alla kan vara 
med och lösa.  

4. Vi människor gör som andra 
gör. En plats som redan är 
skräpig riskerar därför att bli 
ännu skräpigare. Genom att 
plocka upp ett skräp kan vi 
bryta kedjan.  

5. En nedskräpad plats kan 
snabbt upplevas som otrygg. 
Att plocka skräp är ett jättebra 
sätt att påverka din närmiljö till 
det bättre och skapa en stolthet 
över platsen du bor på.  

6. Genom att plocka skräp  
visar du för andra att ned-
skräpning är fel och att skräp 
hör i papperskorgen. 
 

7. Många som plockar skräp 
berättar att de brukar få glada 
hejarop från människor som 
går förbi. Vilken grej!
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Vännäs kommun fördelar årligen ut 
bidrag till föreningslivet. Föreningar 
som är registrerade i kommunen  
har möjlighet att ansöka om olika bi-
drag under 2022.  Nedan följer kort 
information om några bidrag. 

Fullständig information om vilka bidrag 
som kan ansökas och riktlinjer finns 
att läsa på vannas.se under rubriken 
Uppleva och göra. 

Utvecklingsbidrag,   
sista ansökningsdag 31 mars
Har ni ett projekt som er förening 
vill genomföra eller är det något material 
som ni behöver för att utveckla er verk-
samhet? Då ska ni söka utvecklingsbidrag! 

Drift- och lokalbidrag, 
sista ansökningsdag 31 mars
Föreningar som äger och sköter  
anläggning/byggnad eller hyr lokal,  
kan ansöka om driftbidrag. Bidraget 
grundas på styrkta kostnader för hyra, 
el och uppvärmning, försäkring, räntor,  
vatten, renhållning och underhållskost-
nader för föregående år.

Ledarutbildningsbidrag, 
kan sökas löpande 
Bidraget syftar till att underlätta för  
föreningar att utbilda sina ledare och 
på så sätt höja kompetensen inom  
föreningen. Bidraget kan sökas för  
ledares deltagande i kurser och utbild-
ningar. Utbildningar arrangerade av, 
eller i samverkan med, riks- eller distrikts-
organisation är bidragsberättigade. 

Östen Berglunds ungdomsstiftelse, 
hösten 2022
Östen Berglunds ungdomsstiftelse delar 
årligen ut pengar till fritids- och kultur-
verksamhet för barn och ungdomar i
Vännäs kommun. Föreningar i kommunen 
eller privatpersoner boende i Vännäs 
kommun kan ansöka om pengar för att 
arrangera verksamhet för barn och 
ungdomar i kommunen. Verksamheten 
som pengarna går till ska vara fri från 
alkohol, tobak, narkotika och doping.
 
Bygdemedel – söks via Länsstyrelsen  
under perioden 15 maj-30 september
Bygdemedel är ersättning till de  
bygder som påverkats av utbyggnaden 
av vattenkraft. Kommuner och ideella 
föreningar kan ansöka om medel som 
inte behöver avsättas till rennäringen  
eller till att ersätta skador som orsakats 
av vattenkraften. Pengarna ska användas 
till projekt och investeringar för ändamål 
som främjar näringsliv eller service i 
bygden eller annars är till nytta för den.

Exempelvis kan hembygdsföreningar, 
idrottsföreningar och byalag söka 
bidrag. Föreningen måste vara registrer-
ade i Vännäs kommuns föreningsregister 
och ha ett organisationsnummer. 
Bygdemedel kan också beviljas direkt 
till berörda kommuner för investeringar 
som är angelägna ur samhällssynpunkt 
och kan även användas som nationell 
offentlig medfinansiering för EU-projekt.

TEXT: PETER LUNDSTRÖM
0935-142 34

Nytt i Lokala  
föreskrifter för att
skydda människors 
hälsa och miljön
Under 2021 gjordes en upp-
datering av kommunens lokala 
föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön.

En av nyheterna är att man  
numera får hålla fyra höns eller 
färre inom detaljplanerat område 
utan att det krävs tillstånd från 
kommunen. 

Har du funderingar på att  
skaffa höns inom detaljplanerat 
område, prata med dina grannar 
och säkerställ att det inte orsakar 
störningar för omgivningen. För 
att hålla fler än fyra höns eller 
tupp inom detaljplanerat område 
krävs tillstånd från kommunen. 

Tillstånd krävs även om du avser 
hålla nötkreatur, häst, get, får, 
svin, orm samt pälsdjur eller fjäder-
fä som inte är sällskapsdjur inom 
område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

Ansöka om tillstånd

Om du vill ansöka om tillstånd 
för djurhållning inom område 
med detaljplan eller områdes-
bestämmelser så finns ansöknings-
blanketter att hitta via vannas.se.
Du kan även höra av dig till 
miljö- och byggavdelningen  
så hjälper vi dig!

E-post
plan.miljonamnden@vannas.se

TEXT: MALIN HOLMLUND 
0935-141 60

Föreningar, dags att söka bidrag!
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Vännäs kommun har undersökt 
möjligheten att öppna en fritidsbank i 
kommunen. 2021 godtog Kommun-
styrelsen ett medborgarförslag om 
fritidsbank och sedan dess har 
handläggare på kommunen fortsatt 
att utreda frågan för att kunna starta 
fritidsbanken.

Nu är det klart att Vännäs kommun 
skrivit avtal med Fritidsbanken för 
att under 2022 öppna portarna till 
Vännäs fritidsbank!

Vad är en fritidsbank?

Fritidsbanken är till för alla och 
fungerar som ett bibliotek, fast med 
sport- och friluftsprylar. Här kommer 
du kunna låna utrustning för en 
aktiv fritid, som till exempel skidor, 
skridskor, inlines, bollar av olika 
slag, klubbor, fotbollsskor, hjälmar, 
friluftlivsprylar och mycket mer. 

Konceptet bygger på att vem som 
helst kan skänka begagnad sport- och 
friluftsutrustning, till fritidsbanken. 
Fritidsbanken lånar sedan ut den 
gratis till alla medborgare med en 
lånetid på 14 dagar.

Läsårsdata 
2022/2023
för grundskolorna

Höstterminen 2022 
23 augusti-22 december

Lovdagar:

Vecka 44 
31 oktober-4 november

Fritidshemmens stängning  
samt kompetensutvecklingsdagar 
ej bestämt.

Vårterminen 2023
11 januari-15 juni

Lovdagar: 

Sportlov vecka 10 
6-10 mars

Påsklov vecka 15 
11-14 april

Övriga lovdagar 
17 maj, 19 maj, 5 juni

Fritidshemmens stängning  
samt kompetensutvecklingsdagar 
ej bestämt.

Elevernas skolår 178 dagar.

Vi öppnar fritidsbank i Vännäs!
Vad är så bra med en fritidsbank?

En uppenbar effekt av en fritidsbank 
är att människor rör sig mer men 
också att tröskeln för att idrotta eller 
komma ut mer i naturen blir lägre. 
Genom att kunna låna sport- och 
friluftsutrustning kan fler prova på 
nya aktiviteter utan att först behöva 
köpa de saker som krävs. 

Fritidsbanken bidrar också till bättre 
miljö och ett hållbart samhälle ge-
nom att återbruka utrustning, se till 
att den används så länge som möjligt 
och ta hand om den på ett klimat-
smart sätt. 

Vännäs kommun kommer under 
våren starta arbetet med att samla in 
utrustning. Vet ni idag redan av att 
ni har utrustning hemma som inte 
används tar fritidsbanken tacksamt 
emot dessa. Vi kommer informera 
närmare hur, var och när insam-
lingen kommer ske. 

TEXT: PETER LUNDSTRÖM
0935-142 34
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– Fördelarna är uppenbara för så
väl elevernas individuella utveckling
som för hela Vännäs framtid. André 
Wiklund är lärare i entreprenörskap
på Liljaskolan och arbetar med en 
vision om att skapa en röd tråd av 
entreprenöriellt lärande från låg-
stadiet upp till g ymnasiet.

Entreprenörskap i skolan handlar
inte enbart om att starta och driva 
företag. Det handlar också om att 
träna sin kreativitet, initiativförmåga 
och kunskap i problemlösning.
Beroende på årskurs ser fokuset för 
det entreprenöriella lärandet olika ut. 
I låg och mellanstadiet handlar det 
exempelvis om att inspireras till att 
lösa ett problem på ett kreativt sätt. 
På gymnasiet får eleverna chans att 
starta och driva sitt första företag.

På Liljaskolan har entreprenörskap
länge varit ett självklart inslag i
undervisningen. André är en av
flera lärare i entreprenörskap där. 
Skolan arbetar i nära samarbete med 

det regionala kontoret för UF
(Ung Företagsamhet). UF är ett
internationellt koncept för främjande
av entreprenöriell utveckling i skolan.

– Våra UF-företag på Liljaskolan är 
ofta med och plockar hem vinster i 
regionala och nationella tävlingar i 
ung företagsamhet. Klart vi är stolta! 
berättar André. Vi har märkt att 
entreprenörskap är ett verktyg som 
gör det enkelt för eleven att förstå 
kopplingen mellan skolans teoretiska 
värld och arbetslivets praktiska värld.
När eleverna får arbeta utifrån ett 
intresse medför det att eleven blir 
mer engagerad i sin utbildning och 
det syns ofta i starka betyg.

På högstadiet Hammarskolan 
arbetas det också med entreprenör-
skap. Numera finns det ett etablerat 
samarbete mellan Liljaskolan och 
Hammarskolan där skolorna lär av 
varandra. Nästa steg i visionen om 
den röda tråden är att även mellan- 
och lågstadieskolorna ansluter  
till satsningen.

I och med att Vännäs kommun är  
relativt litet, vilket gör att det är enkelt 
att samarbeta, samt att det finns 
ett gymnasium - skapar det unika 
förutsättningar för att bli den första 
kommun i Sverige som har ett  
etablerat entreprenörskapsarbete i 
alla årskurser.

– Om entreprenörskap, kreativitet 
och problemlösning är något som
genomsyrar hela utbildningen är 
fördelarna uppenbara. För det första 
ger vi bättre förutsättningar för våra 
ungdomar att lyckas med studierna. 
För det andra bygger vi en företags-
byggande kultur som främjar Vännäs 
konkurenskraft och tillväxt i framtiden.

Tips! André Wiklund driver  
Instagramkontot @ufcoachen som 
följs av elever och lärare från hela 
Sverige. Där inspirerar och engage-
rar han i entreprenöriellt arbete.

TEXT: JONATHAN BJÖRKLUND 
070-850 65 24

EN RÖD TRÅD AV  
ENTREPRENÖRSKAP
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När kommer slambilen?
Ordinarie slamtömningsperiod  
är från maj till och med november. 
På vår hemsida vannas.se kan du 
se när det är dags för tömning i  
ditt område. 

SMS-aviseringar
Från och med den här säsongen 
börjar vi med SMS-avisering inför 
tömningen. Du kommer då att få 
ett meddelande cirka 10 dagar 
innan slambilen kommer så att du 
exempelvis hinner rensa upp fram 
till och kring brunnen. Det gör  
att det blir enklare för den som  
tömmer att komma åt brunnen.

SMS:et går till dig som är folk-
bokförd på den fastighet där 
slamtömning ska ske och är över 
16 år. Du som inte har ett mobil-
nummer får ett röstmeddelande  
via din fasta telefon.

Om du har ett oregistrerat  
kontantkort, skyddat nummer,  
äger ett fritidshus i kommunen eller 
om ditt mobilnummer är registrerat 
på din arbetsgivare så får du inte 
våra SMS automatiskt. Meddela 
oss att du vill ha SMS genom att 
registrera ditt nummer via sidan 
vannas.se/driftinfo. Där finns mer 
information och en länk till regist-
reringssidan. Där kan du även 
lägga till fler telefonnummer (till 
exempel numret till din jobbmobil) 
och fler adresser. 

Om du inte vill att vi ska SMS:a 
dig, gå in på registreringssidan 
enligt ovan och välj ”inaktivera 
varningar”. Du kan även ringa 
eller mejla oss så lägger vi in/tar 
bort ditt mobilnummer åt dig.

Förebyggande spolning
I år kan vi även erbjuda före- 
byggande spolning i samband 

med ordinarie tömning. Det gäller  
spolning av infiltration och/eller spol-
ning av ledningen mellan huset och 
slambrunnen. Spolning av ledning inom-
hus eller faktiska stopp innefattas inte.

För att vi ska veta vilken utrustning bilen 
behöver ha med sig när den kommer 
till dig så måste vi få veta det innan 
slamsäsongen börjar. Vi vill alltså att du 
kontaktar oss under vårvintern om du 
vill ha en förebyggande spolning vid 
ordinarie tömning av din slambrunn.

Kommer slambilen fram till  
din slambrunn?
En bra transportväg fram till brunnen 
är viktig då slambilarna är stora och 
tunga, drygt 20 ton. Att en personbil 
kan ta sig fram är ingen garanti för att 
slambilen kan det eftersom slambilen är 
bredare, högre och tyngre. Det är alltid 
chauffören som gör den professionella 
bedömningen om vägen är farbar när 
det är dags att tömma. 

Har du en tank?
Om du har en tank måste du själv 
beställa tömningen hos oss. När tanken 
är tömd får du ett SMS från slambilen 
och då måste du fylla vattenlåset med 
vatten så snart som möjligt så att det 
inte börjar lukta illa i huset. 

När du märker att tanken behöver tömmas, 
ring eller mejla oss så ordnar vi så att 
din tank blir tömd inom åtta dagar.

Ska du gräva om din nuvarande 
slambrunn?
Kom ihåg att meddela oss i god tid  
om detta så att vi vet om du ska ha tömt 
under säsongen eller inte. Får vi inget 
veta så kommer slambilen att tömma 
brunnen som vanligt. 

Meddela oss även vilken slags brunn 
du har bytt till eftersom vi behöver veta 
vilken slambil som vi ska skicka till er. 
Om det till exempel är en BAGA eller 

en FANN-brunn så kommer dessa att 
heltömmas så länge du som fastighets-
ägare inte meddelar oss något annat. 

Ändra tömningsintervall
Om du vill ändra intervallet på  
tömningen måste du kontakta oss i  
god tid innan slamtömningssäsongen 
börjar. Tänk på att fastboende måste 
ha tömning av sin slambrunn minst en 
gång per år och fritidshusboende minst 
en gång vart tredje år.

Tunga brunnslock
En slamchaufför kan vissa dagar lyfta 
80-90 brunnslock. Är locken väldigt 
tunga och kanske inte heller har någon 
lyftanordning, kan chauffören både få 
förslitningsskador och klämskador.

För att förebygga dessa skador arbetar 
vi för att alla ska byta ut sina tunga lock 
mot lätta glasfiberlock. När en brunn 
med tungt lock blir tömd, meddelar 
chauffören det till dig och till oss. Vi 
skickar sedan ett brev till dig med en 
uppmaning om att byta till ett lättare 
lock. Om locket inte är bytt vid nästa 
tömningstillfälle, debiterar vi dig enligt 
fastställd taxa.

Brunnen har inte blivit tömd,  
men jag har ändå fått en faktura
Om ett hinder gör att chauffören inte 
kan komma åt att tömma brunnen på 
grund av exempelvis hinder i vägen 
eller att vägen inte går att köra på så 
blir det en så kallad bomkörning. Det 
blir det också om de inte får tillåtelse 
av dig som fastighetsägare att tömma 
brunnen. Vid såna tillfällen får du en 
faktura på framkörningsavgiften enligt 
gällande taxa.

Kontakta oss på 
renhållningsavdelningen
Du når oss via e-postadressen 
soporochvatten@vannas.se eller via 
kommunväxeln, tel. 0935-140 00.

Snart är det slamtömningssäsong igen!
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Har du planer på att bygga något i 
vår eller sommar? Då börjar det bli 
dags att lämna in en ansökan till 
Miljö- och byggavdelningen.

Beroende på vilket projekt du har  
på gång kan det krävas ett bygglov 
eller en anmälan, enligt plan- och 
bygglagen. På vannas.se/bygglov  
hittar du mer info om bygglovspro-
cessen och hur du gör för att lämna 
in en ansökan.

Tips inför din bygglovsansökan

Ett bygglov handläggs och beslutas i 
normala fall inom 10 veckor från att 
ärendet är komplett. 

Det finns en hel del du som sökande 
kan göra för att öka möjligheterna att 
få ett snabbt beslut. Här följer några 
bra tips inför din lovansökan:

• Lägg tid på din ansökan, se 
till att den är komplett när du 
skickar in den. Vi börjar inte 
handlägga ditt ärende förrän  
din ansökan är komplett.

• Ritningarna är en viktig del  
av ansökan och de ska vara  
fackmässigt utförda. Om du 
känner dig osäker, ta hjälp av  
en fackman för att rita dem.

• Alla områden har inte en  
detaljplan som styr vad eller  
hur du får bygga, men om det 
finns en detaljplan för just ditt 
område underlättas handlägg-
ningen om det du vill bygga 
stämmer med detaljplanen. 

Om du har frågor, kontakta miljö- 
och byggavdelningen så hjälper vi dig!
plan.miljonamnden@vannas.se.

DAGS ATT SÖKA BYGGLOV INFÖR 
SOMMARENS PROJEKT!

Tips inför  
slamtömningen
• Märk ut var brunnen är med en 

pinne så att chauffören snabbt  
ser var brunnen är. 

• Se till att hela vägen fram  
till brunnen är rensad från växt-
lighet, staket och liknande så  
att chauffören lätt kan ta sig  
fram till brunnen. Detta gäller 
även infartsvägen.

• Se till att vägen är farbar och  
att bilar upp till 20-30 ton kan 
köra där. Om den inte är det, 
meddela oss så får slambilen 
åka dit när vägen är farbar.

• Plocka bort eventuella prydnader, 
blomkrukor och liknande från 
brunnslocket.

• Ha inga planteringar runt brunnen.

• Byt ut det tunga locket till ett 
lättare som väger högst 15 kg.

• Har ni en låst bom, öppna den. 

• Har brunnen blivit dåligt tömd, 
meddela oss detta senast 2 
veckor efter tömningstillfället.

Foto: Slambilar 
hos kommunens 
entreprenör.
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Upptäck 
vinterVännäs

Än finns det tid för 
snöiga aktiviteter!

 visitvannas.se

@visitvannas

 visitvannas

v

Snöfestival 
med rockfest 
19/3!
Den 19 mars anordnar Vännäs 
Utvecklingsteam Snöfestival 
med snöskulpturtävling, musik 
och korv i Oscarsparken. På 
kvällen avslutar vi med Rockfest 
på Hotel Vännäs.

Under dagen
Dagen börjar kl. 11.00 då vi 
avtäcker lådorna med snöblock 
för de lag som ska delta i 
snöskulpturtävlingen. Det kommer 
att vara fyra tävlande lag som 
skulpterar på temat sport.

Kom och rösta och heja fram 
din favoritskulptur. Du har chans 
att vinna pris på din röst!

Lagen har på sig till kl. 14.00 
och röstningen pågår fram till 
kl. 14.15 med prisutdelning 
direkt därefter.

Rockfest på kvällen
Vi avslutar dagen med Rockfest 
på Hotel Vännäs. Festen startar 
med buffé klockan 18.00. 
Boka bord för kvällen hos Hotel 
Vännäs på tel. 0935-109 30.

Banden som ska spela på 
festen presenterar vi på Vännäs 
utvecklingsteams facebooksida!

Kontakt
Vill du anmäla ett lag eller har 
frågor om snöskulpturtävlingen 
kontakta Maria Sundquist på 
telefon 070-680 98 60.


