INFOR MAT I ON FRÅN VÄN N ÄS KOMMU N 3 : 2 0 2 1
HÄR & N U 3 : 2 0 2 1

1

Med tåget mot framtiden
”Människorna tätnar alltmer kring stationshuset, man känner på sig att ett viktigt
ögonblick är för handen. Plötsligt stiger på något avstånd, de väldiga böljande
ångmolnen upp mellan björkarna, tåget har passerat bron över Uman och rymden
genljuder av den börjande kungliga saluten.”1
Så här skildrade en av lokaltidningarna invigningen av när järnvägen till Vännäs
stod klar och det första loket ångade in mot den nybyggda stationen den 1 oktober
1891. Men beskrivningen kunde även ha gällt lördagsmorgonen den 2 oktober
2021 då vi firade 130-årsjubileet. Vi som var på plats fick uppleva både ånglok,
kungligheter (nåja, i alla fall utklädda), trumpetfanfarer och en massa trevligheter i
Oscarsparken. Stort tack till ABF som initierade och höll samman jubileumsfirandet
och tack till alla föreningar och enskilda som på olika sätt bidrog till dagen!
I Vännäs är vi stolta över vår järnvägshistoria och lyfter gärna fram den. Det gäller till
exempel i utvecklingen av vårt centrum och det nya ”gröna” gång- och cykelstråket. Det
som går mellan järnvägsstationen och gångtunneln under järnvägen mot Skolgatan.
Järnvägen har även fortsättningsvis stor betydelse för vårt samhälle på många olika
sätt. Många är de som varje dag pendlar med tåg till och från Vännäs och därmed
väljer ett hållbart resande med låga utsläpp.
VK:s Ola Nordebo summerar fint i sin ledarartikel 1 oktober vilken betydelse järnvägen haft för Vännäs. ”Dagens Vännäs föddes i en stark framtidstro. Rälsen varslade
om ett Norrland som höll på att ta sats. (…) Årtionde för årtionde utvecklades Vännäs
till något mer än ett tidigt stationssamhälle, men med järnvägen som hjärta. (…)
Vännäs lockar stadigt till sig nya människor och lyckas bättre än många jämförbara
kommuner med att behålla den yngre befolkningen. Järnvägen står inte längre totalt i
centrum som förr, men den är fortfarande omöjlig att tänka bort. Vad tågen drivs av
har förändrats. Lokalsamhällets drivkrafter har utvecklats. Och Vännäs har bara börjat.”
Vi kan inte annat än instämma!
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Har du provat
självservice?
Vännäs kommun lanserar
löpande nya digitala tjänster.
Via E-tjänsterna kan du skicka
in dina ärenden till kommunen
digitalt och följa ärendets gång
via Mina sidor.
Så loggar du in

Vännäs centrum. Foto Magnus Lindgren.

Handla dina
julklappar lokalt i år!
Vännäs är fantastiskt att julhandla
i med julpyntade skyltfönster, unika
butiker, caféer och restauranger. I
butikerna kan du få personlig service
och hjälp att hitta den perfekta
julklappen.

EMELIE HÖGLANDER
141 18
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Gå in på kommunens hemsida
www.vannas.se/sjalvservice för
att läsa mer om våra tjänster.
SOFIA TJÄRNSTRÖM
141 04

Kommunen i
sociala medier
Flera av kommunens verksamheter
är aktiva i sociala medier.

Ingen puls utan din

Du kan säkert förstå det. Det är de
pengarna som betalar dina barns
skolgång, omsorgen och att det planteras blommor i en park nära dig.
Att de långa transporterna minskar.

Mer information

Känslan av att klämma och känna på
en produkt. Alla möten med människor. Beslutet är ditt. Men ingen puls
utan din.

Genom att handla dina julklappar
lokalt är du med och bidrar till ett
levande centrum.
Fundera på det. Den personliga servicen många verkar ha glömt nu när
näthandeln lovsjungs. Tänk igenom
det. Att skatteintäkterna ökar i takt
med den lokala handeln. Att antalet
arbetstillfällen blir fler. Vilket skapar
mer skatteintäkter.

För att kunna logga in på
Mina sidor, följa ditt ärende
och lämna underskrift i vissa
tjänster, så måste du logga in
med E-legitimation, till exempel
bankID.

Våra huvudkanaler
för organisationen och för
kommunen som plats!

”Ingen Puls utan din” är en nationell
upplysningskampanj som belyser vikten
av just din närvaro i stadskärnan.
Över 40 städer runt om i Sverige står
bakom kampanjen, däribland Vännäs.

•
•
•

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

Du hittar fler konton via
vannas.se/some
Vi ses!

Läs mer på ingenpulsutandin.se

3

Vi söker
röstmottagare
till valet 2022!
Söndagen den 11 september
2022 är det ordinarie val i
Sverige till Riksdag, kommun
och region. I samband med
valdagen behöver vi personer
som vill arbeta i vallokal.

ÄNDRING AV VALDISTRIKT
INFÖR VALET I SEPTEMBER 2022
Varje gång det är val eller folkomröstningar delas alla som får rösta in
i valdistrikt. Vännäs kommun har
fem valdistrikt.
Varje valdistrikt är kopplat till en
röstlokal. Röstlokalerna kan vara
olika för olika val. Vännäs kommun
genomför nu en ändring av sina
valdistrikt.
De flesta väljare kommer troligen
inte att notera detta, då det mest
är en administrativ åtgärd. För en
del väljare kommer det att märkas
tydligare eftersom de hamnar i
ett valdistrikt som har sin röstlokal
i Vännäs tätort när de tidigare har
röstat i Vännäsby och tvärtom. Förändringen berör främst ett mindre
antal väljare som bor utanför Vännäs
och Vännäsby tätort.
För väljare som väljer att förtidsrösta
märks det ännu mindre då det går att
förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela Sverige.
På röstkortet kommer det att stå ett
annat namn än tidigare för vilket
valdistrikt du tillhör. Det kommer
även att framgå tydligt vilken som är
din ordinarie vallokal. Fördelningen
av partiernas mandat till fullmäktige
påverkas inte av detta.
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Denna ändring av valdistrikt är
i första hand för att förenkla för
alla som arbetar med valet, såväl i
valadministrationen samt för alla
som arbetar i vallokalen. För dig som
väljare kommer det för de flesta att
bli en tydligare koppling mellan ditt
bostadsområde och det valdistrikt du
tillhör. De nya valdistrikten heter:
•

Västra byarna-Älvdala,

•

Lägret-Nyby,

•

Myran-Centrum

•

Vännäsby

•

Östra byarna

Utöver namnändring har valdistrikten ritats om samt fått en jämnare
fördelning av antalet röstberättigade.
De tidigare namnen var Vännäs S,
Vännäs C, Vännäs V, Vännäsby
samt Östra byaområdet. Precis som
tidigare så kommer de som tillhör
valdistrikten Vännäsby och Östra
byarna att ha sin ordinarie vallokal
i Vännäsby tätort och övriga distrikt
i Vännäs tätort. Vilka exakta vallokaler som kommer att användas
är inte fastställt ännu.

SUSANNA SILJETUN
141 11

Vi söker dig som tycker
om att arbeta där det händer
många saker samtidigt, som
trivs med att träffa människor, vill
värna om demokratin och förstår
vikten av att valet går rätt till. Du
behöver kunna överblicka vad
som behöver göras för att hjälpa
väljarna och de andra röstmottagarna på bästa sätt.
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,
• 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.
Mer information
och intresseanmälan
Många som jobbar i vallokal
tycker att det är en rolig erfarenhet
och återkommer vid varje val.
Besök vannas.se/val2022
för att läsa mer om uppdraget,
ersättning, och lämna en
intresseanmälan.
För frågor kontakta
Susanna Siljetun
Kommunsekreterare
Tel: 0935-141 11
susanna.siljetun@vannas.se

HÄR & N U 3: 2021

Nu finns
en portal för
interaktiva
digitala kartor
Under slutet av 2021 lanserar
kommunen en webbplats där du
ska kunna ta del av interaktivt
kartmaterial på olika sätt.

Har du koll på de nya
vädervarningarna från SMHI?
Den 26 oktober gick SMHI över till
nya kategorier för vädervarningar.
De nya kategorierna är baserade på
vilka konsekvenser vädret har för det
område som drabbas.
Tidigare utfärdade SMHI varningarna
klass 1, klass 2 eller klass 3 baserat på
när vädret nådde vissa värden eller
gränser, exempelvis en viss mängd snö.
I det förnyade systemet kommer
en varning utfärdas när vädret
väntas medföra konsekvenser eller
störningar i samhället. Gul varning
ska därför inte likställas med den
tidigare klass 1.

Det här betyder de
nya varningarna

åtgärder om man bor eller vistas i
utsatta områden eller på annat sätt
tillhör en riskgrupp.

Orange varning

Allvarliga konsekvenser för
samhället, fara för allmänheten.
Vad ska du göra?

Allmänheten avråds från att
genomföra aktiviteter som innebär
utsatthet under förväntad väderutveckling samt uppmanas att vidta
lämpliga förebyggande åtgärder för
att minska konsekvenser för liv, miljö
och egendom.

Att de är interaktiva betyder att
du kan klickai kartorna och ta del
av olika typer av information, till
exempel lediga tomter. Vi kallar
webbplatsen för ”kartportalen”.
För tillfället finns två kartor på
plats; en för lediga tomter och en
för att hitta områden för aktivitet
- till exempel skidspår.
Arbetet med kartportalen är
ett långsiktigt arbete där webbplatsen kommer att utvecklas allt
eftersom. Fler kartor kommer att
tillkomma eller nuvarande kartor
kommer att få mer information.
Kika in på vannas.se/kartor
för att läsa mer!

Röd varning

Mycket allvarliga konsekvenser för
samhället, stor fara för allmänheten.
Gul varning

Konsekvenser för samhället, vissa
risker för allmänheten.
Vad ska du göra?

Allmänheten bör ha ökad uppmärksamhet avseende förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande
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Vad ska du göra?

Allmänheten bör helt avstå från
aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt
vidta förebyggande åtgärder
för att minska konsekvenser för liv,
miljö och egendom.
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Vi uppmärksammar Orange week och
Orange day – mot våld i nära relationer
Den 22-28 november infaller
Orange week, en internationell
vecka som belyser Mäns våld mot
kvinnor samt Våld i nära relationer.
Den 25 november infaller även
Orange day som är en dag där FN
uppmanar att manifestera mot
Mäns våld mot kvinnor.
Vård- och omsorgsförvaltningen
bjuder under veckan alla sina
medarbetare på tårta tillsammans
med information om stöd vid våld i
nära relationer.
– Genom att uppmärksamma och
visa på att det finns stöd att få om du
är utsatt för våld så hoppas vi bidra
till att fler söker hjälp. Vi måste prata
om våldet. Vi måste våga fråga och
vi måste orka lyssna på den som
vågar berätta om våld i nära relationer, både i möten med invånare i
kommunen och mellan kollegor.
Något alternativ finns inte om vi vill
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, säger socialchef Ulrica
Westerlund.
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Vad menas med våld
i nära relation?
Med våld i nära relationer menas våld
där den som utsätts är eller har varit
gift, sambo eller särbo med den andre,
eller har barn tillsammans med denne.
Det kan även handla om våld från personer som du är beroende av på grund
av att de ger dig vård eller omsorg.
Våldet kan till exempel bestå av:
fysiskt våld – kan vara knuffar, att bli
fasthållen, dragen i håret, slagen eller
sparkad.

ekonomiskt- och/eller materiellt våld
– innebär att någon annan bland annat
kan ta kontroll över ekonomin och
materiella tillgångar för att på så sätt
öka isoleringen, utsattheten och göra
det svårare att lämna relationen.
försummelse – människor som är
beroende av andra personer för vård
och omsorg i vardagen kan även
utsättas för vanvård eller försummelse,
som undanhållande av medicin eller att
inte få tillräckligt näringsriktig kost, hit
räknas också situationer där den ena
parten tvingar eller hotar den andra,
stänger in eller befinner sig hemma hos
den andre utan lov.

sexuellt våld – våldtäkt eller andra
påtvingade sexuella handlingar,
alternativt sexuella handlingar som
den utsatte inte vågar säga nej till
räknas till sexuellt våld.
psykiskt våld – direkta eller indirekta
hot eller förlöjligande, även våld eller
hot om våld mot husdjur kan räknas
till den psykiska utsattheten.
social utsatthet – frihetsinskränkningar
som isolering genom att bli hindrad
från att träffa släkt och vänner eller att
delta i sociala aktiviteter.

M AN K AN ÄVEN VAR A
UTSAT T FÖR- ELLER UTÖVA
VÅLD PÅ ANDR A SÄT T

Det
•
•
•
•
•

kan till exempel handla om:
sex mot ersättning
att köpa sex
att skada sig med sex
människohandel för sexuella
ändamål
sugardejting, eller ha sålt
filmer/bilder.
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Det finns hjälp att få!
Socialtjänsten i Vännäs kommun
är ansvariga för att ge stöd och
hjälp, svara på frågor och ge
rådgivning om fler sätt att få
stöd och hjälp.
Kontakta socialtjänsten via
kommunens växel: 0935-140 00

Hjälp vid problematiskt/
aggressivt beteende

Socialtjänsten hjälper även dig
som upplever:
•

svårigheter att kontrollera ilska
och aggression

•

att man har använt någon form
av våld mot någon i en nära
relation

•

att man inte har använt våld,
men känner en rädsla för att
det ska ske

För akut hjälp!
Du som behöver akut hjälp utanför
kontorstider kan ringa socialjouren.
Du kan komma i kontakt med jouren
på två sätt:
•

Ring akutnumret 112 för att
bli kopplad till socialjouren

•

Ring jourtelefonen på
telefon 090-16 30 50

•

oro för att barnen far illa utifrån
något av ovanstående.

Fokus för stödet är att våldet
ska upphöra.

Fler kontaktvägar för hjälp
Kommunens Behandlingsteam
Du kan kontakta Behandlingsteamet
på kommunen för att få rådgivning.
Fler insatser från teamet behöver
du få beviljade via socialsekreterare men du är välkommen att
kontakta teamet för stöd och råd.
Tel: 073-384 56 02

Terrafem - för hjälp på
andra språk
Tel: 020-52 10 10
Webbplats: terrafem.org
Brottsofferjouren Umeåregionen
Tel: 116 006
Webbplats: umearegionen.boj.se

Kvinnofridslinjen

Välj att sluta - för hjälp att
sluta utöva våld

Tel: 020-50 50 50
Webbplats: kvinnofridslinjen.se

Tel: 020-555 666
Webbplats: valjattsluta.se

Nu kan du
ansöka om
försörjningsstöd digitalt!
Kommunerna i Västerbottens
län samarbetar för att utveckla
e-tjänster. Det senaste tillskottet
är en tjänst som gör det möjligt
att ansöka om försörjningsstöd
digitalt - när som helst.
Första gången personer ansöker
om försörjningsstöd via e-tjänsten
tar det ungefär tjugo minuter att
fylla i alla frågor.
Nästa gång går det snabbare.
Det beror på att man inte behöver
svara på lika många frågor vid en,
så kallad, återansökan.
Målet är att e-tjänsten ska underlätta för både den som ska ansöka
om försörjningsstöd, och att den
ska underlätta för socialsekreteraren som ska handlägga ärendet
och ta ett beslut.
Du hittar tjänsten direkt på:
sjalvservice.vannas.se/
forsorjningsstod
Varför e-tjänst?
E-tjänster gör det möjligt att utföra
sitt ärende hemifrån via sin mobil
eller dator.
E-tjänsterna är dessutom
alltid öppna. Det innebär att du
kan skicka in sitt ärende när du vill,
oavsett tid på dygnet eller dag
i månaden.

E-tjänsten för försörjningsstöd är
framtagen inom ramen för projektet
E-tjänsteutveckling i samverkan.
Projektet finansieras med medel från
europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.
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Från vänster: Peter Sohlman, Jennie Augustsson, Anneli Johansson. Foto: Sofia Tjärnström.

Demensvårdsteamet och hälsocentralen
startar upp anhörigutbildningar
Under våren 2022 startar en ny
utbildningssatsning för anhöriga till
personer med demenssjukdom. Målet
är att kunna erbjuda utbildning till
de anhöriga så tidigt som möjligt,
för att den som vårdar en person
med demens hemma ska känna
en ökad trygghet.
– Det är en av de punkter som lyfts
upp nationellt som mycket viktig, att
anhöriga som ger vård i hemmet och
som får utbildning om demens upplever en mindre belastning. Många
som kommer till oss nu känner inte
till vilket stöd man kan få och har
kämpat på länge. Det vill vi ändra på,
säger Anneli Johansson, medicinskt
ansvarig sjuksköterska i Vännäs
kommun.
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En tydlig väg in

Det är primärvården, hälsocentralen,
som gör en utredning och sätter
diagnos. Den som är anhörig ska
sedan kunna få gå en utbildning så
snabbt som möjligt.
Utbildningen ska ge kunskaper om
demens, sjukdomsförloppet, kommunens stödinsatser och vart anhöriga
kan vända sig. Viktigt är också att
belysa att det är en sjukdom som kan
se olika ut och ha olika förlopp.
– Vår förhoppning är att det ska
bli enklare för de anhöriga att få
”en väg in” till oss som arbetar med
detta, säger Jennie Augustsson som
är demensvårdsansvarig i kommunen. Man ska få en närmare kontakt
med oss och det kan även leda till

att man får kontakt med andra
anhöriga i samma situation. Under
utbildningen ska man också få
information om andra nätverk och
stödgrupper, till exempel vår lokala
demensförening i Vännäs.
– Det ska bli jättespännande och
kul att få till ett samarbete kring
detta. Det är en utmaning med att
starta upp men förhoppningsvis
kan vi få igång ett samarbete med
hälsocentralen och regionen som
flyter på bra, säger Peter Sohlman,
distriktssköterska i hemsjukvården
och demenssköterska.
Från Vännäs Hälsocentral är man
också mycket positiv till det kommande samarbetet med kommunen.
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– Vi tror att det nya samarbetet ska
gynna våra patienter. Vi hoppas på
att få ett tydligare helhetsgrepp i
demensvården när vi kan hjälpas åt
mellan region och kommun, säger
Pernilla Karlsson, distriktssköterska
och demenssköterska på Vännäs
Hälsocentral.
Utbildningarna ska
ge ökad trygghet

De medarbetare som kommer
att hålla i utbildningen ska arbeta
för att skapa en trygghet för personer med demenssjukdom och
dennes anhöriga så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet.
– Det är mycket information att
smälta för dem som drabbas, säger
Anneli Johansson. Dels ska man bearbeta en diagnos och dessutom ta reda
på eller få till sig en massa information. Mycket kan försvinna på vägen
och vi hoppas att det nya upplägget
ska underlätta.
Gemensam planering
med inspiration från Umeå

Från kommunen kommer
Demensvårdsteamet och biståndshandläggare att delta på utbildningen. Från Vännäs hälsocentral
kommer arbetsterapeut och distriktssköterska. Representanter från
Demensföreningen ska också finnas
på plats, liksom personer från
Vännäs hälsocentral.
Planeringen gör kommunen
tillsammans med arbetsterapeut
och distriktssköterska på Vännäs
hälsocentral. Som stöd har de arbetsmaterial som Umeå kommun tagit
fram när anhörigutbildningar har
startat upp där.

NYA AVFALLSSYMBOLER
SKA GÖRA DET LÄTTARE ATT
GÖRA RÄTT!
Snart kan hela Sverige, och
hela Norden, ha ett gemensamt
sätt att vägleda kring sortering av
avfall. Samma symboler ska kunna
finnas på mjölkförpackningen,
i soprummet och på återvinningscentralen.
Det ska göra det lättare att sortera
avfallet rätt, vilket i sin tur ger mer
material till återvinning.
Det är ett unikt system som nu växer
fram. Aldrig tidigare har så många
länder enats om ett gemensamt sätt
att kommunicera kring avfall.
Att samma bilder återfinns där man
slänger sina sopor, på papperskorgarna på stan, och i grannkommunen såväl som i grannlandet
när man åker på semester gör det
barnsligt enkelt att sortera rätt. Det
gäller allt från förpackningar till
grovavfall och farligt avfall.
Det nya sopspråket

”Det nya sopspråket” är tredelat:
tydliga symboler kombineras med
enhetliga namn på olika avfallslag
och vägledande färger.
Rött signalerar exempelvis farligt
avfall, orange är elavfall, mörkgrönt
vägleder trädgårdsavfallet rätt, och
lila betyder plastavfall.

Experter på kommunikation, på
avfallshantering och beteendevetenskap har rådfrågats och systemet
har testats på allmänheten, allt för
att det ska bli så enkelt och tydligt
som möjligt. Är det enkelt och tydligt
ökar mängden avfall som sorteras
rätt till återvinning, och det vinner
alla på, inte minst vår miljö.
Det är frivilligt för såväl kommuner
som privata avfallshanterare och
producenter att använda de nya
symbolerna. Men förhoppningsvis
kommer det att sprida sig så att
det ska bli lätt att sortera rätt oavsett
var man än befinner sig.
I Vännäs kommun kommer renhållningsavdelningen att börja använda
de nya skyltarna på återvinningscentralen så att det blir lättare att
sortera rätt.
I Danmark, som tagit fram förlagan
till det nordiska systemet, har drygt
90 procent av kommunerna anslutit
sig tre år efter lansering.
De nya skyltarna ska göra det enkelt
för alla att sortera rätt. Målet är
ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi.
RENHÅLLNINGSAVDELNINGEN
140 00

SOFIA TJÄRNSTRÖM
141 04
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Skattereduktion
för grön
teknik
Det tidigare investeringsstödet
som gick att söka vid installation av solceller har från och
med i år ersatts av en skattereduktion för grön teknik. Till
skillnad från investeringsstödet
gäller skattereduktionen endast
privatpersoner.
Hanteringen av skattereduktionen
sker på motsvarande sätt som
ROT- och RUT- avdragen. För
en installation av ett nätanslutet
solcellssystem kan du få en
skattereduktion på 15 % och för
installation av system för lagring
av egenproducerad elenergi
samt installation av laddningspunkt till elfordon kan du få en
skattereduktion på 50 %.
Skattereduktionen gäller kostnader
för arbete och material och har
ett takbelopp på 50 000 kr.
Om du har frågeställningar som
rör skattereduktion för grön teknik
eller andra frågor som rör energi
och klimat är du välkommen att
kontakta den kommunala energioch klimatrådgivningen.
Energi- och klimatrådgivningen
är en kostnadsfri och opartisk
tjänst som vänder sig till privatpersoner, företag och föreningar
som är boende eller verksamma
i kommunen.
Energi- och klimatrådgivare
Benny Jansson
E-post: Benny.jansson@vannas.se
Tel: 070-201 70 82

10

Nyheter inför nästa slamsäsong,
SMS- och spolningtjänster
Från och med 2022 kommer renhållningsavdelningen att använda
oss av en SMS-tjänst där ett meddelande skickas ut cirka 10 dagar innan
slambilen kommer till dig. Detta gör
att du exempelvis hinner rensa upp
kring brunnen eller ta bort krukor
och prydnadssaker från brunnen,
vilket i sin tur gör det enklare för den
som tömmer att komma åt brunnen.
Med hjälp av digital kartinformation,
ringar vi in de vi vill nå. Vi skickar
SMS eller ett röstmeddelande till
dig som är folkbokförd i en fastighet
och är över 16 år. Du som inte har
ett mobilnummer registrerat på din
hemadress får ett röstmeddelande via
din fasta telefon, om du har en sådan.
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.
I de fallen måste du meddela oss att
du vill ha SMS och det gör du antingen genom att kontakta oss eller
genom att du registrerar dig via vår
hemsida under ”Bygga, miljö och infrastruktur/Avfall och återvinning”.
Där hittar du en länk till ”Felanmälan
och felmeddelanden” där det i sin tur
finns en länk till registreringssidan.

På registreringssidan kan du även
lägga till fler telefonnummer (till
exempel numret till din jobbmobil)
och fler adresser.
Om du vill ta bort tjänsten att få
SMS från oss, gå in på registreringssidan enligt ovan och välj ”inaktivera
varningar”.
Förebyggande spolning

En annan nyhet under 2022 är att
vi i samband med ordinarie tömning
kommer att kunna erbjuda tjänsterna
spolning av infiltration samt spolning
av ledningen mellan huset och slambrunnen. Spolning av ledning inomhus
eller faktiska stopp innefattas inte.
För att vi ska veta vilken utrustning
bilen behöver ha med sig när den
kommer till dig så behöver 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.
I nästa nummer av Här&Nu så
kommer vi med mer information
om SMS- och spolningstjänsten.

RENHÅLLNINGSAVDELNINGEN
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Information om sophämtning
Underlätta soptömningen

Kom ihåg att kärlen ska vara
utställda från kl. 06.00 på
tömningsdagen. För att inte riskera
en missad tömning, ställ ut kärlen
redan kvällen innan. Sopbilen har
på sig till kl. 22.00 på tömningsdagen att tömma kärlen.
Tömningarna sker till största delen
med sidlastande sopbilar. För att
underlätta tömningen är det viktigt
att varje kärl har minst 0,5 meter
fritt utrymme mellan varandra och
1 meter fritt bakom. Placera kärlen
med locköppningen mot vägen på
plant underlag.
Till de fastigheter som har tömning
en gång per vecka kommer det en
baklastande bil. Då behöver kärlen
stå åt motsatt håll, det vill säga
med handtaget utåt. Detsamma
gäller vid de fastigheter som har
dragväg. Dragväg innebär att
sopbilschauffören går ur bilen och
hämtar kärlen.
Sophämtning på
helgdagar

Sopbilen kör som vanligt på
helgdagar som infaller måndag
till fredag. Det vill säga, om du har
ordinarie tömningsdag på julafton,
nyårsafton, nyårsdagen eller
liknande så ska du ställa ut dina
tunnor precis som vanligt.
Har sopkärlet bara
blivit halvtömt?

Ibland töms inte kärlet helt och
hållet och det beror oftast på att
det är något i det som gör att
soporna har fastnat. Om du har
mycket sopor inför en tömning,
tryck inte ihop soppåsarna för hårt.
Risken finns då att kärlet inte blir
helt tömt eftersom påsarna blir
”fastkilade” i kärlet.

fryser fast beror oftast på att de
är blöta. Titta därför till kärlet inför
tömning och försök peta loss de
påsar som har frusit fast.
Det är du som fastighetsägare som
är ansvarig för att soporna inte sitter
fast - det ingår inte i chaufförens
uppgift att lossa det som eventuellt
har fastnat eller frusit fast.
Minska risken för att soporna
fryser fast:

•

Håll kärlet rent – ett rent kärl
minskar risken för fastfrysning.

Har du slut på
matavfallspåsar?

•

Låt blött matavfall rinna av
ordentligt i vasken innan du l
ägger det i papperspåsen.

Om du har ett brunt kärl så ingår
matavfallspåsarna i ditt abonnemang
när de är slut kan du hämta nya på:

•

Genom att blanda i oblekt
hushållspapper eller rivna
äggkartonger kan du få
mat-avfallet torrare.

•

Ställ påsen på den lilla hyllan
som finns i kärlet så att den
får frysa till lite.

•

Luktande matavfall, som
räk- och kräftskal, kan slås in
i oblekt hushållspapper innan
det läggs i papperspåsen.
Hur blir det med viktavgiften när
kärlet bara har blivit halvtömt?

Du betalar för det du slänger, vilket
innebär att sopbilen väger kärlet
både när det lyfts upp och innan
det ställs ner igen. Det betyder att
det är bara det som ramlar ur kärlet
som registreras och som vi sedan
fakturerar dig för.
ENHÅLLNINGSAVDELNINGEN
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•

Coop i Vännäsby.

•

Medborgarhuset i Vännäs
(i det röda skåpet på vänster
sida om huset).

•

Starrbergets återvinningscentral.

TIPS!
Fallfrukt är inte ett trädgårdsavfall utan ett matavfall och
ska antingen slängas i den
egna matkomposten eller i den
bruna tunnan.
Men det bästa är ju så klart att ta
vara på frukten och exempelvis
göra äppelmos.

Nu när vintern är här är det
vanligt att soporna fryser fast i
det bruna kärlet. Att påsarna
Locköppning mot gatan

HÄR & N U 3 : 2 0 2 1
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HÄR KAN DU PROMENERA I VINTER!
Den som vill promenera i skogen
under vintertid är välkommen till
Fritidsområdets elljusspår i Vännäs.
I vinter kommer Vännäs kommun
att anlägga ett vinterpromenadspår
längs elljusspåret och ett lättare
skidspår kommer istället att anläggas
runt ishallen på fritidsområdet.
Elljusspåret är cirka 2 kilometer
långt och fullt upplyst. Det finns

flera ställen att gå in i eller ut
från spåret. Din hund är också välkommen i promenadspåret men ska
vara kopplad.
Observera att promenadspåret inte
kommer att plogas eller sandas på
samma sätt som gångvägarna i
kommunen.
PETER LUNDSTRÖM
142 34

Vill du vikariera inom vård
och omsorg i kommunen?
Vi söker dig som vill vikariera inom äldreomsorgen eller LSS-omsorgen.
Inom äldreomsorgen kan du arbeta på äldreboende, inom hemjtänsten eller
på ett korttidsboende. Välkommen med din ansökan!
vannas.se/ledigajobb
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Att tänka på
inför advent
och jul!
Information från
Räddningstjänsten
Levande ljus är mysigt och
trevligt men innebär också en
risk. Räddningstjänsten tipsar
om hur du får en brandsäker jul.
Tips inför advent och jul
•

Tänk på att inte smycka
ljusstaken med material som
kan fatta eld.

•

Släck ljusen när du lämnar
rummet.

•

Byt gärna ut stearinljusen
mot batteridrivna ljus.

•

Kontrollera batteri i brandvarnaren.

•

Köp gärna en brandsläckare av typ Pulver 6
kg 43A 233BC och en
brandfilt.

God jul och gott nytt år, önskar
Räddningstjänsten i Vännäs!
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