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Glad sommar!
Det är försommar och naturen i Västerbotten är som allra vackrast. För många av 
oss väntar efterlängtade ledigheter. För andra är det jobb som gäller. Oavsett hur 
det ser ut för dig så hoppas vi att du får möjlighet att njuta av den härliga årstiden! 

Trots pandemin har kommunens verksamheter kunnat fortsätta sitt arbete under 
våren, med med olika anpassningar för att undvika smittspridning. Vi räknar med 
att flera av dessa anpassningar och åtgärder kommer behöva fortsätta att finnas 
kvar även efter sommaren. Många kommuner har under gångna året behövt 
stänga skolor och förskolor tillfälligt på grund av många sjukdomsfall och smitta i 
verksamheten. I Vännäs har vi hittills kunnat ha våra för- och grundskolor öppna, 
vilket har stor betydelse för våra barn och unga. 

När jag skriver dessa rader har vi haft ett par veckor med färre konstaterat  
smittade i kommunen och en generellt nedåtgående kurva i hela Västerbotten.  
Det är glädjande, men för att denna utveckling ska fortsätta är det avgörande  
att vi fortsätter att hålla avstånd och att vi alla är försiktiga även nu i sommar och 
under ledigheter. Det gäller även dig som blivit vaccinerad. Vi ser av utvecklingen 
i andra delar av landet att smittspridningen snabbt kan ta fart igen på grund av 
oförsiktighet. Tillsammans kan vi bromsa smittan i Vännäs. 

Vi önskar er alla en glad sommar! 

HENRIK ÅSTRÖM

HENRIK ÅSTRÖM
BITR. KOMMUNCHEF
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Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, 
Umeå, Vindeln och Vännäs kommu-
ner, tillsammans med URnära ideell 
förening och andra partners inom 
ideell och privat sektor, kommer att 
ansöka om att bilda ett leaderområde 
för Umeåregionen.

Ett leaderområde får endast omfatta 
orter med upp till 20 000 invånare. 
Det betyder att hela Umeåregionen 
utom Umeå stad kommer att ingå i 
det tänkta leaderområdet.

Leader i Umeåregionen -  
Tillsammans för utveckling!

Leader är en metod där privat, ideell 
och offentlig sektor arbetar tillsam-
mans i ett partnerskap för att bidra 
till lokal utveckling. Metoden an-
vänds i hela Europa och grundar sig 
i tanken att lokal utveckling genom-
förs mest effektivt och hållbart av de 
som bor och verkar i ett område.

Med hjälp av Leader kan du som har 
idéer om den lokala utvecklingen av 

din bygd föra fram dem, engagera 
dig och söka pengar till utvecklings-
projekt. Det handlar helt enkelt om 
att utveckla landsbygder och lokal-
samhällen utifrån de särskilda förut-
sättningar som finns just där. 

Leaderområden finansieras genom 
EU-medel och genom statlig och of-
fentlig medfinansiering på regional 
och lokal nivå.

Hur fungerar Leader?

I varje leaderområde finns en ut- 
vecklingsstrategi som ligger till 
grund för utvecklingen i området. 
Strategin tas fram i ett partnerskap 
mellan ideell, privat och offentlig 
sektor. Strategin ska bland annat 
beskriva vad som behöver göras för 
att öka sysselsättningen, skapa nya 
företag och hur området kan bli mer 
attraktivt och konkurrenskraftigt.

När strategin är framtagen så bildar 
aktörer från de tre sektorerna en 
ideell förening för att driva arbetet. 
Det geografiska område som för- 

SEE-veckan 
20-26 september
I 20-26 september infaller  
SEE-veckan i Västerbotten.  
SEE står för social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet och 
veckan samlar evenemang på 
temat under samma ”flagg”.

Kommer du att anordna 
något på temat hållbarhet?
Besök seehallbarhetsveckan.se/ 
vasterbotten och anmäl dig.

Leader är en fransk förkortning för Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale, 
vilket betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygder.

UMEÅREGIONEN ANSÖKER OM 
ATT BILDA NYTT LEADEROMRÅDE!

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
www.vannas.se/socialamedier 
för att hitta fler verksamheter  
att följa.

Vi ses!

Följ gärna 
våra sociala 
kanaler!
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framtida utveckling. Därför har  
vi ordnade vi en digital workshop 
särskilt riktad till dig under 25 år. 
Workshopen ägde rum den 10 juni 
men du som missade den kan också 
delta genom att svara på vår digitala 
enkät för unga under 25 år.

Enkäten för unga ligger öppen  
till den 4 juli och finns även den på 
vannas.se/leader.

Vad händer härnäst?

Goda tankar och idéer om områdets 
behov och utvecklingsmöjligheter 
samlas in, både utifrån de workshops 
som genomförts och genom svaren 
från de digitala enkäterna. Med 
utgångspunkt från detta skrivs sedan 
en remissversion av utvecklings-
strategi fram. Det kommer att finnas 
möjlighet att tycka till om remissver-
sionen i slutet av sommaren. 

Under hösten bearbetas strategin 
ytterligare utifrån de synpunkter och 
remissvar som inkommit. Därefter 
skickas strategin in till Jordbruks-
verket senast den 15 oktober, till- 
sammans med en ansökan om att 
bilda ett leaderområde.  
 
Om strategin blir godkänd så  
kommer det under år 2022 ske ett 
kompletteringsarbete. Den nya  
programperioden startar januari 2023. 

PROJEKTGRUPPEN FÖR  
LEADEROMRÅDE I UMEÅREGIONEN

eningen arbetar inom kallas för 
leaderområde. I varje leaderområde 
finns även ett leaderkontor som hjäl-
per till att informera, utveckla idéer 
och ta emot projektansökningar. 

Vad är gjort hittills och  
vad gör vi just nu?

Under maj månad har vi ordnat totalt 
fyra workshops där över 100 engage-
rade personer från kommunal, ideell 
och privat sektor deltagit. Syftet med 
träffarna har varit att diskutera vilka 
styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot som finns i Umeåregionen. Resul-
taten av dessa diskussioner kommer 
ligga till grund för den kommande 
utvecklingsstrategin.  

Missade du dessa workshops,  
men vill ändå vara delaktig  
i arbetet? Eller har det kanske  
dykt upp fler tankar och inspel  
hos dig som deltog?

Ingen fara! Du har chansen att svara 
på samma frågor som deltagarna 
i workshopen genom att fylla i en 
digital enkät! Även du som deltog på 
workshopen är varmt välkommen att 
fylla i enkäten för att skicka in ytter-
ligare tankar och inspel.

Länk till enkäten hittar du på  
vannas.se/leader och den är öppen 
till den 4 juli. Sprid gärna denna in-
formation i era nätverk och kanaler!   

Hjälp oss att stärka  
ungdomsperspektivet!

Vi behöver fler unga röster som är med  
och tycker till om Umeåregionens 

Läsårsdata 
2021/2022

Höstterminen 2021
24 augusti till 22 december

Lovdagar
v 44 (1 november till 5 november)

Fritidshemmens stängning
Stängt för kompetensutvecklings-
dagar 16-17 augusti.

Vårterminen 2022
13 januari till 16 juni

Lovdagar
Sportlov  v 10 7-11 mars

Påsklov  v 16 19-22 april

Övriga  
lovdagar 10 maj, 27 maj

Fritidshemmens stängning
Dagarna är ännu inte beslutade.
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En el-cykel med packlåda har  
sedan hösten varit ett tillskott för 
medarbetarna på Rehabenheten/
Hemvårdscenter. Cykeln har väckt 
en del nyfikenhet på samhället när 
arbetsterapeuterna och sjukgym-
nasterna kommer åkande mellan 
hembesöken.

Hur kom ni på idén med  
en el-cykel?

 – Vi tyckte att det vore ett bra kom-
plement till den gemensamma bilen, 
säger Malin Nelehag, arbetsterapeut. 
Först tänkte vi skaffa en cykelvagn 
och cykel, men den här är mycket 
smidigare och dessutom är den eldri-
ven. Vi kan ta oss långt med den och 
det går lätt i backarna.

Under sommarhalvåret löser El-
cykeln en del logistik när alla ska ut 
på hembesök till olika platser. Den 
är dessutom ett miljövänligt alterna-
tiv till bilen. Lådan fram på cykeln 
går att öppna fram och underlättar 
därför om det ska med tunga saker. 
Den håller för 100 kg och där finns 

Från vänster: Malin Nelehag, Julia Molander, Mattias Bergström och Lisa Magnusson.

gott om plats att packa rullatorer och 
andra hjälpmedel, eller varför inte en 
kollega.

 – Det får plats väldigt mycket saker 
och vi kan till och med samåka med 
den till gemensamma hembesök om 
en av oss sitter i lådan, säger Lisa 
Magnusson, arbetsterapeut.

Hur fort går den?

 – Maxhastigheten för vad man får 
köra med elcykel är 25km/h säger 
arbetsterapeut Julia Molander. Den 
har ganska stor svängradie med 
lådan så vi kör försiktigt, speciellt 
inne i samhället. Någon gång har 
den kommit upp i 23 km/h enligt 
den lilla hastighetsmätaren som sitter 
på styret.

Vad får ni för reaktioner?

 – Vi får positiva reaktioner när vi 
kommer åkande. Vi får många frågor 
om den och om det är vår egen cykel 
vi åker omkring med. Inom kort ska 
den också få skyltar med logotyp och 
arbetsplats på, så kommer det synas 
ännu bättre, säger Lisa.

 – Det är roligt att det blir synligt 
också när vi är ute. Att lyfta fram de 
här delarna av vårt yrke på det här 
sättet känns positivt, säger Malin.

Vad är det bästa med  
att cykla på jobbet?

 – Motion och frisk luft i vardagen, 
säger Mattias Bergström, sjukgym-
nast. Vi får se nya omgivningar än 
om vi kör samma vägar med bilen, 
till exempel här nere vid älven.

 – Ja det är härligt! Vi funderar på  
om vi kanske behöver en till cykel. 
Alla tar den mer än gärna på tur i 
tjänsten, avslutar Malin.

Malin, Lisa, Julia och Mattias arbetar 
mot den verksamhet som kallas ordi-
närt boende samt hemsjukvård. De 
ha även kollegor inom Äldreomsor-
gen och LSS-omsorgen. Tillsammans 
finns tio medarbetare på Rehaben-
heten – sju arbetsterapeuter och tre 
sjukgymnaster/fysioterapeuter.

SOFIA TJÄRNSTRÖM 
141 04

Arbetsterapeuterna och  
sjukgymnasterna som cyklar på jobbet
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Vi är glada att Vännäsbadet håller  
öppet i sommar och kan skänka lite 
svalka i värmen, dock behöver  
Vännäsbadet anpassa sin verksam-
het till pandemilagen.

Vännäsbadet går under de restriktio-
ner som gäller för "butiker, gym och 
sportanläggningar". Detta gäller för 
att vi ska kunna skapa säkra besök 
på badet i sommar (obs! Det kan ske 
ändringar i restriktionerna löpande. 
Håll dig uppdaterad om pandemila-
gen på krisinformation.se). 

• I badets reception, kiosk och 
omklädningsrum gäller max  
en person per 10 kvadratmeter.  
Kiosken är ombyggd för att två 
kunder ska kunna vistas där sam-
tidigt. Följ informationen på de 
skyltar som finns uppsatta.

• Ingen trängsel får förekomma. 
Det ska vara minst 1,5 meters 
avstånd mellan varje "mindre 
sällskap"/familj. 

• Vid symtom – stanna hemma.

På grund av restriktionen om en per-
son per 10 kvadratmeter kan det bli 
svårt att använda omklädningsrum-
men på badet. Duscharna kommer 
att vara avstängda. Byt gärna om och 

duscha hemma innan ditt besök för 
att undvika trängsel. 

Hjälp till att följa den uppsatta  
informationen så att badet får hålla 
öppet hela sommaren

Det är viktigt att du som besöker 
badet respekterar och följer skylt-
ningen på anläggningen samt följer 
de grundläggande coronarestrik-
tionerna. På så sätt hjälps vi åt att 
hålla Vännäsbadet öppet i sommar. 
Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn i 
enlighet med Pandemilagen.

Gratis säsongskort till  
barn i årskurs 4-9

I sommar får alla barn i årskurs 4-9 
gratis säsongskort på Vännäsbadet. 
Kom ihåg att detta kan innebär att 
det blir billigare för er som familj att 
köpa till entré för till exempel vuxen, 
än att köpa ett familjekort i år. Läs 
mer på vannasbadcamping.se.

Avnjut en härlig simtur  
på morgonen 

Mellan kl. 09.00-10.00 har Vännäs-
badet öppet för morgonsim. Kicka 
igång din morgon och stärk kropp 
och själ med några härliga längder i 
bassängen. Välj att betala 70 kr per 
morgonsim eller lägg till 100 kr på 
ditt säsongskort.

Läs mer på: vannasbadcamping.se

SÄKRA BESÖK  
PÅ VÄNNÄSBADET I SOMMAR 

Följ med Alfred 
och hunden Rut 
på matäventyr 
”Utanför stan”!
I sommar kommer du att  
kunna följa med Alfred och 
hans lilla hund Rut när de 
upptäcker god mat, vackra 
besöksmål och landsbygden 
utanför Umeå i filmserien  
“Utanför stan - matäventyr 
med Alfred & Rut”. 

I varje avsnitt möter Alfred upp 
olika lokala profiler och lagar 
mat tillsammans med dem ute 
i naturen. Efter varje avsnitt 
kommer du att kunna ta del av 
tillhörande recept till det som 
lagats i filmen samt få tips om 
hur du tar dig till platsen. 
 
Du kan följa resan på  
Visit Umeås youtubekanal,  
visitvannas.se, eller i våra  
sociala kanaler på facebook 
och instagram. 

 @visitvannas 

 Visit Vännäs

UTANFÖR STAN

MAMATÄVENTYR TÄVENTYR MED ALFRED & RUT
#utanförstan
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För 130 år sedan, den 1 oktober 
1891, invigde kung Oscar II stamba-
nan mellan Långsele och Vännäs. 
Samma år stod även stationshuset 
och järnvägshotellet klara. Nu 
arbetar initiativtagarna till 130-års-
jubileet med att samla medlemmar 
från föreningsliv och kommun för att 
tillsammans skapa ett firande. 

En av initiativtagarna är Jörgen 
Nilsson på ABF i Vännäs. Jörgen 
finns med som sammankallande för 
jubileet och arbetar för att fler ska 
engagera sig i jubileet.  

– Det vore kul om vi kunde ordna 
ett roligt firande för Vännäsborna i 
höst nu när restriktionerna lättar och 
fler blir vaccinerade, säger Jörgen. 
Järnvägen har präglat vårt samhälle 
så mycket och vi har en stor generation  
människor i samhället som jobbat för 
SJ när det begav sig. Att få göra något 
för dem känns viktigt. 

Tanken är att jubileet främst ska äga 
rum den 27 september – 2 oktober 
med ett större firande under lörda-

Järnvägen firar 130 år i Vännäs!
gen. Initiativ utanför dessa datum 
är också välkomna. Även järnvägs-
entusiasten och historikern Ulrik 
Almberg engagerar sig i jubileet.  
Under hösten kommer han att skapa 
en utställning inne i Vännäs järnvägs-
station, i väntlokalen. 
 
– Som gammal ”järnvägare” blir jag 
såklart glad över det här initiativet. 
Vi som jobbar inom järnvägsområdet 
märker ett ökat intresse för att resa 
med tåg. Det handlar inte bara om 
historia utan det finns ett intresse ur 
flera synvinklar. Det är både miljö-
vänligt och ett sätt att resa på där  
du har tid att umgås med dina med-
resenärer, säger Ulrik.  

Från kommunens sida är initiativet 
till jubileum välkommet och några 
medarbetare är med och stöttar 
evenemanget på olika sätt. 

– Det är ett bra tillfälle att samla  
alla krafter som finns i kommunen 
och kunna göra ett samarbete till- 
sammans med föreningslivet. Det är 
inte vårt initiativ men vi tycker det  
är viktigt att vi kan vara med och 

stötta arbetet både med egna insat-
ser och marknadsföring. Säger Erik 
Enström, kultur och bibliotekschef i 
Vännäs kommun. 

– Jag hoppas ju också att det här 
blir ett tillfälle för oss att få visa upp 
det fantastiska kulturliv och enga-
gemang som vi har i Vännäs och 
göra kulturen lite mer tillgänglig för 
allmänheten, avslutar Jörgen. 

SOFIA TJÄRNSTRÖM 
141 04

Vill du engagera 
dig inför den 
2 oktober eller 
vid annat tillfälle 
under hösten? 
Kontakta 
Jörgen Nilsson, ABF 

Tel: 0935-124 25
E-post: jorgen.nilsson@abf.se

Historisk bild: Invigningen 1801.
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Alla har vi nu, under en lång 
period, haft det tufft på grund av 
den rådande pandemin som vi nu 
äntligen ser början på slutet av! Vid 
vår enhet har vi under denna period 
haft strikta restriktioner där delar av 
vår verksamhet har varit på ”paus”. 

Nu är vi glada att vi  öppnar upp 
samhället mer och mer, och vi vill 
passa på att berätta lite kort om oss.
Kände du till att vid Arbetsmarknads- 
enheten (AME) i Vännäs kommun 
har vi tre olika verksamheter som 
samarbetar med varandra?

Vi arbetar tillsammans för de  
kommunmedborgare som kan vara 

i behov av extra stöd i sin arbetslivs- 
rehabilitering och återgång i arbets-
livet eller att hitta en väg till studier. 
Alla våra verksamheter utgår ifrån 
den enskilda personens behov och 
vad den personen behöver träna mer 
på för att komma vidare till studier 
eller arbete. 

Returcentrum 

Returcentrum finns längs Företags-
vägen i Vännäsby, och är en form 
av secondhand butik som bygger 
på återbruk/återvinning. Allt som 
vi säljer här är saker som kommu-
nens medborgare lämnat in. Vi ser 
det som en cirkulärekonomi för att 
minska samhällets användning av 
våra gemensamma resurser. 

Returcentrum håller öppet måndag 
till fredag kl. 10.00 – 17.00. Vi finns 
även på instagram, facebook och 
Tradera. Telefonnumret till butiken 
är 0935-144 00.

OBS! Det är fortsatt restriktioner  
vid besök i butiker, Returcentrum  
tar in max åtta kunder åt gången. 
Vid fler än åtta kunder ber vi dig  
att vänta utanför en stund eller åter-
komma vid ett senare tillfälle.

FiXarna

Fixarna är en arbetsgrupp som  
utgår från Returcentrum och arbetar 
med olika uppdrag inom kommunens 
verksamheter. Detta gör att arbets-
uppgifterna för gruppen är mycket 
säsongsbetonade och kan innehålla 
såväl snöskottning på vintern som att 
röja sly på sommaren, tömma förråd, 
målning av staket eller måla de blå 
busskurerna som finns uppställda 
efter våra vägar, med mera.

Bilvården

Bilvården är belägen i den gamla 
bensinmacken i Vännäsby, där servar 
vi de flesta av kommunens alla bilar. 
Bilvården tvättar fordonen och 
städar dem inuti och utanpå. Det 
förekommer även andra, säsongsbe-
tonade arbetsuppgifter, till exempel 
däckskifte till sommar- och vinterdäck.

Tillsammans

Vårt arbete utgår från allas lika 
värde och vi arbetar utifrån våra 
gemensamt uppsatta mål för att den 
enskilde i sin tur ska ha en möjlighet 
till att uppnå sina egna uppsatta mål.
På vägen dit bidrar vi alla tillsammans.

ANNIKA JANSSON 
070-211 75 91

HEJ FRÅN ARBETS-
MARKNADSENHETEN!
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Mer information
Har du frågor eller fundering-
ar kring vår verksamhet, hör 
gärna av dig till någon av oss:

Enhetschef    
Annika Jansson 
tel: 070-211 75 91
annika.jansson@vannas.se

Handledare Returcentrum 
Magdalena ”Magda” Ljungkvist 
Tel: 073-023 81 40 
magdalena.ljungkvist@vannas.se
  
Eva Wenngren 
Tel: 073-070 61 88 
eva.venngren@vannas.se 

Gruppledare
Handledare Bilvården
Patrik Nilsson 
Tel: 072-745 79 32
patrik.nilsson2@vannas.se 

Handledare FiXarna
Maria Sjödin 
Tel: 070 – 286 23 63
maria.sjodin@vannas.se

Har dina soptunnor  
inte blivit tömda?

Kom ihåg att tunnorna ska vara 
utställda senast kl. 06.00 på 
tömningsdagen. Men för att inte 
riskera en missad tömning, ställ ut 
dom redan kvällen innan. Sopbilen 
har på sig till kl. 22.00 på töm-
ningsdagen att tömma kärlen.  
Om ditt kärl har missats, ring eller 
mejla oss senast dagen efter. 

Om du glömt att ställa ut tunnorna 
måste du i stället göra en beställ-
ning hos oss på antingen en extra-
tömning med framkörningsavgift 
eller en kupong som ger dig rätt  
att skicka en säck med restavfall 
vid nästa tömningstillfälle. 

Tömningen sker till största delen 
med sidlastande fordon. För att 
underlätta tömningen är det viktigt 
att varje tunna har minst 0,5 meter 
fritt utrymme mellan tunnorna och 
1 meter fritt bakom. Placera kärlen 
med locköppningen mot vägen 
och på plant underlag.

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 växtlig-
het, 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 när det är er  
tömningsmånad.  

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

Starrbergets öppettider 

Nu är det sommarsäsong och  
då har vi på återvinningscentralen 
öppet även på lördagar fram till 
den sista oktober.  

Mån 08.00-15.00 
Tis 12.00-19.00 
Tors 12.00-19.00 
Fre 08.00-15.00 
Lör 10.00-14.00 

Läs mer på vannas.se/starrberget

Kontakta oss
E-post:
soporochvatten@vannas.se

Telefon:
0935-14 000 (växel) 

Information från  
Renhållningsavdelningen
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Invasiva främmande arter är växter 
och djur som tidigare inte funnits i 
Sverige men som avsiktligt eller o-
avsiktligt tagits hit med människans 
hjälp. De sprider sig snabbt och kan 
tränga eller konkurrera ut andra 
arter, vara giftiga och sprida sjuk-
domar. De kan till exempel spridas i 
trädgårdar eller genom att de hante-
ras på fel sätt vid borttagande. 

Det finns invasiva arter som är EU-
listade och det är förbjudet att sprida 
dem, till exempel gul skunkkalla, 
jättebalsamin och jätteloka. Det finns 
även många invasiva arter som i 
dagsläget inte är förbjudna men som 
ändå kan leda till stora problem för 
människor och natur om de sprids, 
till exempel blomsterlupin, parkslide 
och vresros. 

Här kommer några råd från Natur-
vårdsverket om hur du kan hjälpa  
till med att minska spridning av 
invasiva arter.

Släng inte växtavfall i naturen

Släng aldrig växtavfall i naturen. 
Växtavfallet kan innehålla invasiva 
växter som på så vis lätt kan få  
spridning och tränga undan inhemska 
vilda växtarter i närområdet. 

Även om det du slänger är växter som 
tidigare inte visat tecken på att sprida 
sig kan de börja göra det när klimatet 
blir varmare. 

Så här kan du göra i stället

Lägg växt- och trädgårdsavfall i  
plastpåsar eller säckar och förslut 
noga. Om det är små mängder kan 
du kasta det i hushållsavfallet (den 
gröna tunnan).

Är det mycket avfall är det bra att 
kolla med din återvinningscentral 
hur och var du ska lämna det.

Håll koll på vilka växter du  
köper och ger bort

Om du ska köpa, byta eller ge bort 
växter se till att det inte är växter 
som kan ta över och bli invasiva.

Så här kan du göra i stället

• Är du osäker på en växt som du 
tänkt ge bort eller ta emot, fråga 
i en trädgårdshandel.

• Självklart tar du inte med  
dig vilda växter eller frön  
från utlandsresan.

• Få koll på de EU-listade och 
förbjudna invasiva främmande 
växterna.

Släng inte invasiva växter  
i komposten

Invasiva växtarter hör inte hemma i 
komposten. De riskerar att inte bry-
tas ner utan frön och växtdelar får 
istället hjälp att spridas när du sedan 
använder kompostjorden. Av samma 
anledning ska man inte slänga avfall 
från invasiva växter i återvinnings-
centralens fraktion för kompost eller 
växtavfall.

Så här kan du göra i stället

• Små mängder kan du lägga i en 
plastpåse som du försluter och 
slänger som hushållsavfall.

Hjälp till att minska  
spridningen av invasiva arter!

1. Släng inte växtavfall i naturen, lämna väl förslutet för förbränning.

3. Släng inte invasiva växter i komposten, du behöver packa dem väl förslutet. 3. Transportera inte invasivt växtavfall i öppet släp, lägg det i säckar.

2. Håll koll på vilka växter du köper och ger bort!
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• Du kan lägga växtavfall från 
invasiva växter i en plastsäck med 
vatten så att de ruttnar.

• Har du stora mängder avfall  
från invasiva arter, packa det i 
plastsäckar som du försluter väl. 
Kolla med återvinningscentral-
en var du kan lämna dem för 
förbränning.

Transportera inte växtavfall  
i öppet släp

Invasiva arter kan etablera sig vid 
vägkanterna och ofta tar de sig 
vidare till närbelägna naturområden. 
En orsak är att frön och växtdelar 
ramlat av släp som fraktar växtavfall 
till återvinningscentralen. 

Det är positivt att många bekämpar 
invasiva växter, men bekämpningen 
riskerar att bli en spridning om växt-
avfallet fraktas utan att förslutas i ett 
öppet släp.

Så här kan du göra i stället

• Lägg alltid växtavfall i säckar 
som du försluter noga innan du 
transporterar dem.

• Kör dem till återvinningscentra-
len för förbränning – kolla först 
med din återvinningscentral vad 
som gäller där.

KÄLLA TEXT OCH BILD: 
NATURVÅRDSVERKET

Mer info!
På Naturvårdsverkets 
hemsida finns mer 
information om invasiva 
arter och om hur du 
kan gå till väga för 
att rapportera in de 
arter du hittat. 

naturvardsverket.se

3. Transportera inte invasivt växtavfall i öppet släp, lägg det i säckar.

Nu är sommaren snart här och  
i dessa tider hemestrar vi gärna.  
Lite projekt vill du kanske också  
ha när du är ledig. Här kommer lite 
tips på vad du kan behöva tänka 
på när du ska bygga. 

Läs mer om byggregler på Boverkets 
hemsida boverket.se och om oss  
på Miljö- och byggavdelningen på 
vannas.se! 

VILL DU SÄTTA UPP EN  
FRIGGEBOD, VÄXTHUS ELLER 
ATTEFALLARE?  

Till ett en- eller tvåbostadshus får du 
uppföra en eller flera “friggebodar” 
utan tillstånd. Den sammanslagna 
arean får vara maximalt 15 kvm.

Tänk på att om du placerar  
friggeboden närmare än 4,5 meter 
från tomtgräns behöver du ha ett  
medgivande från din granne. Frigge-
boden får vara max 3 meter hög. 

Ett växthus lyder under samma regel 
men om du redan har andra fristå-
ende byggnader på sammanlagt 15 
kvm på tomten behöver du bygglov. 

Ett attefallshus får maximalt vara 30 
kvm stort och 4 meter högt. Även här 
krävs medgivande från grannen om  
attefallaren ska stå närmare än 4,5 
meter från tomtgräns. För attefalls-
åtgärder behövs dock både bygg-

anmälan och startbesked innan du får 
börja bygga. Om du vill bygga större 
måste du söka bygglov.  

SKA DU BYGGA ALTAN, PLANK 
ELLER TAK PÅ UTEPLATSEN?  

En altan som byggs i anslutning till ett 
en- eller tvåbostadshus kräver oftast inte 
bygglov. Inom 3,6 meter från huset får 
du fritt bygga en skyddad uteplats med 
insynsskydd som till exempel ett plank. 
Det får vara max 1,8 meter högt. Vill 
du lägga tak på? Då går det bra att 
göra detta utan bygglov eller anmälan 
om det inte är större än 15 kvm.

VILL DU HA EN HÄCK,  
ETT STAKET ELLER PLANK  
MOT DIN GRANNE?  

Placerar du staketet eller en häck precis 
på din fastighetsgräns är det bra att 
komma överens med din granne vem 
som ska sköta underhåll och klippning. 
Annars är det bäst att sätta det nån 
halvmeter in så att du själv kommer åt. 

Grannen har rätt att säga åt dig att 
klippa grenar som hänger över till 
dennes tomt. Om inte du gör det har 
grannen rätt att klippa. Tänk också på 
att häckar inte får skymma sikten för 
trafiken vid korsningar och utfarter. 
Plank och murar kräver oftast bygglov. 

MILJÖ- OCH BYGGAVDELNINGEN 
140 00

TIPS INFÖR SOMMARENS BYGGPROJEKT
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GLÖM INTE  
ATT SKICKA IN 
ANMÄLAN OM 
ÄGARBYTE
Det är jätteviktigt att du skickar  
in en anmälan om ägarbyte till  
Renhållningsavdelningen när du 
har sålt ditt hus, byggt ett nytt hus 
eller har flyttat. 

Många tror att uppgifterna kommer 
in till kommunen automatiskt, men 
det är du som fastighetsägare som 
har ansvaret för att skicka in  
uppgifterna för att fakturan ska 
komma till rätt person. 

Blanketten finns att hämta på  
sjalvservice.vannas.se och heter  
Anmälan om nytt abonnemang och ägar-
byte för renhållning och VA.  Sök efter 
den i sökfältet eller välj kategorin 
Bygga, bo och miljö. 

Om du inte har tillgång till internet 
ring renhållningsavdelningen via 
växeln så skickar vi blanketten till dig.

RENHÅLLNINGSAVDELNINGEN 
140 00

Du har rätt att freda din tomt 
och ägodelar på lämpligt sätt. 
Det vill säga att till exempel att 
lägga citronsyra i trädgården 
eller spruta vatten på inkräkt-
ande djur är tillåtet.  

Om du störs att fåglar så är det 
bäst att göra det förebyggande 
arbetet innan häckningssäsong. 

• Ta bort rester av bon från 
tidigare häckningar så tidigt 
som möjligt. 

Störs du av katter  
eller fåglar på tomten? 

• Rensa tak och hängrännor från 
påbörjade bon. 

• Observera att under häcknings-
säsong (1 april – 31 juli) är 
fåglarna fredade i hela landet. 
Under denna tid får man inte 
plocka ägg eller röra bon.

• Tips: Det kan vara effektivt att 
hänga upp en siluett av en 
uggla.  

MILJÖ- OCH BYGGAVDELNINGEN 
140 00

Enstaka incidenter som fester  
är svårt att göra något åt. Det 
finns ingen lagstigning som 
förbjuder någon att leva om 
genom att till exempel, klippa 
gräset eller renovera. 

Det är frekvensen som avgör om 
det är en störning enligt miljö-
balken eller inte. Att prata med 
dina grannar är en bra förutsätt-
ning för att undvika konflikter. 

Riktmärket för lägenhetshus  
brukar vara att hålla nere ljud-
nivån efter kl. 22.00. Håll dig 
till rimliga tider för din boendesi-
tuation och normala intervaller
så blir det också trevligare för alla.

MILJÖ- OCH BYGGAVDELNINGEN 
140 00

Får du klippa  
gräsmattan eller ha 
fest när som helst? 

Vad är det 
som brinner?
Undersök gärna 
en extra gång 
Såklart är det bra att ringa  
112 när det brinner, men 
ibland får Räddningstjänsten i 
Vännäs larm om rökutveckling
som inte kommer från en 
allmänfarlig brand.

Ofta kommer röken då från 
eldning av ris, naturvårds- eller 
hyggesbränning där personer 
fått tillstånd att elda och har koll 
på elden.  

Dubbelkolla gärna  
vad röken kommer ifrån!
På så vis är Räddningstjänsten 
mer beredda vid fara för liv, 
hälsa eller egendom.


