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Håll ut och håll avståndet!
Under början av våren har smittspridningen ökat kraftigt i Västerbotten och
regionens smittskyddsläkare beskriver läget om mycket allvarligt. Den ökade
smittspridningen får stora konsekvenser för oss alla som individer, sjukvård,
företag, föreningsliv och för samhället i stort.
Smittspridningen kan variera mellan kommuner och det är oerhört viktigt nu
att den bromsas där den är hög och att den motverkas där den är lägre.
Det tär på tålamodet att inte kunna leva som tidigare och vi längtar alla efter
att pandemin ska ta slut, men för att inte fler ska bli sjuka får vi inte slappna av.
Var och en av oss måste fortsätta ta ansvar och följa råd och föreskrifter för
att minska smittspridningen.
Region Västerbotten med de lokala hälsocentralerna har ansvaret för vaccinationen. För brukare och personal i kommunens vård- och omsorgsverksamheter
utför kommunen vaccination på uppdrag av hälsocentralen. Under januari-februari
vaccinerades alla som bor på särskilda boenden och även personalen som jobbar
på boendena. I februari påbörjades vaccination av brukare med hemsjukvård.
Nästa steg blir att hälsocentralen kontaktar personer som har hemtjänst och
trygghetslarm med erbjudande om vaccination. Därefter kommer brukare och
personal inom LSS-verksamheterna vaccineras. Kommunen är förberedd och har
kapacitet för att klara vaccinationen inom våra verksamheter, men tillgången på
vaccin styr hur snabbt det går. Du som inte får stöd via kommunens vård- och
omsorgsverksamheter kommer vaccineras via hälsocentralen.
Till sist vill vi påminna om att allt inte är inställt trots pandemin. Att ta skidturer
i våra fina skidspår är inte inställt. Inte heller att åka alpint nedför Middagsberget
eller sätta sig i vårsolen med en mugg varm choklad.
KAROLINA JOHANSSON
& HENRIK ÅSTRÖM
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Vännäs centrum, foto Roine Öberg

Kan du inte
få nog av
Vännäs
kommun?
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!
•
•
•

Kika in på vår webbsida
www.vannas.se/socialamedier
för att hitta fler verksamheter
att följa.

Enkätresultat om
tryggheten i Vännäs
Under slutet av 2020 genomförde
Polismyndigheten en digital enkät om
tryggheten i kommunen. Ca 180 personer
svarade på enkäten.
Övergripande för svaren
var följande:

•

•

•

De flesta upplever att Vännäs
är en trygg kommun att bo och
leva i.
Det finns platser som borde
förändras så att de inte känns
otrygga att vara på.
Utveckla samarbetet mellan
myndigheter, polis, socialtjänst
och skola.

•

Ge ungdomarna bra förutsättningar när de växer upp.

•

Polisen måste synas och vara tillgänglig. Stanna upp, knyta kontakter både i tätort och i byarna.

•

Det är för mycket buskörning och
höga hastigheter i trafiken. Ett
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Facebook: Vännäs kommun
Facebook: Visit Vännäs
Instagram: Visit Vännäs

Vi ses!

förändrat trafikbeteende och
bättre trafikmiljö ger mindre oro
för att skadas.
Många av de svarande har även
lämnat ytterligare förslag på hur vi
gemensamt kan skapa ett tryggare
Vännäs.
Vad händer nu?

Både polisen och kommunen överväger olika åtgärder utifrån resultatet.
Bland annat tas nya medborgarlöften
tas fram, som är en överenskommelse
mellan kommunen och polisen om vad
respektive part åtar sig att genomföra
under de närmaste åren.
Mer information om kommunens och
polisens samarbete kommer i nästa
Här&Nu, kommuntidningen.
HENRIK ÅSTRÖM
141 37

Ny webb
våren 2021!
Under våren kommer vi att
lansera en helt ny webbplats.
Kommunens verktyg för att
redigera vannas.se har varit
föråldrat under en tid och nu
är det dags för en förändring.
I och med bytet av verktyg
kommer vi även att förnya
webbplatsens design enligt
nya regler och lösningar.
Kontakt
Sofia Tjärnström
Kommunikatör/webbansvarig
sofia.tjarnstrom@vannas.se
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KOMMUNENS IDEELLA KRAFTER GER DIG FINA
SKIDUPPLEVELSER UNDER VINTERHALVÅRET!
I kommunen kan du njuta av fin skidåkning både på längden och utför. Alla
behöver vi vara rädda om de anlagda
spåren och pisterna. Hårt ideellt arbete
ligger bakom underhållet för att din
skidtur ska bli så fin som möjligt.
– Det är framför allt på vintern som
vi jobbar mest, säger Per Nyström på
Vännäs skidklubb. På sommaren arbetar vi med att röja i elljusspåren och
hör av oss till kommunen om gräset
behöver slås. På vintern anlägger vår
förening skidspåren på Lägerområdet.
På våren nyttjar främst skolorna
skidspåren. Elever från Vegaskolan,
Hammarskolan och Liljaskolan brukar åka skidor på Lägerområdet men
Vännäs skidklubb har sett en större
aktivitet i spåren från allmänheten
redan under början av 2021.
Under pandemin och med den mängd
snö som kommit är det fler som fått
upp ögonen för att åka skidor.
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Många timmars ideellt arbete

Skidklubben har ett så kallat skötselavtal med kommunen för att hålla
iordning skidspåren. Trots detta kräver
spåren även många timmars ideellt
arbete för föreningarna. En vinter
med vanlig snömängd lägger Vännäs
skidklubb ungefär 15 timmar i veckan
för att hålla spåren fina, fördelat på
tre-fyra personer i föreningen.
Den här vintern, med extra mycket
snö, har skidklubben lagt ungefär 30
timmar i veckan på att preparera spåren.
– Det beror lite på väder och vind hur
vi arbetar, berättar Per. Vi vill heller
inte vara ute och arbeta samtidigt
som folk åker i spåren så att vi råkar
förstöra för åkarna, så ibland brukar
vi förbereda spåren om kvällarna.
Var rädd om spåren!

Under vinterhalvåret är det viktigt att
alla tar sitt ansvar och är rädda om
skidspåren. Förstörda spår innebär
mer arbete för föreningarna och kan
också innebära en fara för skidåkarna.

– Om snön är slät och fin på elljusspåren så är tanken att man ska åka
skidor, inte gå i spåren, säger Per. Vi
försöker att göra arbete med spåren så
fort det kommer snö.
Ett uppskattat arbete

Vännäs skidklubb får uppskattning för
sitt arbete från flera håll. Medlemmarna i föreningen håller koll på spåren,
många tycker till via sociala medier.
När de aktiva i föreningen åker själva
brukar de fråga andra åkare i spåren
hur de upplever sin skidtur.
– Det är ett uppskattat och mycket bra
arbete som föreningarna gör, säger
Peter Lundström, föreningsutvecklare
på Vännäs kommun. De lägger ner
mycket tid och engagemang för att
hålla alla spår i kommunen i bra skick.
Vi behöver alla visa respekt för deras
enorma arbete och hjälpas åt att vara
rädda om spåren.
SOFIA TJÄRNSTRÖM
141 04

HÄR & N U 1: 2021

Låna skidor
via Vännäs
Skidklubb!
Är du sugen på att prova att
åka längdskidor och vill låna
utrustning?
Vännäs Skidklubb har skidor att
låna ut för den som vill testa.
För mer information, skicka
ett e-postmeddelande till:
vannasskidor@gmail.com.
www.laget.se/vannas

Läs mer,
hitta skidspår
och info om
utförsåkning
På vannas.se/skidor hittar du
mer information om vilka spår
som finns i kommunen och vilka
regler som gäller för spåren.
Här hittar du också information
om skidåkning på Middagsberget
samt länk till anläggningens
egen webbplats.

Kommunen utvecklar
arbetet med folkhälsa
Under 2021 ska Vännäs kommun
ta fram nya lokala mål för arbetet med
folkhälsa. En bättre folkhälsa är något
som alla kan bidra till, exempelvis
genom engagemang i föreningslivet
eller på arbetsplatsen.
Folkhälsa beskriver hela befolkningens
hälsotillstånd. En god folkhälsa innebär
ett så gott hälsoläge som möjligt för så
många som möjligt, där skillnaderna
mellan de som har det sämst och bäst
är små.
Nya mål och
avsiktsförklaring

För att möta de framtida utmaningarna i hälsa och välfärd samt för att
förstärka effekten av folkhälsoarbetet,
är bättre samordning i regionen
viktigt. Vännäs kommun antagit en
ny avsiktsförklaring för folkhälsoarbete
i Region Västerbotten som bygger på
ett gemensamt mål och ansvar, där
varje aktör bidrar utifrån sina förutsättningar. Huvudaktörerna i denna
samordningsstruktur är Länsstyrelsen
i Västerbotten, Region Västerbotten
och Västerbottens kommuner, som
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tillsammans med viktiga aktörer från
Umeå universitet, civilsamhället och
näringslivet.
I avsiktsförklaringen prioriteras
särskilt tre områden:
•
•
•

Att hälsan ska vara jämlikt och
jämställt fördelad.
Den psykiska hälsan.
Hälsosamma levnadsvanor.

Avsiktsförklaringen kommer att vara
grunden för de nya mål som kommunen ska ta fram.
Aktiviteter som sker i föreningslivet
har en stor positiv inverkan på folkhälsan, både genom att uppmuntra
till fysisk aktivitet och social samvaro.
Även näringslivet är en viktig del,
exempelvis är en god arbetsmiljö av
stor vikt för folkhälsan. Kommunens
målsättning är att bidra till stärkt
samarbete med både civilsamhället
och näringslivet och att påbörja lokala
insatser för att göra folkhälsan bättre
i Vännäs kommun.
DANIEL THEANDER
141 11

5

Lyans lokaler, Foto: AnnChristine Sahlström.

Lekhörnan i vardagsrummet.

KORTTIDSBOENDET
LYAN GER MENINGSFULL REKREATION
I Vännäsby, intill Vännäsby skola, finns
korttidsboendet Lyan. Ett korttidsboende
är en plats där barn och ungdomar med
en funktionsnedsättning får möjlighet
till tillfälligt miljöombyte och aktiviteter
utanför skolan och hemma.
Personalen jobbar för att skapa en
trygg miljö där barnen och ungdomarna ska få en rolig och meningsfull tid
tillsammans. Tiden på Lyan kan även
vara en förberedelse inför att flytta
hemifrån.
– Vi sätter ihop barn- och ungdomsgrupperna med hänsyn till utvecklingsnivå, intressen och önskemål,
säger intraprenadchef, AnnChristine
Sahlström. Det är viktigt att de som
kommer till oss trivs och även får
ett bra utbyte av andra barn och
ungdomar som är samtidigt på Lyan.
Korttidsvistelsen på Lyan är ett sätt att
ge avlastning i omvårdnaden hemma
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och för att barnen och ungdomarna
ska få miljöombyte. De får vara med
på aktiviteter och träffa kompisar. För
att skapa en trygg miljö får man gärna
ta med några egna gosedjur eller liknande. De som vistas på Lyan får även
ett eget rum och toalett.
Olika aktiviteter på boendet

På Lyan lagar personal och boende
all mat själv med hänsyn till de olika
önskemål som finns. Speciellt de äldre
ungdomarna, som snart ska flytta till
ett eget boende, får vara med och laga
mat eller handla.
– Oftast fungerar det så att de som
är hos oss en helg på Lyan får veta
att vi ska laga mat tillsammans på
söndagen och då får de gå och handla
med personalens hjälp. Vi lagar mat,
dukar borden och diskar undan, allt
efter egen förmåga. Ibland går vi på
restaurang också, det brukar vara
mycket uppskattat, säger Jenny Persson, boendehandledare på Lyan.

– När barnet eller ungdomen kommer
till oss en skoldag så brukar vi inte ha
så många planerade aktiviteter, säger
Veronica Karlsson, boendehandledare. Oftast vill de ta det lite lugnt efter
skoldagen och kanske se en film, spela
TV-spel eller sällskapsspel. Under
helger och lov brukar vi planera så att
vi gör aktiviteter efter lunch.
Under coronapandemin har boendet
inte kunnat åka iväg på så många
aktiviteter utan har istället haft aktiviteter utomhus eller inne på boendet.
I vanliga fall brukar aktiviteterna
vara till exempel: Biobesök, bowling,
promenad, ett besök hos Glassbonden
eller något trevligt café, utflykt till en
pulkabacke på vintern eller en badstrand på sommaren.
Lyan har tillgång till egen minibuss
som de använder för att åka iväg på
utflykt. Utanför köksfönstret stannar
även tåget som de ibland åker in till
Umeå med.
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Att baka semlor kan också vara en av
aktiviteterna på Lyan.

Ett av ungdomsrummen.

Eftersom Lyan ligger alldeles bredvid
Vännäsby skola så är det gångavstånd
till bibliotek, lekpark, ishockeyplan
och pizzeria.
– Ibland tar vi även en promenad
till den vackra älven där man kan
få doppa tårna eller fiska lite, säger
Carina Gustavsson, boendehandledare.
– Vårt mål är att skapa en så hemtrevlig miljö och atmosfär som möjligt.
Personalen och ungdomarna trivs hos
oss och brukar säga att det är som att
komma hem. På baksidan av Lyan
har vi en uteplats med stor gräsmatta
och en alldeles egen lekplats, avslutar
AnnChristine.
Så ansöker du om
korttidsvistelse

För att få ett beslut om korttidsvistelse
utanför det egna hemmet så ansöker
du hos en LSS-handläggare på kommunen. Handläggaren gör sedan en
utredning för att se vilket behov som
den sökande har.
När en ansökan om korttidsvistelse
blivit beviljad tar personal från Lyan
kontakt med vårdnadshavaren och
sedan får den sökande komma på ett
första besök till boendet.
Det är viktigt för dem som arbetar på
Lyan att de får en bra bild av det barn
eller den ungdom som ska börja, för
att kunna planera in verksamheten på
bästa sätt.

Nyfiken på
verksamheten?
Om du vill veta mer om Lyan, tveka
inte att höra av dig.
Korttidsboendet Lyan

Nygatan 3 D, Vännäsby
Tel: 0935-143 02
AnnChristine Sahlström
Intraprenadchef
Tel: 073-057 48 70
SOFIA TJÄRNSTRÖM
141 04
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Här finns också Fritids Kojan!
Ungdomar över 12 år kan
få en plats på Fritids kojan. Först
behöver en ansökan skickas in
till kommunen.
Till fritids Kojan kan man komma
före och efter skolan och i samband med skolloven. På fritids kan
ungdomarna till exempel spela TVspel eller brädspel. På loven kan
de till exempel baka något gott
tillsammans eller ha disco.
Fritids Kojan har tillgång till samma
fina utemiljö som Lyan.
Så går ansökan till
Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, som har förvärvsarbetande vårdnadshavare, kan
ha rätt till korttidstillsyn utanför det
egna hemmet. Du gör ansökan
hos LSS-handläggare på Vännäs
kommun och ansöker då om

insatsen ”Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år”.
Handläggaren på kommunen gör
sedan en utredning för att bedöma
behovet. Om ansökan blir beviljad
tar personalen från fritids Kojan
kontakt med vårdnadshavare för att
träffas och planera inskolningen.
Här finns vi
Fritids Kojan ligger i nära anslutning
till Lyan och samma personalgrupp
finns på båda ställena.
Kontakt
Tel: 070-630 64 28
AnnChristine Sahlström
Intraprenadchef
Tel: 073-057 48 70
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Skolbussarna - kollektivtrafik för alla
Visste du att linjetrafiken i skoltid är
allmän kollektivtrafik och öppen för
alla? Du kan åka alla vardagar under
skolornas läsår och köpa din biljett både
i förväg eller ombord på bussen.
Flera dagar i veckan, när lägre årskurser slutar tidigt, finns det förutom
morgon- och eftermiddagsturer även
bussar som går från tätorterna strax
efter lunch. Biljettpriset sätts utefter
resans längd och rabatt finns för
ungdom/senior samt barn.
Skolskjutstrafiken går inte under
skolornas sommar-, jul-, sport- och
påsklov men då finns anropsstyrd
trafik på tisdagar och fredagar.
Ringbilar

Anropsstyrd trafik kallas även för
”Ringbilar” och går enligt bussens
tidtabell. Du måste förbeställa ringbil
via Reseservice på telefonnummer:
0771-25 10 20 senast kl. 17:00 dagen
före resa. Att resa med ringbilen kostar
som bussbiljetten för samma sträcka.
Alla tidtabeller för kommunens nio
busslinjer (146-154) samt ringbilslinjerna (580-585, 794-796) finns nedladdningsbara på Länstrafikens hemsida
www.tabussen.nu.
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Appen tabussen.nu

Ett tips är att ladda ner mobilappen
Tabussen.nu där tabellerna också
finns. I appen kan du även söka hållplats, köpa biljett, se var bussen befinner sig i realtid samt få information
om trafikstörningar med mera.
Om du är osäker på var ute på landsbygden du kan hoppa på en buss eller
har andra frågor kan du alltid i förväg,
kontakta Länstrafikens kundservice:
på telefon 0771-100 110 som står i
direktkontakt med de lokala bussbolagen. Det är även dit du ringer om
bussen inte dyker upp.
Nytt trafikavtal 2021-2029

Ett år har gått i pandemins tecken
och många sektorer i samhället har
drabbats hårt av efterverkningarna
inte minst kollektivtrafiken.
Våra inomkommunala busslinjer
har dock oförtrutet fortsatt rulla så
att eleverna i landsbygd tagit sig till
skolan. Inte ens plötsliga och stora
mängder snö har kunnat sätta stopp.
Nytt för i år är att ett nioårigt trafikavtal har upphandlats och knutits
mellan Länstrafiken i Västerbotten
AB och Busspoolen Västerbotten AB.

I praktiken innebär det att det liksom
tidigare är de lokala trafikföretagen
Vännäs buss samt Sjöströms bussar
som kör. Trafiken finansieras av Vännäs kommun och i avtalet ingår krav
på biodrivmedlet HVO.
Fixarna lagar busskurer

Under de senaste två åren har många
av kommunens busskurer i trä lagats
och målats av arbetsmarknadsenhetens arbetstränande gäng ”Fixarna”.
Några kurer har även flyttats till
bättre och säkrare positioner med
goda råd och hjälp från boende ute
i byarna. Det jobbet kommer att
fortsätta 2021 med sikte på kurer
och hållplatser i de västra delarna
av kommunen. Kommunen kommer
även att göra kompletterande köp av
hållplatsskyltar där sådana saknas.
Allt för att det ska bli enklare och
säkrare att åka kollektivt.
När smittspridningsrestriktionerna
kring att åka kollektivt äntligen
släpper vill vi stå rustade och redo
för att så många som möjligt ska hitta
tillbaka till eller upptäcka vår
kollektivtrafik!
MALIN KARLSSON
073-081 93 19
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Läsårsdata
2021/2022
Höstterminen
2021
Grundskolan
Elever		
Lovdagar

24 aug-22 dec
V 44 (1-5 nov)

Fritidshemmens
stängning
Stängt 16-17 augusti på grund
av kompetensutvecklingsdagar.

Vårterminen
2022
Grundskolan
Elever 		

13 jan-16 jun

Sportlov

V 10 (7-11 mar)

Påsklov

V 16 (19-22 apr)

Övriga lovdagar 10 maj, 27 maj

Fritidshemmens
stängning
Stängningsdagar ej beslutade

Elevernas skolår 178 dagar

ATT TÄNKA PÅ INFÖR KOMMANDE
SLAMTÖMNINGSSÄSONG
När kommer slambilen?

Ordinarie slamtömningsperiod är
från maj till och med november och
Vännäs kommun är uppdelad i fem
olika slamtömningsområden. Du hittar
vilket av områdena du tillhör på vår
hemsida vannas.se.
SMS-avisering

Under den här säsongen kommer vi
att testa SMS-avisering på några
områden för att sedan använda oss
av det fullt ut från och med säsongen
2022. Då kommer du att få ett meddelande cirka 10 dagar innan slambilen
kommer så att man exempelvis hinner
rensa upp kring brunnen så att det
blir enklare för den som tömmer att
komma åt brunnen.
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.
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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 brunn du
har bytt till eftersom vi behöver veta
vilken slambil som vi ska skicka till er.
Om det exempelvis är en BAGA- eller
en FANN-brunn så kommer dessa att
heltömmas så länge du som fastighetsägare 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
1 gång per år och fritidshusboende
minst en gång vart tredje år.
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
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är bredare, högre och tyngre. Det
är alltid chauffören som gör den professionella bedömningen om vägen är
farbar när det är dags att tömma.
Vägen ska:

•

vara minst 5,5 meter bred om
körning i båda riktningarna
förekommer. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade
fordon, ska vägen vara minst
3,5 meter bred. Träd och annan
växtlighet får inte inkräkta på
vägbredden.

•

ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd
och växtlighet får inte inkräkta på
den fria höjden.

•

ha en hårdgjord körbana. Slambilarna är stora och tunga och
kräver god bärighet. I vissa fall
kan fastighetsägaren behöva förbättra vägen.

•

vara snöröjd och halkbekämpad
vintertid. Snövallar får inte
inkräkta på vägbredden.
Inför slamtömningstillfället ska du:

•

märka 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 växtlighet, staket och liknande så att
chauffören lätt kan ta sig fram till
brunnen.

•

plocka bort eventuella prydnader,
blomkrukor och liknande från
brunnen.
Tunga brunnslock

En slamchaufför kan vissa dagar lyfta
80-90 brunnslock. Är locken väldigt
tunga och kanske inte heller har någon
lyftanordning, är det lätt att chauffören både får 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 dels kunden och dels oss. Vi skickar sedan ett
brev till kunden med en uppmaning
om att byta till ett lättare lock. Om
locket inte är bytt vid nästa tömningstillfälle, debiterar vi kunden enligt
fastställd taxa.
Vad är en bomkörning?

Om ett hinder gör att chauffören
inte kan komma åt att tömma brun�nen eller inte får tillåtelse av dig som
fastighetsägare att tömma, blir det en
så kallad bomkörning och då måste
du betala en framkörningsavgift enligt
gällande taxa.
MARIA LUNDBERG
142 26

Har du sålt, köpt eller byggt hus?
Om du har sålt eller köpt ett hus
måste du skicka in en så kallad
ägarbytesblankett.
Om du inte gör detta fortsätter fakturorna att gå till den tidigare ägaren
och det är även denne som är fortsatt ansvarig för abonnemangen.
Om det sålda huset har kommunalt
vatten är det mycket viktigt att vattenmätaren läses av vid flytten. Så
länge vi inte får in mätarställningen
kan vi inte göra klart ägarbytet hos
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oss och räkningarna fortsätter då att
gå till den tidigare ägaren.
Även du som har byggt ett nytt
hus måste meddela oss via denna
blankett så att vi kan köra ut sopkärl
till er.
Du hittar ägarbytesblanketten
under Självservice på kommunens
hemsida, men du kan även
kontakta Infrastrukturavdelningen
via mejl eller telefon så skickar vi
hem blanketten till dig.

Har du
fritidshus i
vår kommun?
Snart är det äntligen sommar
igen och förhoppningsvis kommer ni att ha en riktigt härlig
sommar i ert fritidshus.
Här i Vännäs hämtar vi restavfall
och matavfall från fritidshusen
mellan vecka 20 och vecka 42.
Om du inte ska vistas alls i
fritidshuset mellan vecka 20 och
42 och inte vill ha sophämtning,
kan du söka dispens hos
Plan- och miljönämnden senast
den 5 april 2021. Du måste
dock betala grundavgiften för
fritidshus. Det kommer även att
tillkomma en handläggningsavgift
från Plan- och miljönämnden.

Sorterat matavfall!
”Sedan vi gick över till utsortering
av matavfall och fram till årsskiftet
har kommunen sorterat ut drygt
229 ton matavfall. I regionen
(Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs)
är det drygt 4 823 ton matavfall
under samma period.”

Infrastrukturavdelningen
Om du har funderingar, frågor
eller förslag på förbättringar när
det gäller vatten, renhållning eller
slamtömning kontakta oss!
Infrastrukturavdelningen
Tel (växel): 0935-140 00
E-post: soporochvatten@vannas.se
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Fortsätt att följa de allmänna
råden och håll dig uppdaterad!
Läget är fortsatt allvarligt och det kan
snabbt uppstå smittspridning. Det är
därför viktigt att fortsätta följa råden.
•

Tvätta händerna ofta med tvål och
vatten i minst 20 sekunder.

•

Håll avstånd till andra människor,
inomhus och utomhus, på offentliga
platser och allmänna färdmedel.

•

Stanna hemma när du är sjuk,
även vid lindriga symtom.

•

Testa dig om du har symtom.
Provtagning och smittspårning är ett
led i arbetet att minska spridningen
av covid-19.

•

Åk kollektivt bara om du måste
- gör plats för dem som inte har
något annat alternativ.

•

Var försiktig när du besöker
särskilda boenden i kommunen.
Följ de regler som boendet har
vid besök.

•

Om du bor med någon som har
bekräftad covid-19 ska du stanna
hemma, även om du inte har symtom. Det gäller alla, oavsett ålder.

Fortsätt hålla dig uppdaterad
Vi uppdaterar informationen löpande
kring coronapandemin och vad som
gäller för kommunens verksamheter.
Information gällande vaccinering
hittar du på 1177.se.
Ditt val gör skillnad.
Tillsammans bromsar vi smittan.

Vaccinering mot
Covid-19 i Västerbotten
På regionens webbplats 1177.se
kan du läsa mer om vaccineringen
och se vaccinationsplanen för
Västerbottens län.

Läkemedelsverket,
om vaccinet

OBS!
Observera att det ännu inte går att
boka tid för vaccinering.

På Läkemedelsverkets webbplats
kan du läsa mer om de olika vaccin
som finns, hur de fungerar, misstänkta
biverksningar och falska påståenden.

Gå direkt till informationen via:
www.1177.se/vasterbotten/
vaccin-covid-19

Läs mer via:
lakemedelsverket.se/sv/
coronavirus/coronavaccin
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Har du provat
självservice?
I tider av corona kan det vara
smidigt att kunna hantera dina
ärenden till kommunen digitalt.
Tillsammans med flera andra
kommuner i Västerbottens län,
ingår Vännäs kommun i ett
projekt för för självservice, eller
E-tjänster som de också kallas.
Via E-tjänsterna kan du skicka
in dina ärenden till kommunen
digitalt och följa ärendets gång
via Mina sidor. Redan nu finns
flera olika E-tjänster på plats som
du kan använda.
Så loggar du in

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.
Mer information

Gå in på kommunens hemsida
www.vannas.se/sjalvservice för
att läsa mer om våra tjänster.
SOFIA TJÄRNSTRÖM
141 04
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Välkommen till oss på

MILJÖ- OCH
BYGGAVDELNINGEN
Hos oss kan du få hjälp med

BYGGLOV DETALJPLANER KARTOR TOMTER TRAFIK
KAMINER STRANDSKYDD ATTEFALL FÖRHANDSBESKED
OVK TILLGÄNGLIGHET AVLOPP LIVSMEDEL
VÄRMEPUMPAR MILJÖTILLSYN KOMPOSTANMÄLAN
RÖKFRIA MILJÖER

Språkcafé Online!
Varje vecka i
samarbete med
Kompis Sverige
Tillsammans med Nordmalings
bibliotek och Vännäs kommun har
Kompis Sverige Språkcafé Online
för alla som vill öva svenska
eller lära ut svenska och samtidigt
bidra till integration på ett enkelt
och roligt sätt.
Anmälan
Du måste anmäla dig för
att få en plats och får sedan ett
mail med en länk till mötet som
genomförs via Zoom.
Anmäl dig till ett eller flera
tillfällen via:

kompissverige.se/nordmalingvannas/

Kontaktperson för Vännäs
Emma Frohm
Vännäs Familjecenter
Tel: 076-131 19 84
E-post: Emma.Frohm@vannas.se
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Nu är det snart vår! Glöm inte att
söka lov i god tid för det du vill göra
i sommar, bygga, gräva avlopp,
använda en kompost, installera
värmepump eller något annat.
Du hittar mer information på kommunens webbplats under Bygga, bo,
miljö. Om du har bank-id gör du enkelt

en ansökan via våra e-tjänster. Du är
också välkommen att kontakta oss om
du har några funderingar.
Kontakt
Miljö- och byggavdelningen
E-post: plan.miljonamnden@vannas.se
Tel: 0935-140 00 (växel)

Viktigt att visa
hänsyn när många
vill uppleva naturen
Upptäck nya naturområden,
undvik överfulla parkeringar,
planera kortare fjällturer och ta
med skräpet hem.
Det är några av naturvårdsverkets
uppmaningar när det senaste årets
ökade intresse för friluftsliv håller
i sig.

Hänsynsfulla tips
inför sportlovet
På naturvårdsverkets webbplats kan
du läsa mer och hitta tips på hur vi
kan visa hänsyn till varandra och
naturen just nu.
Läs mer på naturvardsverket.se
under följande rubriker:
•

Ta hand om varandra och
naturen.

•

Naturen extra viktig under
pandemin.
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