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Härliga vinter!
Vi går mot ljusare tider och det blir allt skönare att vistas utomhus igen.
Vår kommun erbjuder mycket för den som vill komma ut och röra på sig för både
nytta och nöje. Här i kommunen har du Middagsbergets vintersportanläggning,
elljusspår, grillplatser, en mängd dagspår och flera isbanor. Besök vår webb för
mer inspiration och tips om aktiviteter på vannas.se under fliken ”Uppleva, göra”.

Val till Europaparlamentet 26 maj
Sverige är en av 28 medlemmar i Europeiska unionen, EU. Det är över tjugo år
sedan Sverige gick med, 1 januari 1995. Medlemskapet innebär att Sverige
samarbetar med de andra EU-länderna i många ekonomiska och politiska frågor.
Tillsammans beslutar medlemsländerna om EU-lagar som gäller i alla EU-länder.
Innan de kommer till beslut har de diskuterat och förhandlat med varandra. Både
riksdagen och regeringen deltar i denna process – liksom Europaparlamentet,
med sina ledamöter som är valda i alla EU-länder. I Sverige är det regeringen,
riksdagen och myndigheter som ser till att EU-lagarna införs.
Som medborgare i Sverige kan du påverka EU-samarbetet genom de ledamöter
du väljer till riksdagen och till Europaparlamentet – eller genom att bilda opinion
på andra sätt. EU-medlemskapet innebär också att du har rätt att resa, arbeta eller
studera i ett annat EU-land utan krav på arbets- eller uppehållstillstånd.
Nu i vår, den 26 maj, är det val till Europaparlamentet. Då har du möjlighet
att vara med och påverka vilka politiska partier och ledamöter som ska sitta i Europaparlamentet de kommande fem åren. Tillsammans med ministerrådet beslutar
Europaparlamentet om EU-lagar som påverkar alla EU-medborgares vardag.
Sverige har 20 ledamöter i Europaparlamentet. Vill du arbeta på valdagen med
att ta emot röster med mera? Då vill jag passa på att tipsa om en informationsträff
för intresserade den 7 mars kl 18.30 i Lilla Salongen vid biblioteket i Vännäs.
I det här numret av Här&Nu kan du bland annat läsa om Hemfixarna,
en fin verksamhet bestående av frivilligresurser. Stort tack till alla våra fixare,
ni är uppskattade!
KAROLINA JOHANSSON
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Vännäs centrum. Foto: Sofia Tjärnström

Kollektivtrafiken
mellan Vännäs
och Umeå ökar!
Resandet med tåg och buss
till och från Umeå ökade rejält
under 2018 jämfört med året
innan dess.

VÅRENS PROGRAM/AKTIVITETER
FÖR NÄRINGSLIVET
DIALOGFRUKOSTAR PÅ HOTEL
VÄNNÄS KL. 07.30 - 09.0 0

29 Mars
Tema: Fossilfria transporter,
laddstolpar, elfordon med mera.
9 Maj
Tema meddelas senare.
WORKSHOPS/
AFFÄRSUT VECKLING

4 Mars 13.00-16.00
Att leda sig själv och andra,
Workshop med Shift Educatication AB.
Lokal: Meddelas senare
13 Mars 18.00-21.00
Att fota och filma med mobilen: Tips
och trix att göra snygga bilder, med
kommunikationsbyrån Mäjt.
Lokal: Hotel Vännäs
19 Mars 13.00-16.00
Företagscoaching i grupp, dilemman
och utmaningar med Shift Education AB.
Lokal: Meddelas senare
Forts. Workshop webbshop
På Instagram, Jenny Ferry.
Tid och plats: Meddelas senare.
FÖRETAGSBESÖK
AV KOM MUNEN

Nästa företagsbesök är inplanerat
27 mars. Maj & juni under planering.
Företagsbesök hos Vännäs företag
genomförs regelbundet och syftar till att:
•

stärka och förenkla relationerna
mellan kommun och näringsliv
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•

få återkoppling och feedback på
avdelningens arbete och
kommunens verksamheter.

•

kunna ge information om
exempelvis aktuella processer
och projekt som är på gång
i kommunen och regionen.

•

synliggöra vårt lokala näringsliv
och våra lokala företagare.

•

stärka företagsklimatet.

Tågresandet ökade med 10 %
och bussresandet med 6 %. För
bussar gäller det de två stomlinjerna15 och 55.
Totalt under fjolåret gjordes drygt
400 000 resor på sträckan varav tågen stod för en tredjedel.
Resor med andra busslinjer som
passer-ar genom kommunen eller
den inomkommunala busstrafiken
är inte inräknade.
Sedan 2012, då pendeltågstrafiken startade, har det totala
resandet med tåg och buss ökat
med 27 %. Glädjande siffror,
men ännu bättre kan det bli!

NÄRINGSLIVSR ÅD KL. 07.30 09.0 0 PÅ HOTEL VÄNNÄS

Med representanter från näringslivsorganisationer och kommunledning.
7.30-9.00 Hotel Vännäs
•
•
•

MALIN KARLSSON
141 18

27 mars
30 april
24 maj
NYFÖRETAGARR ÅDGIVNING

Vännäs Kommun tillhandahåller
kostnadsfri nyföretagarrådgivning
för dig som vill starta företag.
Kontakta:
Christin Westman (se uppgifter nedan)
Johan Hedvall
johan.hedvall@vannas.net
Läs mer på:
www.vannas.se/startaforetag
Mer information:
Om du vill veta mer om någon av aktiviteterna är du välkommen att kontakta
Christin Westman, näringslivsutvecklare.

IT-kontoret
flyttar under
våren
IT-kontoret med verksamheten för
bredband och kabel-TV kommer
att flytta till Vegagatan 14 under
våren. Håll utkik på vannas.se för
mer information om vår flytt.

christin.westman@vannas.se
Tel. 070-389 18 54
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På bilden fr. vänster: Anna-Britt Lindberg, Harry Vigren, Jonny Markusson, Kurt Lindström, Barbro Junevall och Lise-Marie Johansson. Saknas gör Kjell Vänman.

Hemfixarna från Vännäs FrivilligCenter
– fixar uppgifter i hemmet till dig!
I Vännäs kommun finns Hemfixarna,
en grupp glada frivilliga som utför
enklare uppgifter i hemmet till dig
som inte kan utföra dem på egen hand,
kanske på grund av ålder eller någon
funktionsnedsättning. Tjänsten är
helt kostnadsfri.
Hemfixarna har funnit i cirka sju år
och är en av de grupper som hör till
FrivilligCenter på Vård- och omsorgsförvaltningen i Vännäs kommun. De
träffas på måndagar kl. 10.00 i FrivilligCenters lokaler och går igenom de
inkomna uppdragen över en fika.
- Vi får en trevlig pratstund med
varandra också, säger Anna-Britt
Lindberg, en av fixarna.
Det bästa med att vara fixare

Det som fixarna tycker är det
allra bästa med sitt uppdrag är den
tacksamhet som de möts av när de
utför de uppdrag som kommer in,
något som fixaren Barbro Junevall
kan intyga.
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- De som vi besöker är väldigt tacksamma och glada över att få vår hjälp
vilket känns bra, säger hon.
Exempel på uppdrag
som Hemfixarna utför är:

•
•
•
•
•
•
•
•

Sätta upp tavlor
Hänga gardiner
Plocka fram- och bort
prydnadssaker/pynt
Sätta upp hyllor
Lättare ommöblering
Hämta saker från höga skåp,
källare eller vind
Byta glödlampor
Återvinna sådant som är
källsorterat

Fixarna utför inte uppgifter som
det går att anlita firmor för, så som
hushålls- eller hantverkstjänster. Det
kan vara till exempel fönsterputsning,
städning, snickeriarbete, snöskottning,
gräsklippning eller övrigt trädgårdsarbete. Hemfixarna tar gärna emot både
fler fixare och fler uppdrag.

Bli hemfixare!

Du som vill bli fixare får gärna
komma och besöka Hemfixarna på
FrivilligCenter, måndagar kl. 10.00 på
Södra Drottninggatan 2. Du kan även
höra av dig på tel. 0935-143 08.
Vill du ha hjälp av en fixare?

Du som önskar hjälp av Hemfixarna
är välkommen att höra av dig på
telefonnummer: 0935-143 08.
Du kan ringa vilken dag som helst,
men Hemfixarna utför i huvudsak sina
uppdrag på måndagar om det inte är
akut. Ring därför innan kl. 10.00
på måndagar om du behöver ha uppgiften utförd senast den dagen.
Mer information om hemfixarna
hittar du på: vannas.se/hemfixarna
SOFIA TJÄRNSTRÖM
141 04
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Snöfestival med
Rockfest 16/3
Den 16 mars kommer det
att annordnas en Snöfestival
i Vännäs. Det kommer hända
skojiga saker i Oscarsparken.
Bland annat snöskulpturtävling,
musik, korv och tävlingar.
Dagen börjar kl.10.00, då
lådorna med snöblocken avtäcks
och tävlingen startar. De tävlande
lagen kommer från föreningarna
i kommunen och de kommer att
skapa skulpturer på temat ”djur”.
Kom och heja på ditt favoritlag
och rösta på din favoritskulptur!
Du har chansen att vinna ett pris
på din röst. Lagen har på sig till
kl.14.00 och omröstningen pågår
fram till kl.14.30.
Dagen avslutas med prisutdelning,
fest och buffé på Hotell Vännäs.
Kvällen blir en härlig rockfest med
El Camino, Little Ingvars och Storm
free. Inträde, buffe och rockfest.
200 kr. Buffén serveras mellan
kl.18.00-20.00 och bokas via
Hotell Vännäs tel. 0935-109 30.

Här hittar du vårens
bioprogram i Vännäs!
Medborgarhusbion

Vännäs Filmstudio

Håll utkik efter vårt bioprogram på
visitvannas.se eller på webbsidan
bioguiden.se, sök på Vännäs.
Vi finns även på Facebook!

Filmstudions program hittar du
på webbsidan vannasfilmstudio.se.

Information om
Medborgarhusbion
Betala gärna med kort. Biljetter
köper du i Medborgarhusets entré
och kassan öppnar 45 minuter
innan visning.
Bonuskort: Se 5 filmer betala för 4.
Biljettpris: 100 kr. Matiné 70 kr
Lyssna på Bioprogrammet på
tel: 0935-141 85.
Presentkort: Finns att köpa på
Vännäs bibliotek.

Kontakt/tel
Christina Landström
070-69 877 45
28 februari
Cold War
7 mars
The Wife
14 mars
Boy Erased
21 mars
Gräns
28 mars
Holiday

Specialstolar finns om du har
ryggproblem. Vi visar film oavsett
antal besökare.
Kontakt/tel: 070-261 52 03

Arrangörer för detta event
är Vännäs utvecklingsteam.
Välkommen!
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Biblioteken i Vännäs
www.minabibliotek.se

Lättläst bokcirkel
För dig som vill träna på
din svenska
Vännäs bibliotek
Tisdagar 15.30 – 16.30
Ingen anmälan krävs
Lättläst bokcirkel är en del av
satsningen Stärkta bibliotek.

Babybokprat
Att läsa och lyssna är ett äventyr
Torsdagar fr.o.m. 21/2. För bebisar
0-1,5 år tillsammans med förälder.
Vännäs bibliotek 13.30, drop in.

Bäbiskonsert!
En mysig stund för riktigt små
barn och deras föräldrar
Vännäs bibliotek
Torsdag 21/3 kl. 14.00

Vännäsby bibliotek 09.00, anmälan.
Skicka anmälan till:
vannasby.bibliotek@vannas.se
Babybokprat är en del av
satsningen Stärkta bibliotek.

För barn 0-1 år och deras föräldrar.
Gratis biljetter kan hämtas på
biblioteken cirka en vecka i förväg.

Vännäsby bibliotek
Fredag 22/3 kl. 14.00

Cineasterna
Från och med 1 januari 2019
kan du låna strömmande filmer
genom biblioteket.
Sök efter filmerna på minabibliotek.
se eller på Cineasterna.se.
Digitalhjälpen
Vännäs bibliotek
Torsdagar 16.00 – 19.00
Välkommen in för att få hjälp
med dina digitala bekymmer
Ingen anmälan krävs
Digitalhjälpen är en del av
satsningen Stärkta bibliotek

Fredagsmys
Kom och avsluta veckan med oss!
Vännäs bibliotek
Fredagar kl.14.00
Ingen anmälan krävs
Sagostund, pyssel och
fikaförsäljning. Från 3 år.
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Läs mer på minabibliotek.se

Barnteater med Skuggteatern
Mitt kalas!
Fredag 22/2 Vännäs bibliotek 14.00
Fredag 1/3 Vännäsby bibliotek 14.00
För barn mellan 3-5 år.
Gratis biljetter kan hämtas på
biblioteken ca en vecka i förväg.
Pärlpyssel 2.0
Tisdag 5/3 14.00 Vännäs bibliotek
Lite svårare pärlprojekt för dig som är
10 år eller äldre.
Anmälan senast 4/3 till tel:141 80
eller e-post: biblioteket@vannas.se
Vi bjuder på fika!
Pärlpyssel med Elin och Hanna
Torsdag 7/3 12.30 på Vännäsby
bibliotek. Från 7 år.
Vi bjuder på fika!

Meröppet på biblioteket
i Vännäsby
Nu kan du besöka Vännäsby
bibliotek måndagar 08.00-20.00,
fastän biblioteket inte är bemannat.
Då kan du i lugn och ro studera,
läsa tidningar och tidskrifter samt
använda det trådlösa nätverket.
Du kan även hämta dina reserverade böcker samt låna och återlämna
i självbetjäningsautomaten.
För att kunna använda biblioteket
under meröppettiderna behöver
du en tagg, som du beställer
via biblioteket.
Kontakt
Vännäs bibliotek
Tel: 0935-141 80
E-post: biblioteket@vannas.se
Vännäsby bibliotek
Tel: 0935-141 90
E-post: vannasby.bibliotek@vannas.se
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TOPPRESULTAT
FÖR SKOLAN!
Den 6 december 2018 publicerades en
sammanställning av resultaten för alla
rikets grundskolor. Detta görs av SKL
(Sveriges Kommuner och Landsting)
genom ”Öppna jämförelser”. Det betyder att vi nu fullt ut kan jämföra hur
resultatet från juni 2018 ligger till.
Vi kan glödjande konstatera att
Vännäs presterar bland de 25% bästa
kommunerna i landet. Det gäller inom
alla centrala områden och för såväl
pojkar som flickor.
Tittar vi på kvalitetsindex och vad
varje kommun ”bör” prestera ligger
vi på plats 15 av 290 kommuner vilket
är bäst i Umeåregionen (Bjurholm
279, Nordmaling 23, Robertsfors 89,
Vindeln 96 och Umeå 161).
Det är mycket glädjande siffror och
ett bevis på hur ett konsekvent och
målfokuserat arbete bär frukt. Här får
vi särskilt tacka det stora engagemang
och den höga kompetens som vi har
hos våra medarbetare.

Prestation jämfört med
den förväntade nivån

Förutom det faktiska resultatet finns
även statistik kring hur varje kommun
presterar utifrån förväntad nivå.
Den kommun som har en tuffare
situation där det krävs mer för att
lyckas behöver i den statistiken alltså
inte prestera ett lika högt faktiskt
resultat för att betraktas som likvärdig
med en annan kommun med bättre
förutsättningar.
Här är de socioekonomiska faktorerna
en viktig aspekt. I diagrammet nedan
kan ses att vi inom alla tre områden
presterar klart bättre än förväntat med
de förutsättningar vi har.
Grön färg får kommuner inom områden där de är bland de 25% bästa
kommunerna. Både när vi ser på de
faktiska resultaten och de förväntade
resultaten får vi grön färg, alltså ett
klart högre resultat än de flesta kommuner i mätningen, inklusive Umeå.
TOMAS ÅSTRÖM
143 25

Avvikelse mellan faktiska & modellbaserade värden
Behörighet till
yrkesprogram
åk. 9, andel elever

Uppnådda
kunskapskrav
åk. 9, andel elever,
alla ämnen

Meritvärde
åk. 9, genomsnitt
17 ämnen

Språkstuga –
en plats för
integration &
gemenskap
Onsdagen den 23:e januari
öppnade dörrarna till Språkstuga på öppna förskolan, i
Familjecenters lokaler.
Språkstugan ger möjlighet för
föräldralediga med annat modersmål än svenska att träffas med
sina barn, 0-6 år, i en verksamhet
som är en väg in i det svenska
samhället. Syftet är att bryta eventuell isolering och utanförskap men
även att få möjlighet att utveckla
det svenska språket, träffas i ett
tryggt sammanhang och skapa
kontakt med andra föräldrar.
Språkstugan är öppen på
onsdagar mellan kl. 9:00-11:30.
Vi kommer att ha samling med
sångstund och en gemensam
aktivitet, till exempel en föreläsning eller diskussion, kreativt
skapande eller en fysisk aktivitet,
som att besöka en lekpark eller
göra ett studiebesök.
Vi vill gärna samverka med
andra i kommunen, exempelvis
folktandvården, idrottsförbund,
biblioteket, närings- och föreningslivet. Vi är öppna och lyhörda
gällande önskemål på teman
att samtala kring. Tolkar kommer
att finnas till hands vid behov.
Vi som hälsar välkomna
är: Emma Frohm och
Ann-Catrine Konradsson
Familjecenter: 0935-142 72
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Foto: Ola Edström

MUSIKSKOLAN

FRITIDSHEMMET – DET FRUKT-ANSVÄRDA

I likhet med andra musik- och
kulturskolor runt om i landet vill vi
på Vännäs Musikskola hitta sätt att nå
ut till nya elever. Enligt den nationella
kulturskoleutredningen, som kom för ett
par år sedan, når musik- och kulturskolorna främst ut till barn vars föräldrar
har högre utbildning och där föräldrarna
ofta själva varit elever i Musikskolan.

Projektet började ta form och fick
namnet ”Det Frukt-ansvärda Musikäventyret” eftersom att sångerna vi
jobbade med hämtades från Dan
och Gullan Bornemarks sångsamling
”Fruktsallad”. Under hösten fick
barn ur årskurs 2 och 3 från de
tre avdelningarna på Vegaskolan
möjligheten att vara med.

Genom föräldrarna blir barnet bekant
med vår verksamhet. Det är vi naturligtvis glada över – men Musikskolan
är till för alla! Vi vill att Musikskolan
ska kännas välkomnande för alla barn
och ungdomar i kommunen, så hur
kan vi då tänka för att nå fler elever?

Frukter med starka personligheter
stod i centrum i sångtexterna; den
saftiga tjejen Mango som älskar att
dansa tango, den kiviga Kiwin från
Kivik som behöver lära känna ett
plommon från Lund för att riktigt
förstå hur man är en bra kompis och
Dan Banan som struntar i att julen
borde vara röd och istället pyntar
granen full med gula bananer.
Stil- och instrumentkännedom, lekfulla texter fyllda med ordvitsar samt
en massa tungvrickning och språkträning fick vi på köpet.

Ett projekt tillsammans
med fritidshemmet

Inför läsåret 2018-2019 började vi
planera för ett musikprojekt med
fritidshemmet som detta första år kom
att involvera fritidhemsavdelningarna
på Vegaskolan.
Genom fritidshemsverksamheten såg
vi möjligheten att nå fler grupper av
elever och vi kunde dessutom bjuda in
elever som är yngre än dem vi når i
vår ordinarie verksamhet. Vi bollade
våra idéer med fritidshemmet
och personalen var mycket positiva.
8

Frukter i centrum

Inspelning och releaseparty

Varje grupp fick vid fyra tillfällen
möjlighet att lära känna och provspela
olika instrument, öva sångrösten, lära
sig gruppens egen sång och jobba med
såväl rytmik som melodik. Perioden
avslutades med en inspelning.

När inspelningsdagen kom var barnen
nyfikna men också pirriga och tagna
av stundens allvar i mötet med mikrofonerna och i insikten att allt - minsta
lilla fniss - fastnade på inspelningen.
Strax innan jul hade Amadeus,
vår inspelningstekniker, färdigställt
låtarna och det var dags för releaseparty. Kulturtorget blev till festlokal
och eleverna bjöds på salta pinnar
och bubblig dryck medan vi firade
att barnen släppt sina första låtar!
Nu är pilotomgången avslutad och
vi hoppas att eleverna känner att de
har fått gemensamma erfarenheter
att bära med sig och att de känner sig
stolta och nöjda med vad de åstadkommit.
Vi hoppas kunna gå vidare till
hösten och då möta fritidseleverna
i Vännäsby.
		

PAULA PLEJE & CAROLIN FROHM
PROJEKTLEDARE & LÄRARE PÅ MUSIKSKOLAN
144 35
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Carolin och Paula. Foto: Carolina Miskovsky

A MUSIKÄVENTYRET
Utdrag ur
Mango Tango:

”Jazz är bara kass fast det kan
låta ganska fräckt,
Vals går inte alls, då får jag
rysningar direkt
Får jag höra opera, då ropar jag
på hjälp, då blir jag knäckt!
Mango Tango, du snurrar runt
jag går på sné
Mango Tango, du går på tå,
jag går brevé.
Mango Tango, en ros i munnen
ska man ha
Mango Tango, du milde vad vi
dansar bra!
Ååå Mango Tango – för dig och
mig, olé, olá!”
Kiwi:

”Den kiviga kiwin från Kivik
Hade inte en endaste vän
Men vänta till slutet av visan
Ni har inte hört allting än – nä!”

Vännäs i sociala medier!
Vännäs kommun finns att följa
i flera olika sociala medier. Här
bredvid hittar du kommunens
övergripande kanaler.
Flera av verksamheterna har även
egna sociala kanaler. Du hittar
dessa på vannas.se/socialamedier.
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Vännäs kommun
@vannaskommun
Visit Vännäs
@visitvannas
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Foto: Viktoria Nilsson

Starrbergets
ÅVC – öppettider
November – april
Mån
08.00-15.00
Tis
12.00-19.00
Ons
Stängt
Tors
12.00-19.00
Fre
08.00-15.00
Lör
Stängt
Sön
Stängt
Maj – oktober
Mån
08.00-15.00
Tis
12.00-19.00
Ons
Stängt
Tors
12.00-19.00
Fre
08.00-15.00
Lör
10.00-14.00
Sön
Stängt

TILLSTÅND FÖR BLOMLÅDOR, NU
ÄR DET TID ATT ANSÖKA!
Nu är det tid att planera och ansöka om
tillstånd för att få använda blomlådor
som farthinder. Dagarna blir ljusare och
vår och sommar är snart i antågande,
så även blomlådor som farthinder.
Ansökan kan göras fram till den
1 maj 2019 och besked och eventuell
anvisning av plats kommer att meddelas senast den 1 juni.
Ansökan och blanketter

Blanketter för ansökan finns på
hemsidan vannas.se, sök på blomlådor
i sökfönstret på startsidan. Ni får upp
en länk till anvisningarna för vilka
regler som gäller kring blomlådor och
där kommer ni också åt ansökningsblanketten.
Läs de regler som är uppsatta
på hemsidan

Tänk på att blomlådor kräver skötsel
och det är bra om två olika fastigheter
delar på ansvaret. De som ansöker
står själva för blomlådorna. De skall
byggas efter given mall och ha godkända reflexer. Grannar skall vara
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tillfrågade samt nedtecknat om de är
positiva eller negativa till blomlådor.
Om tillstånd för blomlådor beviljas
kan blomlådorna ställas ut på anvisad
plats tidigast när gatan är sopad.
Ansökan för uppställning av
blomlådor gäller bara ett år i taget.
Om blomlådor placeras ut utan tillstånd kan lådorna komma att flyttas.
Var ute i god tid med din ansökan!
Kommunen tillhandahåller inte några
blomlådor endast tillståndet om att få
ställa ut dem.

Välkommen till
Returcentrum
Returcentrums öppettider är:
måndag – fredag
Kl. 09.00 – 17.00
Vi har även öppet den sista
lördagen varje månad.
Kontakta oss via:
returcentrum@vannas.se
Tel: 0935-144 00,
Mobil: 070-285 70 21
www.returcentrum.se

OBS!

Tänk på att blomlådor kan inge en
falsk trygghet. Blomlådor är inte till
för att vägen skall kunna vara en lekplats. Var rädda om barnen, lär dem
se sig för och att inte leka på vägen.
Frågor besvaras av Viktoria Nilsson,
0935-140 00 (vxl).
CHRISTER NYGREN
142 32

Nästa nr.
av Här&Nu!
Håll utkik efter nästa nummer
av Här&Nu – en specialupplaga
på temat Miljö och renhållning!
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Mät och sök
Radonbidrag

?

Koll på
radonhalten?
Koll på
radonhalten?

när

i bidrag när

250 000 villor i Sverige har för höga halter av radon. Radon är en

är en

er.

osynlig
luktfri
Mät
och sökoch
radonbidrag

av radon. Radon är en

gas som i värsta fall kan orsaka lungcancer.

För höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Om ditt hus har
mer än 200 bq/m3 kan du söka bidrag. Bidraget täcker 50 procent

Mät och sök radonbidrag

av saneringskostnaden upp till 25 000 kronor.

För
höga
halter avfårradon
kan finnas
i alla slags
Med
en radonsanering
du ett friskare
och mer hälsosamt
hem. hus. Om ditt hus har

kan
du sökapåbidrag.
Bidraget
mer
än
Läs
mer
om200
radon bq/m
och det nya
radonbidraget
boverket.se
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täcker 50 procent

av saneringskostnaden upp till 25 000 kronor.
Med en radonsanering får du ett friskare och mer hälsosamt hem.

hus har

rocent

Läs mer om radon och det nya radonbidraget på boverket.se

amt hem.

e
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•

För dig som nyligen har
förlorat din livspartner.

•

För dig som lever med
en livspartner som bär
kronisk sjukdom.

•

För dig som har en livspartner som har flyttat till
annat boende.

Det är många par som har lovat
varandra inför Gud, församling,
familj och vänner att älska varandra i nöd och lust tills döden
skiljer dem åt.
Men vad innebär detta
när livet inte blir som man
har tänkt sig?

Nukan
kan
du
till
25 i000
Nu
du få
uppfå
tillupp
25 000
kronor
bidragkronor
när
du
sanerar
ditt
hus.
du sanerar ditt hus.
osynlig
och luktfri
gas isom
i värsta fall
orsaka
lungcancer.
250 000
villor
Sverige
harkanför
höga
halter

När livet
förändras

När sjukdom förändrar förutsättningarna. När det inte är
möjligt att längre bo på samma
ställe på grund av hälsa. När
döden faktiskt skiljer oss åt.
Under våren erbjuds du att
finnas med i en mindre grupp
där tankar om dessa typer av
sorg får delas och bearbetas
under förtroliga former.
Anmäl intresse senast den
2 april. Vi kommer att försöka
anpassa tider efter deltagarnas
förutsättningar, men start blir först
efter påsk.
Ledare för gruppen är Carina
Carlsson och Daniel Strömner.
Anmälan till
Daniel Strömner
daniel@missionskyrkanvannas.se
Tel: 073-958 83 46
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Val till Europaparlamentet

26 maj 2019

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Glöm inte att rösta!
Mer information om valet skickas ut i början av maj 2019.

Du kan även besöka: vannas.se/val
Är du intresserad
av att jobba på
valdagen?
12

Välkommen på en informationsträff
den 7 mars kl.18.30 i Lilla salongen,
bredvid biblioteket i Vännäs.
Ingen anmälan behövs och vi
bjuder på fika!

För frågor, hör av dig till:
Susanna Siljetun
Vännäs kommun
E-post: susanna.siljetun@vannas.se
Tel: 0935-141 11
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