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Mycket på gång!
Hösten är här och vi har redan hunnit få lite snö på backen även om det
fortfarande är kvar ett tag tills vi kan åka skidor och pulka. I vår kommun finns
det goda möjligheter att på ett lätt sätt komma ut i naturen för motion och/eller
rekreation. I det här numret kan du läsa mer om kommunens satsning på att
kartlägga kommunens friluftsområden, något som kommer ge ökad kunskap om
vilka natur- och grönområden som är viktiga att bevara och utveckla. Människors
möjlighet att utöva friluftsliv har stor betydsel för folkhälsan och arbetet är en del
i hur kommunen främjar folkhälsa. Folkhälsa, aktiviteter och grönare städer är något
som även genomsyrar arbetet med centrums utveckling inför 2020 och framåt.
Som många kunde läsa om i somras så är serviceboxen i Vännäs stängd,
något som leder till negativa effekter för näringsliv, föreningsliv och kommun.
Under hösten har kommunen tillsammans med främst näringslivet utrett vilka möjliga
alternativ som finns, och vi tror på en snar lösning.
Tillsammans med flera andra kommuner i länet har Vännäs kommun tagit fram ett
antal E-tjänster, eller tjänster för självservice som de också kallas. Via dessa kan
du skicka in dina ärenden till kommunen digitalt och följa ärendets gång via Mina
sidor. Många medborgare och företag har redan uppmärksammat hur enkelt och
lättillgängligt det är att använda e-tjänsterna som du hittar via www.vannas.se
under länken ”självservice: e-tjänster och blanketter”.
Ha en fortsatt fin höst och vinter!
KAROLINA JOHANSSON
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Vad skulle
du vilja läsa
mer om i
Här&Nu?
Har du önskemål om något
som saknas i Här&Nu? - Lämna
gärna önskemål och synpunkter
via formuläret på kommunens
hemsida vannas.se/harochnu.
Alla synpunkter lämnas in
anonymt om du inte anger namn
eller andra kontaktuppgifter.

Få mer Vännäs
kommun i ditt
sociala flöde!
Vännäs kommun finns att följa
i flera olika sociala medier. Här
nedan hittar du kommunens
övergripande kanaler.
Kommunens Facebooksida
innehåller övergripande information från Vännäs kommun medan
Facebooksidan och Instagramkontot från Visit Vännäs innehåller mer information om platser,
aktiviteter och evenemang främst
av intresse för besökare.
Flera av verksamheterna har
även egna sociala kanaler.
Du hittar dessa via hemsidan
www.vannas.se/socialamedier.

Vännäs kommun

Visit Vännäs
@visitvannas
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Uppskattat sommarkonstverk i Vännäsby
Under sommaren har ett tjusigt konstverk funnits att beskåda i parken i
Vännäsby. Konstverket, som är inspirerat av ett klassiskt blomträd är skapat
av Peter Forsgren på Gatu-/parkavdelningen på Vännäs kommun.
- Från början var tanken att konstverket skulle vara placerat i Vännäs,
säger Malin Lundin, arbetsledare på
Gatu-/parkavdelningen. Men då vi
inte hittade någon självklar placering
så hamnade det i Vännäsby istället
och har blivit ett riktigt uppskattat
inslag i parken.
Idén kommer från ett klassiskt blomträd, ofta en stolpe med en eller två
runda blomsterdekorationer. Sedan
länge har diverse material i järn funnits på kommunförrådet och Peter

Forsgren, som har en kreativ ådra, fick
i uppdrag att fritt skapa konstverket
av det material som fanns tillgängligt.
- Vi har inte byggt en så stor konstruktion tidigare, berättar Peter. Konstverket är byggt i järn med en fot av
betong som även fungerar som en
plats för planteringar.
Plockas in tillfälligt under vintern

Under vinterhalvåret får parken i
Vännäsby andra dekorationer. Två julbockar och annan belysning kommer
att ersätta blomträdet och lysa upp i
vintermörkret. Inför nästa sommar är
planen att blomträdet åter ska finnas
på plats i Vännäsby.
SOFIA TJÄRNSTRÖM
141 04
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Satsning på att kartlägga kommunens friluftsområden
I mitten av september stod det klart att
Vännäs kommun beviljats bidrag från
Länsstyrelsen från ”Lokala naturvårdssatsningen (LONA)” för det sökta
projektet ”Kartering av friluftsområden
i Vännäs”. LONA ger möjlighet för
kommuner, föreningar och privatpersoner att genomföra projekt till nytta
för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.
Arbetet startar upp den 1 oktober 2019
och ska vara klart den 31 december
2021. Det beräknas omsätta 480 000
kronor varav hälften finansieras av
statliga medel. Den kommunala insatsen är till största delen eget arbete.
Projektet var egentligen planerat att
börja redan i januari men beslutet
försenades på grund av de minskade
anslagen till Naturvårdsverket i riksbudgeten för 2019. Vårbudgeten samt
en omfördelning av medel gjorde att
Länsstyrelsen till slut ändå kunde be4

vilja ett begränsat antal av årets sökta
projekt varav detta blev ett av de utvalda.
Stöd i kommunens planering
och utveckling

En kartläggning av områden för
friluftsliv ger kunskap om hur och
var friluftsliv bedrivs i kommunen,
vilka områden som har potential att
utvecklas och lyfter fram känslighet
av olika slag, till exempel natur som
behöver skyddas mot slitage, områden
där särskild hänsyn till djurliv behöver
tas, och platser där det finns intressekonflikter mellan verksamheter
och markägande.
Det kommer att ge ökad kunskap
kring vilka natur- och grönområden
som är mest viktiga att bevara och utveckla, inte minst i tätorterna Vännäs
och Vännäsby som just nu står under
högt bebyggelsetryck. Därför kommer
också fokus att ligga just på tätorterna
under det första projektåret.

Enkel metod

Arbetet kommer att genomföras enligt
Naturvårdsverkets nyligen framtagna
vägledning och metod för att just kartlägga naturområden för friluftsliv.
Mer om metoden finns att läsa
på vannas.se/friluftskartlaggning.
Varför kartlägga områden
för friluftsliv?

Möjlighet att utöva friluftsliv har stor
betydelse för många människor och
är viktigt ur en rad hänseenden som
hälsa, rekreation, natur- och miljöförståelse samt ur ett besöksperspektiv.
Att enkelt kunna ta sig ut i naturen
nära sin bostad är viktigt för många.
Naturen ger ofta frihet från stress,
buller och trängsel och bidrar till positiva effekter på hälsa och rehabilitering.
Vännäs kommun vill kunna erbjuda
invånare och besökare bra förutsättningar för att komma ut i naturen.
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Översikt Röda viken och Gothnellska halvön
!

En kartläggning av områden för
friluftsliv ger ett planeringsunderlag
med fokus på just friluftsliv, som är
ett viktigt komplement till andra
planeringsunderlag.
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Satsning på Gothnellska halvön
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Kommunen hade i samma projektansökan planerat göra en förstudie kring
iordningställande för friluftsliv på
Gothnellska halvön samt vid Röda
viken men denna åtgärdsdel av projektet blev inte beviljad i denna ansökningsomgång. Under 2019 har ändå
viss planering ägt rum bland annat tillsammans med skogsstyrelsen för framtagande av en naturvårds- och friluftslivsanpassad skogsbruksplan för skogen
ute på halvön. Även förslag till stigsträckningar och utformning av bro
över Tvärån är under framtagande.
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Raningen
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Gothnellska halvön
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Röda viken

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Röda
viken
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Tvärån
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– Arbetet med att tillgängliggöra
Gothnellska halvön vill vi definitivt
fördjupa oss i ytterligare och det i god
Camp.pl.
dialog med bland annat med skola och
föreningsliv. Vi vet att naturområdena
nära Vännäs fritidsområde nyttjas
flitigt redan idag. Därför tänker vi på
nytt söka LONA-medel för 2020-21
men nu med större fokus på faktiska
åtgärder som att få en bro
på plats. Vi
Fotbollsplaner
kikar även på andra möjliga finansi- Ishall
eringskällor. Gothnellska halvön är
definitivt värd att satsas på, säger Malin Karlsson, samordnare för friluftsliv
och kollektivtrafik i Vännäs kommun.
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Gothnellska halvön är ett mycket
trevligt tätortsnära skogsområde som
ligger ett stenkast från Vännäsbadet,
ishallen, fotbollsplanerna, elljusspåren,
discgolfbanan och campingen m.m.
vid Vännäs fritidsområde. Den omgärdas till största delen av Tvärån samt i
norr av järnvägen. Idag krävs båt för
att besöka området.
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Halvön har en stor potential att
kunna bli ett mycket populärt område
för många olika grupper av människor. Inte minst av skolan, för olika
former av utomhuspedagogik.
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Skidsäsongen närmar sig – det här behöver du
tänka på innan du ger dig ut i spåren
Runt om i Vännäs kommun finns en
mängd olika motionsspår och elljusspår
som leder oss rätt ut i vår fina natur.
Dessa är mycket omtyckta och nyttjas av
många året runt.
De upplysta elljusspåren tillgängliggör nyttjande även under den mörka
årstiden, med en belysning som tänds
automatiskt i samband med att gatubelysningen tänds, samt släcks kl. 21.30.
Under vintertid används spåren flitigt
av skidentusiaster och idrottande
skolelever. När trycket på spåren blir
stort är det extra viktigt att visa varandra hänsyn och följa de ordningsregler
som gäller.
Här är en del punkter som är viktiga
att känna till innan du beger dig ut
på motionsrundan, långpromenaden
eller skidturen:
•

6

Under barmarkssäsong får du
springa och gå i spåren. Hundar

får gärna följa med på motionsrundan så länge de är kopplade.
•

Mopeder, fyrhjulingar eller
liknande hör aldrig hemma i
motionsspåren. Det är inte heller
tillåtet att rida i spåren.

•

Under vintertid är det viktigt att
de preparerade skidspåren bara
används för just skidor. Om du
går i eller bredvid spåren så förstörs dom och blir dessutom svåra
att förbättra.

•

Skidåkning med draghund är
tillåtet i kommunens samtliga
skidspår, med undantag för tisdagar, torsdagar och i samband
med olika typer av arrangemang.
Åkning med draghund sker
dock på skateytan och inte i de
klassiska spåren.
Vilka motionsspår finns då?

Vid Vännäs fritidsområde finns ett
elbelyst motionsspår på 2,4 km och

Vännäs läger har ett elljusspår på 4
km uppdelat i kortare distanser.
För dig som söker en tuffare utmaning är det möjligt att förlänga denna
sträcka till 10 km genom ett dagspår
till Kronberget.
I Vännäsby finns ett 5,5 km långt
elljusspår som övergår i ett dagspår
till Flakaberget. Runt Flakaberget
ringlar Flakabergsspåret, en slinga på
11 km som korsar berg och dal.
Flakabergsspåret når du från Vännäs
bad&camping vid fritidsområdet eller
via skidstadion i Vännäsby.
Även i byarna Tväråbäck och Pengsjö
finns fina elljusspår att bege sig ut till,
på 2,3 km respektive 2,5 km.
För mer information och detaljerade
kartor över dag- och elljusspåren i
Vännäs kommun, vänligen besök
www.vannas.se/elljusspar.
JENNIE BERGVALL KALÉN
142 34
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Biblioteken i Vännäs
www.minabibliotek.se

Program på biblioteken, hösten 2019
Föreläsning av Ann-Marie Körling
Onsdag 30 okt kl.18.30 – 20.30.
Vännäs bibliotek
Välkommen till en inspirerande
föreläsning om barns tidiga läsning
med Ann-Marie Körling, lärare,
föreläsare, författare och tidigare
svensk läsambassadör.

Enhörningspyssel för barn
Torsdag 31 oktober 13.00.
Vännäsby bibliotek
Saga och pyssel med enhörningstema, från 7 år (yngre barn får delta
i vuxens sällskap). Evenemanget är
gratis, och vi bjuder på fika. Ingen
anmälan krävs.
Utställning: Holger Jonsson
träkonstnär, ett livsverk
Pågår 9 nov, till och med 16 nov.
Vännäs bibliotek, Lilla salongen
Träkonst från 50-talet till 2000-talet.
Utställningen innehåller, förutom
många spännande träalster ur
familjens samlingar, även modellplan, foton, tidningsurklipp, scener
ur dokumentärfilmer med mera.

Lördag 9 november, Vernissage
kl. 13.00 – 16.00
Söndag 10 november
kl. 11.00 – 16.00
Måndag 11 till torsdag 14 november
kl. 11.00 – 19.00
Fredag 15 november
kl. 11.00 – 16.00
Lördag 16 november
kl. 11.00 – 16.00

Öppettider och kontakt:

Jane Austen-bokcirkel
Måndag 2 september (uppstart)
Välkommen att delta i en bokcirkel
online på bokcirklar.se. Under hösten
2019 och våren 2020 läser vi sex
romaner av Jane Austen. Läs mer på
www.minabibliotek.se.

Vännäsby bibliotek

Skrivarhörnan - online skivkurs
4 oktober till 6 december
För ungdomar i högstadiet som vill
bolla idéer, få inspiration och feedback.
Max 10 deltagare – först till kvarn!
Anmäl dig genom att skapa en användare på: skrivarhornan.forum24.se.
Skicka sedan ditt riktiga namn och
användarnamn i ett mejl till:
moa.stromberg@vannas.se.

Tel: 0935-141 90
E-post: vannasby.bibliotek@vannas.se

Vännäs bibliotek
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

–
–
–
–
–
–

16.00
19.00
16.00
19.00
16.00
14.00

Tel: 0935-141 80
E-post: biblioteket@vannas.se

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre

Meröppet kl. 8.00 – 20.00
Tagg och pinkod krävs
kl. 10.00 – 14.00
kl. 15.00 – 19.00
kl. 10.00 – 14.00
Stängt

Biblioteken har särskilda öppettider
röda dagar samt dag före helgdag.
Dessa hittar du på minabibliotek.se.
Välkommen!

Digitalhjälpen – Få hjälp med dina
digitala bekymmer!
Drop in på torsdagar kl.16.00 -19.00
med start den 29 augusti. Vännäs
bibliotek

Håll koll på bioprogrammet på
bioguiden.se eller på Facebooksidan
Medborgarhusbio Vännäs!
HÄR & N U 3 : 2 0 1 9
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FÖRÄNDRAT BEHOV AV SÄRSKILDA BOENDEPLATSER
I VÄNNÄS KOMMUN – INFORMATION
Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att ett nytt särskilt boende med
40 platser skulle byggas. Sedan beslutet
har arbete pågått för att förbereda bygget. Detaljplan har upprättats, geoteknisk undersökning har genomförts och
förfrågningsunderlag har tagits fram.
Boendet var planerat att byggas på
Myranområdet nära förskolan Myran.
Bedömningen av behovet av särskilda
boendeplatser har förändrats sedan
dess, och därför har kommunstyrelsen
den 7 oktober 2019 föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att inte
bygga ett nytt särskilt boende i nuläget.
Istället kan behovet av platser lösas på
andra sätt. Fullmäktige tog sitt beslut
21 oktober (efter tryck av Här&Nu).
Bakgrund

Kommunen har idag 84 platser inom
särskilt boende. Särskilt boende för
äldre är en behovsprövad boendeform
enligt Socialtjänstlagen. Kommunerna är enligt 5 kapitlet 5 § i Socialtjänstlagen skyldiga att tillhandahålla
särskilda boendeformer för service och
omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd. Antal platser inom särskilt
boende har i många kommuner minskat under senare år, vilket bland annat
bygger på förändrade arbetssätt, med
exempelvis rehabilitering i hemmet.
År 2000 hade Vännäs kommun 172
platser inom särskilt boende. 2012
fanns det 88 platser. Ett beslut togs
2013 om att minska platsantalet med
ytterligare 14 platser, men då det ledde
till svårigheter att erbjuda hjälp till de
som behövde den så öppnades platserna upp igen. Sedan 2014 har det alltså
funnits 88 platser på särskilt boende,
samt 10 korttidsplatser (på Slussen).
Vård- och omsorgsnämnden bedömde
under 2016 att de hade behov av fler
platser bland annat utifrån brister i
arbetsmiljön på Hjorten i Vännäsby,
ökat antal färdigbehandlade från
8

landstinget samt ett generellt ökat behov.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog att 30 eller 40 nya platser skulle
byggas, för att täcka det uppskattade
behovet. Flera utredningar gjordes
om det bästa alternativet var att bygga
om befintliga lokaler eller bygga en
helt ny byggnad och resultaten visade
att den lägsta investeringskostnaden
(per plats) var en ombyggnation av
Hjorten och Hinden till 30 platser, följt
av en nybyggnation av särskilt boende
med 40 platser.

ha en högre kostnad/bättre kvalitet
än snittkostnaden medan det i andra
verksamheter inte är möjligt att ha det
på grund av de ekonomiska ramarna.

Nybyggnation med 40 platser visade
den lägsta driftskostnaden (årshyra).
Vid ombyggnation skulle det tillkomma kostnader för ersättning för
de befintliga 14 platserna på Hjorten
under byggnadstiden, eventuella
saneringskostnader med mera, vilket
innebar att investeringskostnaden för
ombyggnation av Hjorten/Hinden
kunde bli väsentligt högre.

– Den analys som genomförts visar
att Vännäs kommun har en relativt
generös tilldelning av platser både
till särskilt boende och korttidsvård.
Rehabiliterande insatser saknas i
tillräcklig omfattning vilket har lett
till att behovet av stöd och omsorg
ökar och det leder till ökade behov
av platser på särskilt boende, säger
Ulrica Westerlund, socialchef.
Hon berättar vidare:

Kommunfullmäktige gjorde bedömningen att av alternativen som fanns så
var en nybyggnation av särskilt boende
med 40 platser det bästa alternativet.
Förändrad behovsbild

Att planera, projektera och besluta om
ett nybygge tar tid och förutsättningarna kan förändras under denna tid.
Analysen av behovet av boendeplatser
var aktuell under omständigheterna
som rådde när beslutet togs. 2017
påbörjade kommunen ett arbete för
att få budget i balans och en långsiktigt hållbar ekonomi.
Som en del i detta arbete gjordes ett
antal analyser där man jämförde kostnadsbilden i kommunens verksamheter
med andra jämförbara kommuner.
Kostnader och kvalitet är något som
arbetas med kontinuerligt, det vill
säga, hur kommunen ska arbeta för
att få bra kvalitet till en lägre kostnad. Inom vissa områden kan det
vara ett aktivt ställningstagande att

Vård- och omsorgsnämnden gjorde i
början av 2019 en grundlig analys av
några av sina verksamheter och fann
att inom vissa områden hade Vännäs
kommun en högre kostnad i jämförelse
med andra kommuner. Ett av dessa
områden var inom äldreomsorg och
särskilt boende.

– Analyserna som togs fram 2016
byggde på antaganden utifrån den
givna situationen som var då. Vårt
åldrande och våra behov av stöd utifrån ålder ser inte lika ut för samtliga
medborgare så det går aldrig med
exakthet fastslå absolut rätt behov vid
en given framtida tidpunkt. Omvärldsfaktorer har även möjliggjort att vi
kan använda andra lokaler för våra
verksamheter, faktorer som varken
var kända eller väntade 2016.
Upparbetade kostnader

Projektet med planerna för ett nytt
särskilt boende har kostat ca 16 mkr.
– I dessa kostnader ingår till exempel
geoteknik, det vill säga, undersökningar av markens förutsättningar för att
se vilka laster den klarar av. Undersökningen visar vad marken består av,
om det är berg, lera eller sandjord och
vilka åtgärder som behöver göras för
att stötta den på ett optimalt sätt inför
byggnation. Det är även framtaget en
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detaljplan. Detaljplaner reglerar vilka
områden i kommunen som får bebyggas: vad som ska vara byggnader, vad
som ska vara vägar och så vidare och
är en omfattande process men nu finns
det en plan som visar var ett särskilt
boende får byggas. Utöver det har
även ett förfrågningsunderlag tagits
fram som är fyllt av detaljer som var
eluttag ska sitta, exakt placering av
handfat, målarfärg på väggarna och
så vidare, utöver mer övergripande
ritningar om hur byggnaden ska se ut
och vilket material som ska användas
på olika delar. Kort sagt innehåller
förfrågningsunderlaget alla delar som
behövs för att uppföra en byggnad
färdig för inflyttning, säger Tore Forsberg, samhällsbyggnadschef.
– Arbetet som är framtaget, och
framförallt det noggranna arbetet
med förfrågningsunderlaget, gör att
i vi princip kan skicka ut en upphandlingsförfrågan och starta en byggnation direkt om behovet uppkommer,
istället för att behöva ta fram nya
handlingar då. Jag ser det som pengar
investerade för framtiden, för att
kunna möta behoven snabbare när
de uppstår, säger Johan Söderling, S,
kommunstyrelsens ordförande.
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Han får medhåll av oppositionsråd Ulf
Eriksson, C, som säger:
– Just nu är en paus av nybyggnationen det bästa alternativet utifrån
det aktuella läget men om behovet
förändras så har vi en mycket kortare
startsträcka tack vare allt arbete som
vi nu lagt ner på att ta fram underlag
för att bygga ett nytt boende för äldre.
Vad händer istället?

Istället för en utökning med 26 platser
inom särskilt boende (40 platser planerades i nybyggnationen, av dessa var
14 av dem från Hjorten som ska avvecklas), kommer en minskning med
4 platser att ske när ombyggnation av
Slussen till 10 platser för särskilt boende är klara och Hjorten då avvecklas.
I dagsläget finns 22 korttidsplatser på
Slussen, och de kommer istället att bli
10 korttidsplatser i Akka-lokalerna.
– Arbetssättet ”trygg hemgång” har
införts som ett första alternativ vid
utskrivning från sjukhus, istället för
inläggning på korttidsplats. Trygg
hemgång bygger på ett strukturerat
och nära samarbete mellan undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshand-

läggare. Tillsammans med
den berörda personen och dennes
eventuella anhöriga ses hemmiljön
över och vad som bäst behöver göras
för att den enskilde ska kunna bo kvar
hemma, vilket minskar behovet av
korttidsplatser, säger Ulrica Westerlund, socialchef.
– Vi har idag både korttidsplatser
och växelvårdsplatser som vi kan
nyttja för att möta tillfälliga ökade
behov på kort sikt. Under 2019 har
haft en god platstillgång på våra boenden, avslutar Ulrica Westerlund.
– Vännäs kommun ska fortsätta att
erbjuda trygghet för de äldre som
behöver det, säger Johan Söderling, S.
Vi bedömer inte att vi behöver ett nytt
särskilt boende i nuläget, de behov vi
har kan lösas på andra sätt. Vi känner
oss trygga med att det här blir bra för
de boende och personalen, och vi får
även en bättre ekonomisk effekt.
Kontakt

Vännäs kommun
vannas.kommun@vannas.se
Tel: 0935-141 04 (vxl)
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På bilden: Inger (till höger) tillsammans med Magdalena Andersson, landshövding

Boka dina resor
med Riksfärdtjänst
inför jul- och
nyårshelgen!
Tiden går och nu är det snart
jul och nyår igen. För några
innebär det resor till nära och
kära. Tåg, flyg och buss blir
snabbt fullbokade och taxibilar
finns i ett begränsat antal.
Ansök i god tid!

Inger Hekki är årets
vardagshjälte från Vännäs

Senast onsdag den 6 november
måste ansökan om resor både
för jul och nyår ha kommit in till
handläggare för färdtjänst i
Vännäs kommun.
För att ansöka om riksfärdtjänst
- kontakta färdtjänsthandläggare
Britt Myrén på Vännäs kommun.

För andra året i rad har Länsstyrelsen
utsett vardagshjältar från länets alla
kommuner. Idén till utmärkelsen kommer från landshövding Magdalena
Andersson som vill uppmärksamma
eldsjälar och volontärer som gör skillnad
för sina medmänniskor.

– Inger utgör en fast punkt för
deltagarna. Hennes varma person
uppskattas verkligen av alla.

Telefon: 0935-145 77
måndag till torsdag (8:30-9:30)
E-post: britt.myren@vannas.se

När Inger fick brev från Länsstyrelsen
om att hon hade utsetts till vardagshjälte så trodde hon först att det var
ett missförstånd.

Kommuner och föreningar nominerar olika personer och Länsstyrelsen
beslutar därefter vem som ska utses.
Inger Hekki utsågs till årets vardagshjälte i Vännäs kommun. I början
oktober fick hon ta emot diplom av
landshövdingen vid ett arrangemang
på Länsresidenset.

– Jag tycker att inte att jag gör något
speciellt. Men det känns helt fantastiskt. Jag är ödmjukt tacksam, hedrad
och glad åt utmärkelsen, säger Inger.

Måndagen den 2 december är
sista dagen för beställning av
beviljad resa i taxi samt i fordon
med rullstolsplats hos Transcall
AB på 090-12 23 33 eller
riksfardtjanst@transcall.se.

Inger Heikki är pensionär och engagerad ideellt på missionsgården Fridhem. Hon är utbildad som diakonissa
och har alltid haft ett stort socialt
engagemang som gjort att många
människor, även utanför kyrkan, har
sökt sig till henne.
Under flera år har Inger tagit emot
en grupp brukare från handikappomsorgen som besöker Fridhem på torsdagskvällar. Chaufför för gruppen är
Lars-Åke Eriksson, vaktmästare inom
Vård- och omsorgsförvaltningen. Han
tycker att utmärkelsen är välförtjänt.
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Motiveringen till
Inger Heikki, Vännäs:

Motivering: Ingers gästfrihet möter
besökarna på missionsgården Fridhem, men hennes värme, sociala engagemang och goda bullar uppskattas
långt utanför kyrkans väggar.
Många har i Inger mött en trygg
medmänni-ska som lyssnar och möter
dem som de är. På torsdagskvällar tar
Fridhem emot en grupp från handikappomsorgen, som efter sångstund
bjuds på go´fika som Inger ordnar.

KAROLINA JOHANSSON
141 33

Bli familjehem
- vi behöver
er hjälp!
Många barn och ungdomar i
vår kommun har behov av stöd
från fler vuxna. Därför söker vi
nu familjehem, kontaktfamiljer
och kontaktpersoner.
Vill du veta mer eller lämna
ditt intresse?
Kontakta socialtjänsten:
Tel. 0935-143 11 eller mejla oss!
vard.omsorgsnamnden@vannas.se
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Foton: Emma Garzon

Hjälp en medmänniska och bli
en erfarenhet rikare
Träff för dig som är eller vill bli
god man eller förvaltare
Vännäs kommunchef Karolina
Johansson och överförmyndarenhetens chef Åsa Pålsson Stråe
bjuder in till en träff för gode män
och förvaltare. Träffen riktar sig
även till dig som inte är god man
eller förvaltare men som är nyfiken
och vill veta mer om vad uppdraget innebär.
När: Tors 7 nov, kl. 18:00–20:30
Var: Hotel Vännäs
Vi bjuder på fika.
(Glutenfria och mjölkfria alternativ
kommer att finnas).
Under kvällen kommer
medarbetare från överförmyndarenheten att informera om vad
uppdraget som god man eller
förvaltare innebär samt hur
rekryteringen av ställföreträdare
går till. Det ges även möjlighet att
knyta kontakter med andra gode
män och förvaltare.
Vi kommer även att informera
om sådant som är aktuellt inom
området.
Varmt välkommen!
Läs mer och anmäl dig på:
www.umea.se/overformyndarverksamhet

SPRÅKSTUGAN ERBJUDER
INTEGRATION OCH RÖRELSE
Onsdagen den 4:e september öppnades
dörrarna till höstens Språkstuga på
öppna förskolan Nyckelpigan, i Familjecenters lokaler. Språkstugan startade
i januari 2019 och blev en riktig succé.
Verksamheten ska vara en väg in till
det svenska samhället och gör det
möjligt för föräldralediga med annat
modersmål än svenska att träffas, tillsammans med sina barn (0-6 år).

grupp är fullbokad, vilket tyder på
ett stort intresse.
Öppna förskolan Nyckelpigan

Verksamheten vid Öppna förskolan är
kostnadsfri. Läs mer om verksamheten
på www.vannas.se/nyckelpigan.
Kontaktuppgifter

Tel. 0935-142 72.
Besöksadress: Familjecenter,
Umevägen 6 i Vännäs.

Syftet är att bryta eventuell isolering
och utanförskap, men även att få möjlighet att utveckla det svenska språket
i ett tryggt sammanhang tillsammans
med andra föräldrar. Språkstugan är
öppen på onsdagar kl. 9:00 - 11:30.
En nyhet för hösten är en träningsgrupp riktad till föräldralediga, med
fokus på kroppen efter graviditet.
Barnen är välkomna att vara med.
Tillsammans med Anna Wegerud
(Studio Wegerud), personlig tränare
och instruktör i yoga, kommer vi att
inrikta oss på att förbättra balans,
koordination, kondition samt inre och
yttre styrka.
Även här finns möjligheten att
öva på det svenska språket. Höstens
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Vännäs centrum. Foto: Magnus Lindgren

TRYGGARE OCH TREVLIG
I VÄNNÄS – MED BYGG
Under nästa år påbörjar Vännäs kommun arbetet med att bygga om i centrala
Vännäs. Stort fokus ligger på att skapa
trafiksäkrare och tryggare gång- och
cykelstråk som länkar samman skolorna,
butikerna och resecentrum, men även att
skapa ett trevligare centrum att stanna
och vistas i.
Projektet ”Grön” skolväg
med järnvägshistoria

Vännäs kommun har fått pengar från
Boverket för att arbeta med projektet
som kallas för ”’Grön’ skolväg med
järnvägshistoria”. Bidraget ges ut
för att ”främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer”.
Med ekosystemtjänster menas de funktioner hos ekosystemen som gynnar
12

människor, det vill säga upprätthåller
eller förbättrar människors välmående
och livsvillkor.
– Syftet är att omvandla centrums just
nu lite fula, bullriga och grå baksida
till ett attraktivt grönskande område.
Det ska bli tystare, tryggare och trevligare att gå och cykla där igenom
samt locka till både vila och aktivitet,
säger Malin Karlsson, kontaktperson
för projektet på Vännäs kommun.
Området som projektet gäller är gångoch cykelvägen från tunneln under
järnvägen vid Medborgarhuset, fram
till och med järnvägsparken vid Östra
järnvägsgatan. Tanken är att projektet
ska resultera i mycket mer grönska
längs med gång- och cykelvägen i och
med plantering av blommor, buskar

och träd. Det ska även byggas ett nytt
bullerplank mot järnvägen som ska
kantas av växtlighet. I det gröna är
planen att skapa öppna ytor för vila
och aktivitet, inklusive ett nytt torg.
Säkrare trafiksituation

I nuläget finns det ytor längs den
nämnda gång- och cykelvägen där
både cyklister, gångtrafikanter och
motorfordon samsas om samma yta.
För att skapa en säkrare trafiksituation
kommer även projektet att innebära
att olika trafikslag ska separeras
från varandra.
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Se hela kartan på vannas.se/centrum
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Nu kan du som bygger nytt
småhus i Vännäs Kommun få
en byggbonus om 40 000
kronor. (Beslut i Kommunfullmäktige 2019-04-08).
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GARE CENTRUM
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en

Umeväg
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Södra Dr

Dialoger har skett och sker löpande
med aktörer som befinner sig i- och
verkar i centrum på olika sätt. Fram
till den 10 november kommer det
dessutom att finnas en elektronisk
enkätundersökning som du kan lämna
synpunkter via.
Besök hemsidan vannas.se/centrum
och klicka dig vidare till enkäten!
Vad händer sedan?

Resultatet av enkäten kommer att
redovisas i kommande Här&Nu samt
på www.vannas.se/centrum. Du kan
även läsa mer om kommunens hela
planarbete på hemsidan via
www.vannas.se/framtidensvannas.
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Lämna dina synpunkter
till Vännäs kommun

Kontakt för projektet ”Grön”
skolväg med järnvägshistoria:

Malin Karlsson, kontaktperson
Tel: 073-081 93 19
E-post: malin.karlsson2@vannas.se
Christer Nygren, projektansvarig
Tel: 0935-142 32
E-post: christer.nygren@vannas.se

infart.
Ändrade P-platser. Färdstråk
•Ny
Energideklarationen
ska
framför entre.
tas fram
av en och
certifierad
för personal
kunder.
7b. Parkering
energiexpert
två uppförs.
8. Infart
tas bort. Staket senast
eller liknande
9. Hämta/lämna-zon
år efter det .att huset tagits
10. Nytt övergångsställe.
i bruk.

11. Parkeringar flyttas ut. GC-väg längs
fasadliv.
utbetalning
av byggbonus
12.Innan
Uppmarkering
av P-platser.
13.sker
Förslag
ny placering
aven
ÅVS.
skatilldu
skicka in
ansökan
14. Parkeringsfickor.
till kommunens Samhällsbygg15. Återplantering av björkar i allén.

nadschef. Läs mer på hemsidan
www.vannas.se/byggbonus.

Kommunfullmäktiges beslut
gäller från och med 2019-07-01
och ska utvärderas efter två år.
Medel om 120 000 kronor för
byggbonus avsätts i budget från
och med år 2021.

Kontakt för centrumutveckling och
kommunens övergripande planarbete:

Tore Forsberg
Tel: 0935-142 00
E-post: tore.forsberg@vannas.se
Carola Nordlöf
Tel: 0935-142 13
E-post: carola.nordlof@vannas.se
SOFIA TJÄRNSTRÖM
141 04
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SNART DAGS ATT
SORTERA MATAVFALL
Från och med 1 mars 2020 blir det
obligatoriskt att sortera ut matavfall.
Du som fastighetsägare kommer då
att kunna välja mellan två (2) olika
abonnemang:
1.

avdelning. Information om hur du gör
ditt val kommer i ett separat utskick
under januari månad.
Utställning av kärl

På grund av den stora mängd kärl
som ska ställas ut kan det hända att
du får ett kärl vid din fastighet innan
du har gjort ditt val. Väljer du då att
hemkompostera hämtar vi tillbaka
kärlet utan extra kostnad.

Ett brunt kärl för matavfall och
ett grönt kärl för det brännbara
restavfallet.

2. Hemkompostering och det
gröna kärlet för det brännbara
restavfallet.
Om du väljer hemkompostering och
inte redan anmält detta måste du göra
det till kommunens miljö- och bygg-

Anledningen är att kommunen
måste påbörja utställningen av kärlen
i god tid för att vara klara till den
1 mars 2020.

Måste jag sortera ut matavfall?

Ja, det är beslutat av kommunfullmäktige att matavfall ska sorteras ut
och hållas avskilt från det brännbara
restavfallet från och med 1 mars 2020.
Mer information

Information om utsortering av
matavfall kommer att skickas ut
under oktober/november.
Du kan läsa mer om utsortering av
matavfall på vannas.se/matavfall.
MARIA LUNDBERG
142 26

Tidsplan för arbetet med utsortering av matavfall

November 2019:
Utställning av kärl påbörjas och
fortsätter i omgångar fram till
mars 2020.
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Januari 2020:
Informationsutskick om hur du gör
ditt val av abonnemang.

Mars 2020:
Föreskrifter börjar gälla
och utsortering av matavfall är
obligatoriskt.
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Ska du byta ut, renovera eller installera en eldstad?
Innan du installerar eller ändrar en
eldstad behöver du göra en bygganmälan
till kommunens miljö- och byggavdelning
och invänta startbesked. Anmälan av
eldstad gör du enklast via e-tjänster på
kommunens hemsida. Vi tar ut en avgift
för handläggning av din anmälan.
Ändrade krav för kaminer
och pannor

Från den 1 oktober 2019 gäller Boverkets nya utsläppskrav för installation
av pannor och kaminer som eldas med
pellets och ved.
Du som redan har en installerad
eldstad berörs inte av ändringarna.
De ändrade reglerna finns i Boverkets
byggregler (BBR) avsnitt 6 och gäller
för koloxidutsläpp och verkningsgrad.
De ändrade reglerna gäller för:

•
•
•

Fastbränsleeldade pannor
Braskaminer
Pelletseldade kaminer
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•
•

Insatser
Kökspannor

Reglerna har inte ändrats för köksspisar (vedspisar främst avsedda för matlagning), kakelugnar och öppna spisar.
Liksom tidigare gäller inga utsläppskrav för dessa typer av rumsvärmare.
Krav på anmälan vid installation eller
väsentlig ändring gäller dock.

Tips och råd
för en lyckad
installation
•

Ta tidigt kontakt med
skorstensfejaren för att få
råd om placering, storlek
på eldstaden, brandskydd
och taksäkerhet.

•

Skorstenen bör mynna
över nock och vara minst
1 meter över taktäckningen

•

Tänk på att kaminer och
skorstenar är tunga. Försäkra
dig om att bjälklaget
kommer hålla.

•

Att elda kräver mycket
syre och påverkar rumsluften.
Se till att rummet har god
ventilation.

Mer värme mindre utsläpp

Syftet med Boverkets ändrade regler är
att minska utsläppen från vedeldning.
Genom att ändra reglerna kan vi bidra
till att utsläppen blir så låga och därmed så ofarliga som möjligt.
Det blir enklare att elda med mindre
utsläpp när du använder en bra
kamin. En effektivare kamin eller
panna ger mer värme och mindre
utsläpp, sett till mängden ved eller
pellets som används.
ANNA HARTVIK
142 12
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i Vännäs centrum
1-2 november
Kl. 10.00-16.00
båda dagarna

I samarbete med:

103.0 VÄNNÄS

Gratis hockey
för flickor!
Nu är vår träningsgrupp för
flickor i full gång. Utrustning
finns att låna.
Ålder: 6 år och uppåt
Plats: Vännäs Ishall
Tid: Torsdagar kl. 18:00

Läs mer om centrumplaneringen på vannas.se/centrum
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