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Gott betyg för Vännäs
I det här numret av Här&Nu kan du bland annat läsa om resultatet i SCB’s
medborgarundersökning, som genomfördes i höstas. Kommunen som en plats att
leva och bo på får ett gott betyg från medborgarna – ett resultat som är väldigt
roligt och som vi kan vara stolta över! En sak som bör utvecklas är medborgarnas
påverkan och inflytande.
Under 2017 har vi haft flera medborgardialoger, bland annat om framtidens
insamlingssystem för hushållssopor och strandpromenadens utveckling. Att ta
tillvara på medborgarnas förslag och synpunkter är oerhört viktigt för att utveckla
kommunen och de tjänster/den service som vi levererar idag men också i framtiden. Dialog, påverkan och inflytande handlar inte bara om att bara ha öppna
möten i form av medborgardialoger osv, utan det handlar om ett mer kontinuerligt
arbete för att stärka inflytande och dialog som måste ske på flera sätt.
I länet pågår det ett oerhört intressant och viktigt arbete med e-tjänster. Det här
är en del av Vännäs arbete med ”Digitalt först”. Digitalt först innebär att digitala
tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i våra kontakter
med dem som bor i vår kommun, med organisationer och med nya eller befintliga
företag. En digitalisering av det offentliga Sverige skapar förutsättningar för ett mer
klimatsmart samhälle, fler jobb och ökad transparens.
Digitalt först innebär också att vi ska sätta medborgaren och företagaren i
centrum när nya tjänster tas fram. I korthet kan man nog säga att digitalt först
handlar om att vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa en enklare
vardag för privatpersoner och företag och ett öppnare samhälle. Det här är något
som Vännäs medborgare, föreningar och företag kommer märka av under året.
Löpande kommer vi lansera fler e-tjänster exempelvis inom plan- och byggområdet
och inom serveringstillstånd.
Det har väl knappast undgått någon att det är vinter – en riktig härlig snörik vinter!
Passa på att nyttja det som kommunen och Umeåregionen erbjuder i form av pulkabackar, skridskoplaner, vår fina skidanläggning på Middagsberget och skidspår.
Söker du fler aktiviteter? – besök gärna www.visitvannas.se.
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Passa på att
hyra pendlarparkering med
motorvärmare
Pendlarparkeringar finns att
hyra vid Vännäs Resecenter
(järnvägs-/busstation) samt vid
tågperrongen i Vännäsby.

Digitala anslag för justerade
protokoll finns nu på vannas.se
Nu kan du ta del av justerade protokoll
på vannas.se. Från och med 1 januari
2018 ska alla kommuner i Sverige anslå
sina justerade protokoll digitalt på den
kommunala webbsidan enligt den nya
kommunallagen.
Den nya tekniken gör att fler kan ta
del av de politiska besluten. Tidigare
har kommunen anslagit justerade
protokoll, kungörelser, sammanträden
och kallelser till Kommunfullmäktige
genom att sätta upp ett papper med
information på en vanlig anslagstavla
i Medborgarhusets entré. Den anslagstavlan kommer att tas bort.
Nu hittar du istället anslagen digitalt
via vannas.se. Klicka på länken
till den digitala anslagstavlan på startsidan eller gå direkt till anslagstavlan
genom www.vannas.se/anslagstavla.

Fler sätt att läsa våra anslag digitalt

Du kan fortfarande läsa anslagen i
Medborgarhusets entré via vår touchskärm.
Så här gör du:
•
•
•

Klicka på den runda knappen
för vannas.se.
Du kommer då direkt till
startsidan på vannas.se.
Klicka på länken till den digitala
anslagstavlan och ta del av de
justerade protokollen.

Du som har frågor om de justerade
protokollen kan kontakta ansvarig
nämnd.
Sofia Tjärnström
141 04

Vännäs Resecenter
Pendlarparkeringen vid Vännäs
Resecenter har 25 motorvärmarplatser för uthyrning. Kostnaden är
200 kr i månaden.
Vännäsby Resecenter
Pendlarparkringen i Vännäsby
har 25 motorvärmarplatser för
uthyrning. Kostnaden är 200 kr i
månaden under perioden oktober
-– april. Maj – september tas ingen
taxa ut för parkeringen.
Övriga pendlarparkeringar
Pendlarparkering med motorvärmare finns i anslutning till Circle K
i Vännäsby för dig som vill åka
vidare med buss.
Kontakt för bokning och mer
information:
Kjell Mårtensson
Kontorsvaktmästare
Tel: 0935-141 15
E-post: kjell.martensson@vannas.se
Birgitta Berggren
Administratör
Tel: 0935-141 03
E-post: birgitta.berggren@vannas.se

Här finns våra digitala kanaler:
vannas.se

visitvannas.se

Vännäs kommun

@visitvannas

@vannaskommun

Visit Vännäs
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Ta en tur i skidspåren i Vännäs kommun
Vi har fått mycket snö i år, vilket har
skapat bra möjligheter till skidåkning
i kommunens skidspår. Ta gärna en
tur i något av alla våra fina spår!
Belysningen i elljusspåren tänds automatisk samtidigt som gatubelysningen
tänd och lyser sedan ända fram till
kl. 21.30.
Vännäs fritidsområde:
Detta är en lättare bana på 2,4 km,
som lämpar sig väl för nybörjare och
familjer. På fotbollsplanerna finns det
också draget ett plant dagsspår utan
stigningar som är 700 meter långt. Från
fritidsområdet kan du via ett dagspår ta
dig upp på Flakaberget och vidare till
Vännäsby, en sträcka på 11 km.

finns även kortare distanser i samma
bana. Här kan du också ta dig upp på
Kronberget, en sträcka på 10 km tur
och retur för den hurtiga. Under helger
finns det omklädningsmöjligheter i Liljahallen kl. 10.00–16.00.
Vännäsby skidstadion:
En medelsvår bana med några längre
stigningar, upp till 5,5 km elljusspår.
Från Vännäsby tar du dig också upp till
Flakaberget och sen vidare till Vännäs
fritidsområde, totalt 11 km.
Tväråbäck:
En medelsvår bana utan större stigningar, 2,3km.

Vännäs läger:
Denna medelsvåra bana startar vid
Liljahallen och sträcker sig 4 km. Det

Var rädd om spåren!
Hjälp oss att hålla spåren i bra skick.
Det är inte tillåtet att gå, rida, köra
skoter eller andra motorfordon i
preparerade skidspår.

Vännäs fritidsområde

Skidstation Vännäsby – Flakaberget
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Driften av skidspåren utförs ideellt
av medlemmar i kommunens idrottsföreningar, Spöland Vännäs IF, Vännäs SK
och Tväråbäcks IK.
Kommunen betalar ut bidrag för detta
arbete som går till föreningarnas
verksamhet.
Det är tillåtet att åka skidor med hund
om hunden är fastspänd i en draglina,
undantaget då det är träning/tävlingsverksamhet i spåren.
Mer information och kartor
Kartorna nedan samt mer information
om våra skidspår hittar du på webben:
www.vannas.se/elljusspar.
Peter Lundström
142 34

Vännäs läger – Kronberget
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Från vänster: Lena Borg, Borggårdens design, Kenneth Olsson, ICA supermarket Vännäs,
Anne Sténs, Stenstorpet och Eva Lindgren, LevaGård. Foto: Sofia Tjärnström.

Lokalt nätverk öppnar butik i Vännäs
I februari slog en ny butik upp portarna i Vännäs centrum. Nätverket Lokalt
& Nära, mat och hantverk, består av
hantverkare och matproducenter från
kommunen som erbjuder allt från ost och
kött till egentillverkade barnkläder och
vantar i den lilla butiken.
– Vi vill visa mångfalden som finns
i kommunen, säger Eva Lindgren
från LevaGård. Vi blir tarkare tillsammans då vi lyfter varandra och
vi kommer närmare kunderna när vi
finns centralt.
Ett nätverk för
gemensamma arrangemang

Flera gånger har behovet av ett
nätverk för lokala hantverkare och
matproducenter lyfts. Under ett av
de första träffarna tillsammans med
kommunens näringslivsutvecklare,
Christin Westman, väcktes även idén
och önskemålet om en gemensam butikslokal för att samla nätverket under
samma tak. Kontakt togs med ICA
Supermarket och det är nu där som
den lokala butiken finns.
Eftersom konceptet med en gemensam
butik är nytt för de som är med i Lokalt & Nära, var den tillfälliga lokalen
inne på ICA perfekt. Butiken kommer
att vara öppen tre dagar i veckan;
torsdag kl. 15-19, fredag kl. 12-18 och
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lördag kl. 10-15 under februari, mars
och en bit in i april.
– Vi hoppas ju på att få fortsätta även
efter april, fortsätter Eva. Det vore
väldigt roligt.
2017 arrangerade nätverket några
evenemang tillsammans, bland annat
Mat- och hantverksmässa under hösten och Bysvängen innan jul.
Ett brett utbud

En tanke med butiken är att den ska
komplettera den vanliga dagligvaruhandeln med ett lokalt sortiment.
I butiken finns bland annat: fläskkött,
palt, ost, lammkött, torkade örter och
svamp, potatis, egentillverkade barnkläder, marmelad, tunnbröd, stickat,
tovat och vävt.
Kokboken Hungrig på Västerbotten är
något som producenterna vill lyfta
fram i butiken. En av aktörerna,
Spölandsgrisen, finns porträtterad i
kokboken som fokuserar på olika lokalproducenter i Västerbotten.
Mer information

Mer information om Lokalt &
Nära kan du hitta på Facebook. Sök
på Lokalt & Nära, mat och hantverk.

Visit Vännäs - en
del av Visit Umeå
Visit Vännäs är en del av
Visit Umeå – Umeåregionens
gemensamma turistguide.
Visit Vännäs på webben
På visitvannas.se hittar du information om aktiviteter i Vännäs kommun
med omnejd, under rubrikerna:
resa, bo, äta, göra & evenemang.
På webben finns även en kalender
där arrangörer själva kan lägga in
sina evenemang.
Visit Vännäs i sociala medier
Du kan även följa Visit Vännäs
på Facebook och Instagram.
I vårt Facebookflöde länkar vi
bland annat till evenemang från
visitvannas.se eller från andra
aktörer i kommunen.
På Instagram inspirerar vi med
vackra bilder från kommunen.
Inspirera du med via #visitvannas.
Kontakt, Malin Karlsson
Turismutvecklare
malin.karlsson2@vannas.se

Sofia Tjärnström
141 04

5

Foto: Andreas Nilsson

Nu blir förskoleklass obligatorisk!
Från och med höstterminen 2018 blir
förskoleklass obligatorisk för alla barn
det år de fyller sex år. Tidigare var
förskoleklass en frivillig skolform.
Förskoleklassen omfattar 15 timmar
per vecka och tiden är fördelad på fyra
dagar, måndag-torsdag. Kommunens
förskoleklasser finns på Vegaskolan
och Vännäsby skola.

Förskoleklass fungerar som en
bro mellan förskola och skola. Här
utvecklas och lär sig barnet ständigt.
Förskoleklassen kännetecknas av
en kombination av förskolans och
skolans arbetssätt och pedagogik, där
kunskap, lek, omsorg, skapande och
barnets eget utforskande är i fokus.
Om ditt barn fyller sex år i år och
därmed ska börja i förskoleklass till

hösten kommer du att få den
information du behöver skickad
hem till dig.
Kontakt

Kristina Nyström
Rektor Vegaskolan Tel: 0935-144 21
Lina Gullbrand
Rektor Vännäsby skola
Tel: 0935-144 11

Välkommen till Fritidsgården Ikaros
Fritidsgården Ikaros finns till för dig
på högstadiet och gymnasiet.
På Ikaros finns kan du bland annat
använda vårt biljardbord, pingisbord, brädspel och gitarrer. I vårt
café kan du köpa fika.
Varmt välkommen in till oss!
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Våra öppettider
Måndag
Tisdag		
Torsdag		
Fredag		

kl.18-21
kl.18-21
kl.18-21
kl.19-23

Kontakt:
Angelie Persson, Fritidsledare
Tel: 0935 – 14426/070 – 346 16 41

Vill du veta mer om fritidsgårdens
verksamhet? Besök vår webbsida
vannas.se/ikaros eller följ oss i
sociala medier:
Fritidsgården Ikaros
@fritidsgardenikaros
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Biblioteken i Vännäs
www.minabibliotek.se

Vårens program på Vännäs
och Vännäsby bibliotek:
Berättarcafé: tisdag 6 mars
kl. 18.00 på Vännäs bibliotek,
Kulturtorget
Vad hände i Vännäs under krigsåren? Välkommen till en spännande
kväll med föredrag och minnen från
tiden omkring andra världskriget.
E-böcker: Drop-in, måndag 19
mars på Vännäs bibliotek
Vi visar hur du läser e-böcker och
e-ljudböcker på din surfplatta, mobil
eller dator.

Sommarjobb
2018

Visst går det att skapa magnifika
trädgårdar även i Norrland!:
tisdag 20 mars kl. 18.30 på
Vännäs bibliotek, Lilla salongen
Möt Laila Carlander som berättar
om sin bok: Våra älskade
trädgårdsrum i norr.

Vännäs kommun erbjuder elever i
årskurs 9 två veckors sommarjobb.
Sommarjobb erbjuds inom
olika kommunala verksamheter,
idrottsföreningar i kommunen samt
hos företagare i kommunen. Eleverna
ansöker om sommarjobben och lämnar
i samband med detta in önskemål om
verksamhet och period.
I slutet av februari kommer elever på
Hammarskolan få närmare information
via e-post med instruktioner för ansökan.
Vårdnadshavare till elever på Hammarskolan får information via Infomentor.
Elever som går i skolor i andra kommuner får utskick via post.
Samlad information om sommarjobben
kommer från slutet av februari finnas på
vannas.se/sommarjobb2018.
Henrik Åström
141 37
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E-böcker: Drop-in, torsdag 22
mars på Vännäs bibliotek
Vi visar hur du läser e-böcker och
e-ljudböcker på din surfplatta, mobil
eller dator.
Hur du söker och lånar e-böcker:
torsdag 22 mars kl. 18.00 på
Vännäs bibliotek
Annika Winning, bibliotekarie på
stadsbiblioteket i Umeå, visar hur
du söker och lånar e-böcker.
Hon presenterar även den nya
ljudboksappen Biblio och visar
Pressreader, där man hittar tidningar
och tidskrifter från hela världen.

Babblarsagor och sånger: lördag
24 mars kl. 10.30 Vännäs bibliotek, kl. 14.00 Vännäsby bibliotek
Kom och sjung och lyssna till sagor
om Babblarna med Maria
Engström. För barn ca 1-3 år.
Gratis biljetter kan hämtas på
biblioteken en vecka i förväg.
Begränsat antal platser!
Ta hand om ditt hus!: tisdag
17 april kl.18.30 på Vännäs
bibliotek, Lilla salongen
Lena Berglund berättar om Västerbottnisk byggnadstradition och
om varsam renovering av äldre
bebyggelse.
Sommarboken: måndag 18 juni
kl. 13.00 Vännäs bibliotek,
Lilla salongen
Läslustträff för dig mellan 7-12 år.
Exkursion till byn Hamburg:
måndag 18 juni kl.18.00
Guide: Ulrik Almberg berättar
om nybyggarnas vedermödor
och förutsättningar i Vännäs, som
exemplifieras med spår i landskapet
i Hamburg.

Mer information:

Mer information om bibliotekens
verksamhet i Vännäs kommun hittar
du på minabibliotek.se. Vi finns
även på Facebook. Sök på Vännäs
och Vännäsby bibliotek.
Välkommen!
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Studera
vidare på
Liljaskolan
Liljaskolan erbjuder vuxenutbildningar
på flera olika nivåer. Våra studievägledare hjälper dig att hitta rätt utbildning
utifrån dina mål och förkunskaper.
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För mer information om ansökan
och utbildningarna, besök liljaskolan.se.
Du kan även ringa till oss på tel:
0935-145 00. Välkommen till oss!

Våra utbildningar
för vuxna

Start- och
ansökningstider

Yrkesvux, Maskinförare,
anläggningsmaskiner:
Målet är att bli behörig på minst två
maskiner.
Utbildningstid: 16 veckor.

Utbildningen startar i augusti 2018.
Ansök senast 31 maj 2018.

Yrkesvux, Vårdvux:
Utbildningens mål är att ge behörighet
att arbeta som undersköterska, bland
annat på sjukhus, inom hemsjukvård
och hemtjänst.
Utbildningstid: Ca 3 terminer.

Utbildningen startar i augusti 2018.
Ansök senast 31 maj 2018.

Yrkeshögskola - Trafiklärare:
För utbildningen gäller särskilda
antagningskrav, läs mer på vår
webbsida liljaskolan.se.
Utbildningstid: 3 terminer.

Utbildningen startar 26 november
2018. Ansök senast 31 augusti 2018.

Grundvux - Grundläggande vuxenutbildning på grundskolenivå:
För dig som behöver komplettera
några eller flera kurser.

Vi ser till varje individs behov och
använder oss därför av kontinuerlig/
löpande antagning.

Gymnasievux:
För dig som vill läsa en eller flera
gymnasiekurser för att nå grundläggande eller särskild behörighet
till högre utbildningar. Görs som
distansundervisning.

Ansökan gör du till studievägledare
på Liljaskolan.

SFI Svenska för invandrare:
Målet är att få kunskaper som krävs
för att svenska språket ska fungera
som medel för kommunikation
i fortsatta studier, i vardagslivet
och i yrkeslivet.

Nybörjarkurser startar fortlöpande.
För ansökan, kontakta kommunens
integrationshandläggare samt Liljaskolans studie- och yrkesvägledare.

Ansökningsblanketter hittar du på
www.liljaskolan.se.

Ansökningsblanketter hittar du på
www.liljaskolan.se.

Ansökningsblanketter hittar du på
www.liljaskolan.se.

Grannsamverkan
lönar sig
Vännäs kommun och polisen
samarbetar och vill hjälpa er boende i kommunen till en tryggare
vardag. Grannsamverkan är en
brottsförebyggande metod som
också kan skapa bra relationer,
tillit och trygghet.
Vi ser gärna att fler i kommunen
startar Grannsamverkan - det
fungerar i alla typer av bostadsområden och byar. Välkommen
att samarbeta med oss!
Genom att vara vaksam, hålla
lite extra koll på grannarnas
bostäder och veta hur ni skyddar
er försvårar ni för tjuven och gör
ert boende mindre attraktivt för
brottslighet. Med Grannsamverkan kan ni också öka tryggheten
och trivseln i ert område.
Brottsförebyggande rådet, Brå,
har sammanställt resultaten av en
rad studier om hur Grannsamverkan fungerar. Sammanställningen
visar att Grannsamverkan minskar
brottsligheten med ungefär en
fjärdedel.
Mer information
Vill ni veta mer eller har ni
redan bestämt er för att starta
Grannsamverkan?
Kontakta er lokala polis via telefon
114 14 eller mejla till:
kommunpolis.lpo-umea@polisen.se.
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Vännäs kommun skickar skrivelse
till Trafikverket om underhållet av de
allmänna grusvägarna
Den senaste tiden har medborgare i
Vännäs kommun uttryckt en oro för
standarden på grusvägarna ute på
landsbygden. De allmänna grusvägarna
upplevs som allt sämre och underhållet
är eftersatt. Med aneldning av detta
har nu de förtroendevalda i Vännäs
kommun skickat en skrivelse till
Trafikverket med en önskan om
bättre underhåll.
– Med skrivelsen vill vi visa att vi
ser allvarligt på den utveckling som
pågår och trycka på vikten av fungerande transporter för landsbygden
och kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Söderling (S).
Kommunen vill ha en dialog med
Trafikverket så att vi tillsammans kan
jobba för att få bättre förutsättningar
för att bo och verka ute i vår landsbygd.
HÄR & N U 1 : 2 0 1 8

Ökade behov när kommunen växer

De senaste åren har det skett många
byggnationer av villor och hyreshus
i kommunen. Lika många bygger
villor på landsbygden som i tätorterna Vännäs och Vännäsby. Detta
gör att behovet av kommunikationsmöjligheter även för de på landsbygden ökar. Det ska vara möjligt att ha
både sin verksamhet och sitt boende
på landsbygden.
Vinterunderhåll

Bidragen från staten räcker inte för
vinterunderhållet på landsbygden.
Vägföreningarna får därför gå in
med medel för att täcka kostnaderna.
Vännäs kommun vill att regelverket
gällande vinterunderhållet ska ändras,
mycket på grund av att förutsättningarna för vinterväglaget har ändrats.

De senaste åren har bland annat
halkbekämpningen ökat. I Vännäs
kommun finns det ca 12 mil enskilda
statsbidragsvägar, där vägföreningarna sköter underhållet själva. Vägarna
har stor betydelse för kommunen.
Förutom att kunna leva och verka för
boende i hela kommunen ställs stora
krav på vägstandarden. Det gäller
även näringslivets transporter inom,
utifrån och genom kommunen via
både det enskilda och det allmänna
vägnätet.
– Vi hoppas få klarhet i vilka åtgärder
som Trafikverket tänker vidta för att
vägarna ska hålla den kvalitet som
krävs, säger Ulf Eriksson (C), vice
ordf. kommunstyrelsen.
Sofia Tjärnström
141 04
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Från höger: Hanna Johansson Vännäs SF, Casper Fredtiksson Ramselefors SKF. Foto: Niklas Johansson 2016

Vännäs Skytteförening i utvecklande
samarbete med Vännäs vänort Isokyrö
En av Vännäs aktiva föreningar är
Vännäs Skytteföreningar. Föreningen
bildades 29 oktober 1893 av Sergeant
O Holmgren och har idag 50 aktiva
medlemmar i åldrarna 7 – 79 år.
På grund av de långa avstånden till
tävlingar i södra Sverige har föreningen
börjat titta på utbyte med vårt grannland i öst.
Samarbete med Finland

Detta har inneburit att några klubbar
från Västerbotten och då främst
Umeå- och Vännäs skytteförening har
börjat samarbeta med Finland och
mer specifikt med en skytteförening,
IMAS, i Isokyrö kommun som är en
av Vännäs kommuns vänorter. Kommunen har därför gett skytteföreningen ett mindre ekonomiskt stöd för
att uppmuntra till utbytet.
Samarbetet med Isokyrö inleddes i
januari 2016 med en tävling i luftgevär
10 meter. Därefter har klubben besökt
Isokyrö vid två tillfällen under 2017
och deltagit i en tävling i luftgevär
samt en tävling i korthåll som skjuts
med gevär i kaliber .22.
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Även skyttar från Isokyrö har varit på
besök i Västerbotten vid två tillfällen
under 2016 för att tävla i luftgevär.
Under 2018 planerar Skytteföreningen
ytterligare utbyten.
– Det som varit mest spännande med
att samarbeta med Isokyrö är att lära
sig av hur de tänker och lägger upp sin
verksamhet, säger Vännäs Skytteförenings tränare Niklas Johansson. Vi har
märkt att det är stora skillnader i hur

man tränar och tävlar, framför
allt på ungdomssidan. I den svenska
modellen sitter skyttarna med ett
mjukt stöd (kudde i skumgummi ca
40 cm hög) fram till ungefär tretton
års ålder. Därefter ställer de sig upp
och skjuter.
Ungdomarna börjar med att sitta med
stöd för båda armbågarna för att något
år senare bara tillåta stöd för den ena
armbågen. Efter ytterligare något år

Några snabba fakta:
Vännäs Skytteförening
Antal medlemmar: 50 st
Föreningen bildades: 1893
Mer information hittar du på:
idrottonline.se/VannasSF-Sportskytte
Isokyrö kommun
Isokyrö ligger i Österbotten mellan
städerna Vaasa och Seinäjoki.
Ca 5100 personer bor i Isokyrö.
Älven Kyrö går genom kommunen.

Mer information om Isokyrö kommun
hittar du på: isokyro.fi
Vännäs kommuns vänorter
Vännäs kommun har tre vänorter;
•
•
•

Isokyrö i Finland
Hemnes i Norge
Cameri i Italien

Mer information om våra vänorter
hittar du på vannas.se/vanorter.
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Till höger Alice Sandström/Wållberg Vännäs SF. Till vänster Linus Lind Skoga-Ekshärad.
Foto: Niklas Johansson 2016

Sök föreningsbidrag!
Nu är det dags att börja fundera
på 2018 års föreningsbidrag. På
både utvecklingsbidrag och driftoch lokalbidrag är sista ansökningsdag den 31 mars.
Ni använder er av kommunens
ansökningsformulär som finns
digitalt på kommunens hemsida.

ställer de sig upp och med hjälp av
en motvikt intar de en stående skjutställning - detta redan från ca tio års
ålder. Detta hjälpmedel används till
dess de är starka nog att hålla upp
geväret på egen hand.
– Det jag tycker är det fina med denna
modell är att övergången mellan stående och sittande skytte blir mjukare,
fortsätter Niklas. Vi har sett att många
slutar när det är dags att ställa sig upp
och skjuta utan stöd. Detta kan bero
på flera saker men att gå från att sitta
och skjuta varje skott i mitten till att
med svårighet träffa tavlan i stående
kan vara svårt att klara rent mentalt.
Du går från att vara bäst till sämst
över en natt.
Team-building under resan

Resan över till Finland sker med färja
från Holmsund till Vasa och tar ca
4,5 timme. Detta har inneburit att
föreningarna fått möjlighet att genomföra olika teambuilding-aktiviteter, där
ungdomar, föräldrar och ledare fått
en chans att lära känna varandra över
klubbgränserna på ett mycket bra sätt.
Gemensamma måltider samt besök
på Tropiclandia Powerpark är något
som har inneburit att ungdomarna har
något att prata om när de träffas på
nästa tävling.
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Mer om verksamheten

Vännäs Skytteförening utövar olika
former av skytteverksamhet med
målgrupp från sju år och uppåt samt
funktionshindrade:
•

Luftgevär för stående och sittande
skyttar 10 meter inomhus med
tillgång till 8 banor varav 6 är
utrustade med elektronik.

•

Korthåll gevär kaliber .22 sju
banor 50 meter inomhus (liknande
gevär med samma skjutavstånd
och ammunition som våra skidskyttar använder).

•

Korthåll gevär Kaliber .22 åtta
banor 50 meter utomhus.

•

Fältskytte gevär kaliber .22 okända avstånd 30-120 meter utomhus.

•

Gevär kaliber 6,5mm med
skjutavstånd på max 300 meter
utomhus.
Är du intresserad av Vännäs
Skytteförening och deras verksamhet?

Kontakta, Niklas Johansson
Vännäs Skytteförening
Tel: 070-345 11 73
eller skicka ett mejl till:
niklas.johansson@vannasmail.se

Utvecklingsbidrag
Vill ni utveckla er verksamhet i
föreningen är det utvecklingsbidrag som ni ska ansöka om.
I ansökan ska ni bland annat ange
ändamålet som bidraget avser,
vilken betydelse det har i er förenings verksamhetsutveckling och
hur bidraget kan göra Vännäs
kommun attraktivare.
Föreningar som blivit beviljade
bidrag ska redovisa föregående
års bidrag till ungdoms- och fritidsavdelningen innan nytt bidrag
kan beviljas.
Samla er förening och börja
redan nu spåna fram goda idéer
och ansök från oss!
Drift- och lokalbidrag
Föreningar som äger och sköter anläggning/byggnad eller hyr lokal/
anläggning inom Vännäs kommun,
kan ansöka om driftsbidrag.
Bidraget grundas på styrkta
kostnader för: hyra, el, uppvärmning, försäkring, räntor, vatten,
renhållning och underhållskostnader från föregående år.
Hyresintäkter, aktivitetstillfällen och
bidrag redovisas.
Läs mer om våra bidrag och
föreningsverksamhet på webben:
vannas.se/forening.
Peter Lundström
142 34

Text och bild
Vännäs skytteförening

11

Illustration: SCB

Positiva resultat i SCB:s medborgarundersökning
Nu finns resultaten från Statistiska
Centralbyråns senaste medborgarundersökning – en attitydundersökning som
genomförts under hösten 2017.
Vännäs kommuns invånare är mer
eller lika nöjda som genomsnittet
för de 131 kommuner som deltagit i
undersökningen. Mest positiva är medborgarna i frågor kopplade till hur det
är att bo och leva i Vännäs kommun.
Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta
i medborgarundersökningen. I Vännäs
kommun skickades enkäten till ett
slumpmässigt urval på 800 personer i
åldrarna 18–84 år.
Tre mätområden

I enkäten har medborgarna på en
10-gradig skala fått ange vad de tycker
om kommunen och dess verksamheter
i förhållande till 3 olika områden:

•
•
•

Kommunen som en plats att bo
och leva i
Kommunens verksamheter
Medborgarnas inflytande i
kommunen

Resultatet visar att Vännäs kommuns
förbättringsområden vad gäller
kommunen som en plats att bo och
leva i handlar om fritidsmöjligheter
och bostäder.

Kommunen som plats att bo och leva i

Vad gäller kommunen som en plats att
bo och leva i får Vännäs kommun
generellt sett ett högre betyg än
genomsnittet för de 131 kommuner
som deltagit i undersökningen. Resultatet visar även att Vännäsborna är
mer nöjda än genomsnittet vad gäller
arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, kommunikationer, kommersiellt
utbud och trygghet.
54 % av medborgarna i Vännäs
kommun kan starkt rekommendera
vänner och bekanta att flytta till
kommunen vilket är en ökning sedan
2014 då undersökningen senast
genomfördes.

Kommunens verksamheter

Vad gäller hur medborgarna i
Vännäs kommun ser på kommunens
verksamheter ligger Vännäs på
samma nivå som genomsnittet för
samtliga 131 kommuner som deltog
i undersökningen.
Resultatet visar att medborgarna
är nöjda med verksamheten vad gäller
gång- och cykelvägar, idrotts- och
motionsanläggningar, kultur och renhållning. Vännäs kommun får högre
betyg än genomsnittet vad gäller
verksamheterna förskolan, grundskolan, räddningstjänsten samt vatten
och avlopp.

Kommunen som en plats att bo och leva i
Varje resultat har en felmarginal som visas inom parentes. Det betyder att resultatet kan vara plus eller minus några
poäng. Siffrorna i tabellerna betyder: 75–100 = Mycket nöjd, 55–75 = Nöjd, 0–40 = Inte godkänt resultat.

Vännäs kommun

Samtliga kommuner

Resultat (felmarginal)

64 (± 2,7)

60

Rekommendation

70 (± 3,3)

64

Arbetsmöjligheter

59 (± 3,1)

57

Utbildningsmöjligheter

73 (± 2,4)

61

Bostäder

50 (± 2,4)

52

Kommunikationer

64 (± 2,1)

61

Kommersiellt utbud

67 (± 2,4)

62

Fritidsmöjligheter

58 (± 2,3)

61

Trygghet

72 (± 2,9)

57
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Vännäs kommuns förbättringsområden vad gäller hur medborgarna i
Vännäs kommuner ser på kommunens
verksamheter är främst äldreomsorgen, gymnasieskolan, miljöarbetet,
kultur samt gator och vägar.
Medborgarnas inflytande
i kommunen

Vad gäller medborgarnas inflytande
i kommunen ligger Vännäs kommun
på samma nivå som genomsnittet för
samtliga 131 kommuner.
Resultatet visar att personer som har
haft kontakt med någon politiker de
senaste 2 åren tenderar ge högre
betyg gällande kontakt, information,
påverkan och förtroende jämfört med
de som inte haft kontakt med någon
politiker de senaste 2 åren.
Minst nöjda är invånarna med frågor
kopplade till förtroende och påverkan.

Fortsatt utvecklingsarbete

Trots att många områden visar på
goda resultat för Vännäs kommun så
finns det ett flertal utmaningar och
förbättringsområden att arbeta med.
Medborgarundersökningen kommer
att användas som ett av flera verktyg
vid målsättning för, och uppföljning
av, kommunens verksamheter och
övergripande arbete.
Påbörjade förbättringar

Ett av flera förbättringsarbeten som
redan påbörjats är byggnation av
fler bostäder samt skapande av fler
hustomter i kommunen. Vidare pågår
ett projekt som syftar till att förbättra
kommunens tillvägagångssätt vid medborgardialoger.
Gällande de områden som kommunen
själva inte ansvarar för arbetar kommunen för att upprätthålla kontakt

och dialog med ansvariga aktörer och
myndigheter.
- Det är ett glädjande besked att så
många av medborgarna i Vännäs trivs
och kan rekommendera andra att flytta hit, och att kommunen generellt sett
får positiva omdömen på så många
områden. Självklart tar vi också med
oss de mindre positiva resultaten så att
vi kan fortsätta arbetet för att förbättra
tillvaron för medborgarna i Vännäs
kommun, säger kommunchef Karolina
Johansson.
Tack till alla er som tog er tid att svara
på enkäten!
Ta del av hela resultatet

Medborgarundersökningen finns
att läsa på kommunens hemsida:
vannas.se/medborgarundersokning
Anneli Eriksson
Kommunledningskontoret

Kommunens verksamheter
Vännäs kommun

Samtliga kommuner

Resultat (felmarginal)

55 (±3,8)

55

Bemötande och tillgänglighet

59 (±3,9)

56

Förskolan

70 (±3,8)

65

Grundskolan

64 (±3,7)

59

Gymnasieskolan

55 (±3,5)

59

Äldreomsorgen

54 (±3,7)

52

Stöd för utsatta personer

52 (±2,9)

49

Räddningstjänsten

79 (±2,7)

76

Gång- och cykelvägar

55 (±3,6)

55

Gator och vägar

53 (±3,7)

55

Idrotts- och motionsanläggningar

60 (±2,9)

61

Kultur

57 (±2,6)

62

Miljöarbete

53 (±3,7)

57

Renhållning och sophämtning

65 (±3,4)

67

Vatten och avlopp

82 (±2,7)

78

Medborgarnas inflytande i kommunen
Vännäs kommun

Samtliga kommuner

Resultat (felmarginal)

41 (±4,0)

40

Information

55 (±3,6)

55

Kontakt

51 (±4,4)

49

Förtroende

47 (±4,2)

45

Påverkan

40 (±3,7)

40
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Har du sålt
huset eller
byggt nytt?
– Anmäl det
till renhållningsavdelningen
När du bygger nytt, köper
eller säljer en fastighet så måste
du anmäla det till oss för att
fakturan ska hamna rätt.

Har soptunnan inte blivit
helt tömd?
Ibland töms inte soptunnan helt och
hållet och det beror oftast på att det är
något i tunnan som gör att soporna
har fastnat.
Överfull tunna

Om du har mycket sopor inför en
tömning, tryck inte ihop soppåsarna
för hårt i tunnan. Risken finns då att
tunnan inte blir helt tömd eftersom
påsarna blir ”fastkilade” i tunnan.
Om inte alla sopor ryms i tunnan,
beställ en kupong från oss som visar
att vi godtar att en extrasäck skickas
med på hämtningsdagen. Kupongen
beställs hos oss via e-post eller telefon.
Att skicka en extrasäck kostar 80 kr
inklusive moms (2018 års taxa).
Om tunnan ofta blir överfull kan du
även beställa en större tunna av oss.
Pris på olika abonnemang hittar du
på kommunens hemsida vannas.se.
Fastfrusna sopor

Under vinterperioden är det vanligt
att soporna fryser fast i soptunnan,
vilket i sin tur ofta leder till att inte
hela tunnan töms. Att soporna fryser
fast beror oftast på att påsarna är blöta
eller att det har runnit ut vätska ur
påsarna. Titta därför till tunnan inför
tömning och försök peta loss de påsar
som frusit fast på tunnans botten
eller på sidorna.
14

Det är alltid du som fastighetsägare
som är ansvarig för att soporna inte
sitter fast i tunnan - det är inte chaufförens uppgift att lossa det som eventuellt har fastnat eller frusit fast.
För att minska risken för
fastfrysning kan du:

•
•
•

Använda dubbla soppåsar.
Lägga tidningspapper i botten av
tunnan.
Hålla tunnan ren - en ren tunna
minskar risken för fastfrysning.
Hur blir det med viktavgiften när
tunnan har blivit halvtömd?

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

Skicka in anmälan

Anmälan gör du genom att
fylla i och skicka in vår blankett
”Anmälan om nytt abonnemang
och ägarbyte för vatten, avlopp
och sophämtning” som finns på
vannas.se/renhallning.
Om du inte har möjlighet att
skriva ut blanketten, kontakta oss
via telefon eller e-post så skickar
vi blanketten till dig.
Så länge vi inte har fått in någon
anmälan om ägarbyte kommer vi
att fortsätta att skicka fakturorna
till den tidigare ägaren.
Renhållningsavdelningen/
Gatu- och VA-avdelningen
Tel:
0935-14 000 (växel)
E-post:
soporochvatten@vannas.se

Vad får jag slänga i soptunnan?

Du får enbart slänga brännbara sopor
i tunnan. Du får inte slänga exempelvis glas, metall, radio/TV, elektronik
och farligt avfall. Om detta påträffas i
ditt kärl så töms inte kärlet.
Maria Lundberg
142 26
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Får jag
röka var
som helst?
Nej, faktiskt inte. Det finns
ett antal områden som ska vara
rökfria. De vanligast förekommande är:

Att tänka på inför
slamtömningssäsongen
Om du har fått ett brev från oss om
tungt lock, hinder i vägen, dålig väg eller
liknande, kom då ihåg att åtgärda det
innan slambilen kommer till dig.
Ändra tömningsintervall

Om du vill ändra intervallet måste
du kontakta renhållningsavdelningen
i god tid före slamtömningssäsongen
som börjar i maj.
Har du en tank?

Då måste du själv beställa tömningen
hos renhållningsavdelningen. Det
beror på att du måste 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 skicka e-post till oss
så ordnar vi så att din tank blir tömd
inom åtta dagar.
Var på gården är din brunn?

Eftersom vår slamentreprenör har
flera chaufförer är det numera väldigt
ovanligt att en och samma slambilschaufför kommer till samma adress
varje år. Därför är det viktigt att du
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märker ut din brunn så att de lätt kan
hitta igen den då de kommer.
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.
I de fall där kunden säger till slambilschauffören att det inte ska göras
någon tömning, kommer vi att
debitera kunden för en bomkörning
enligt gällande taxa, i dagsläget 635 kr
inklusive moms.
När kommer slambilen?

Vännäs kommun är uppdelad i fem
olika slamtömningsområden och du
hittar vilket område du bor inom på
vår hemsida.

•

Förskolor, skolor, fritidshem,
fritidsgård, skol- och förskolegård.

•

Sjukhus, hälsocentral, tandläkare, vårdboende, särskilt
boende och gruppboende.

•

Kollektivtrafik inklusive
hållplatskurer och vänthallar.

•

Restauranger, caféer och
andra serveringsställen.

•

Lokaler för allmän sammankomst eller offentlig tillställning, till exempel möteslokaler, biografer, teater,
konserter, sportevenemang,
marknader och mässor.

•

Andra lokaler dit allmänheten har tillträde, postkontor, butiker, banklokaler,
systembolag, frisersalonger
med mera.

I dagsläget är det tillåtet att
röka på uteserveringar, men ett
förbud diskuteras ihop med en ny
tobakslag.
Det går att göra ett eget ventilerat rökrum för de rökfria miljöerna som inte är till för barn
och ungdomar.
Malin Österlund
141 63

Maria Lundberg
142 26
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Vill du vara
med och hjälpa
människor vid
en kris?
När något inträffat kan berörda
och närstående behöva hjälp
och stöd. I Vännäs kommun finns
en POSOM-grupp som består av
en stödgrupp och en ledningsgrupp. Vi behöver fler personer
som vill vara med och ge stöd till
människor som drabbas av
en olycka eller kris!
Vad är POSOM?
POSOM står för psykiskt och
socialt omhändertagande vid
olyckor och kriser. POSOMgruppens främsta uppgift är att ta
hand om drabbade personer utan
fysiska skador och andra indirekt
inblandade personer som visar
stark oro vid en olycka eller
katastrof, till exempel anhöriga
och kamrater.
Vi träffas två gånger per termin
för kompetensutveckling och för
att dela erfarenheter för att vara
trygga i vår roll när en olycka
eller kris inträffar.
Vad gör en stödperson?
En stödperson är med och
upprättar samt arbetar i ett
stödcentrum dit fysiskt oskadade,
anhöriga, kamrater med flera kan
söka sig vid en stor katastrof eller
olycka. Vid en mindre olycka,
då det saknas stödcentrum, kan
stödpersoner finnas till hands på
annan plats, till exempel i en skola
eller i ett hem.
Som stödperson handlar det om
allt från att samtala med drabbade
till att servera fika.
För mer information, kontakta:
Jerry Björn
Tel: 070-631 46 66
E-post: jerry.bjorn@vannas.se
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Röda Korset och flitiga elever
behöver din hjälp
Röda korset i Vännäs organiserar,
sedan flera år, läxhjälp för invandrarungdomar och deras kamrater.
Till det behövs flera handledare.
Kanske är det något som du skulle
vilja ställa upp på ett par timmar
några kvällar per termin? Vi håller till
på Biblioteket i Vännäs. Du får inget
betalt, men du får bilersättning.

Du får träffa snälla och rara ungdomar, flitiga som få, kanske deras
syskon eller föräldrar ibland. Till på
köpet får du också lära dig något
av dem, och får nya bekantskaper.
Kontakta oss vid intresse
Karin och Gösta Dahlqvist
Telefon: 0935-519 35 eller
Mobil: 070- 252 06 75

Välkommen till Knytpunkten!
En plats att mötas, för dig med
någon form av psykisk ohälsa, som
vill komma ut och träffa människor.
Här finns det fika, spel, eller så kan
du ta med eget handarbete. Du kan
komma för att bara och prata och
umgås. Alla, från ungdomar, unga
vuxna till pensionärer är välkomna.
Om du har förslag på aktiviteter
som du tycker om tar vi gärna emot
dessa. Du kanske till exempel tycker
om att baka, pyssla eller något
annat. Då är detta något vi kan
göra tillsammans.

Hitta till oss
Vi finns på Södra Drottninggatan 2 i
Vännäs. Följ skyltarna till Knytpunkten
när du kommer in genom entrédörren.
Öppettider
Tisdag kl. 13.00 – 15.30
Torsdag kl. 17.00 – 19.30
Kontakt
Stödteamet
Tel: 070-380 91 43
Mer information
Du hittar oss även på webben på
vannas.se/stodteamet

Fira nationaldagen
på kulturtorget,
Vännäs bibliotek

6 juni kl. 18.00
Musik, underhållning, fika,
utdelning av diplom med mera.
Håll utkik efter mer information
på vannas.se, visitvannas.se och
via affischering.
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