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Den blomstertid nu kommer
Visst är det underbart när sommaren äntligen kommer? Med tanke på hur mycket
snö vi haft i vinter kändes det som att det skulle dröja länge innan all snö var borta.
Men plötsligt small det till. Själv åkte jag skidor med barnen i Middagsberget
i slutet av april. Två veckor senare var det shortsväder och barnen föreslog att vi
skulle åka och bada.
Nu ser vi fram mot härliga sommarmånader. Det händer mycket i Vännäs kommun i
sommar som du kan läsa om i detta nummer av Här&Nu. Det största evenemanget
är Vännäsdagarna som i år äger rum 6-8 juli, men sommaren bjuder också på
andra möjligheter. Passa på att utmana dig själv på den nya discgofbanan vid
Röda Viken eller varför inte prova det nya Klättertornet vid Liljaskolan?
Runt om i kommunen har det satts upp skyltar som några förskolebarn gjort för att
stoppa nedskräpning och få fler att bry sig om naturen. ”Det är jättetråkigt när
skogen är full av skräp. Man kan bli lessen!” står det på en av skyltarna. Visst tar vi
med oss uppmaningen från miljöhjältarna på förskolan Lägret i sommar?
Henrik Åström
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Från vänster: Anthon, Elise, Elton, Tim, Penny, Liv, Sigrid, Elina, Rayan och Izabell. Detta är några av barnen som varit med och skapat skyltarna.

Miljöhjältarna räddar Vännäs från skräp
Barnen på förskolan Lägret, avdelningen Vinden, i Vännäs har ett viktigt
budskap. Genom sitt projektarbete vill
de stoppa nedskräpningen och få fler att
bry sig om naturen.
Allt började en höstdag då Vindenbarnen var ute i skogen för att undersöka vad som finns i jorden. Barnen
arbetade just då med projektet ”Vad
händer i jorden”. Ett naturvetenskapligt projekt om demokrati, språk,
kommunikation och hållbar framtid.
Barnen upptäckte att skogen de befann
sig i var full av skräp.
- Med projektet vill vi att barnen
lär sig att påverka sin framtid, säger
Maria Karlsson, förskollärare på
Lägret. Efter att barnen hittat skräpet
i skogen väcktes dialogen kring återvinning, skräp och hur vi skapar en
hållbar framtid.
Skräpet blev ett projektarbete

Barnen tog hand om skräpet och gick
för att återvinna det. På väg till återHÄR & N U 2 : 2 0 1 8

vinningen hittade de mer skräp och
kände att nedskräpningen är ett stort
problem som måste få en lösning.
Det första förslaget för att lösa
problemet var: ”Vi kan säga åt dem”.
Barnen testade förslaget och ställde sig
vid vägen men de såg ingen som
kastade skräp. Det andra förslaget
var att ”Ringa polisen”. Barnen insåg
ganska snabbt att de inte kunde ringa
polisen för varje skräp de såg. Det
tredje förslaget för att lösa problemet
var: ”Sätta upp skyltar”. På så vis
skulle alla människor förstå att man
inte får slänga skräp på marken och
problemet skulle vara löst.
Med idén om informationsskyltar som
grund, påbörjade barnen ett projektarbete och utforskade allt från området
hållbar framtid till demokrati, språk
och kommunikation. Utifrån det som
barnen lärt sig har de sedan utformat
informationsskyltar med budskap för
att stoppa nedskräpningen.

Besök på kommunen

Vart skulle då skyltarna sitta? När
barnen undrade om de fick sätta upp
skyltar hursomhelst fick de i uppdrag
att kontakta Vännäs kommun för att
ta reda på det.
Tillsammans skrev de ett mejl till
kommunchefen Karolina Johansson
och blev inbjudna till kommunen
för att träffa Karolina, gatuchefen
Christer Nygren och renhållningschefen Inger Olofsson.
Barnen visade upp sina informationsskyltar och gav förslag på var de skulle
kunna sitta. Alla förslag fick ett ”ja”
och nu finns skyltarna uppsatta bland
annat: i gångtunneln under järnvägen,
vid sjukstugan vid Lägerhyddan, vid
återvinningsstationen vid loket och på
en del anslagstavlor runt om i samhället. Informationsskyltarna har även
varit på utställning i Lilla salongen
på Vännäs bibliotek.
Sofia Tjärnström
141 04
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Vännäsdagarna ger
6-8 juli!
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Restaurang

Fler aktiviteter hittar du i programmet
och på www.vannasdagarna.se.
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Den som vill röra sig till musik har
chansen på dansbanan i Oscarsparken. Det blir dans fredag och lördag
kväll samt morgonpass med Zumba
båda dagarna. För den som vill prova
på linedance finns möjlighet till det
på lördag kl. 11.00.
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Förra årets Matgränden har i år flyttat
ut till Järnvägsparken. Här skapas ett
slags handelstorg med lokala matoch hantverksproducenter. Passa på
att handla närproducerat från flera
olika aktörer på samma ställe.

JÄRNVÄG

Ett torg med lokala mat- och
hantverksproducenter

Buss- & järn
vägsstation

Hela arrangemanget Vännäsdagarna
är kostnadsfritt för besökarna tack
vare Vännäsdagarnas sponsorer.

Handikapparkering

AN
ÖRNGAT

Föreningstältet

Vännäsdagarna invigs 6 juli kl. 12.45
vid stora scenen i Oscarsparken.
Missa inte uppstarten av arrangemanget med invigningstal och underhålling av bland annat Klajdi Dedej
tillsammans med Lennart Ljungkvist
Entertainment Orchestra.

Hand
Marknadsområde

AN
ÖRNGAT

Oscarsparken
med scener
Föreningstältet

Under Vännäsdagarna fylls Vännäs
centrum av extra mycket liv och rörelse.
Ca 35 000 besökare samlas årligen
för att njuta av musikunderhållning,
tivoli, dansbana och marknad ända från
morgonen till sent på natten.

Avstängning förMark
fordonstrafik

Vid frågor om Vännäsdagarna,
välkommen att kontakta oss!
Katri Näslund, samordnare
tel. 073 – 093 50 05
E-post: info@vannasdagarna.se

Torbjörn Carlsson, underhållning
tel. 070 – 604 33 59

Ove Nordin, marknadsplatser
tel. 070 – 225 94 73
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Toale

r sommarstämning
Foton: Malin Grönborg

Ett smakprov ur programmet:
Fredag 6 juli

Lördag 7 juli

12.45 Invigning av
Vännäsdagarna
Invigningstal, underhållning
med bland annat Klajdi Dedej
tillsammans med Lennart Ljungkvist
Entertainment Orchestra.

På stora scenen/
i Oscarsparken under dagen
• Barnkalas och en färgsprakande show med Young Artists.
• Musik med bland annat ALDO
(Douglad Hedman)

Under eftermiddagen
• Lennart Ljungkvist
Entertainment Orchestra
• Ivars band
• Little Ingvars

På stora scenen/
i Oscarsparken under kvällen
• Allsång
• Headline Blues Band
• Revolverdog goes Maiden

På stora scenen/
i Oscarsparken under kvällen
• Samuel Ljungblahd
& Renhornen:
Umeåsonen Samuel Ljungblahd
har gjort avtryck på gospelns
hemmaplan USA, men också
succéframträdanden i bland
annat Så ska det låta. Storbandet Renhornen från Umeå
har funnits i 57 år. Arrangörerna lovar en fantastisk show
med en mix av soul och gospel.
• Country med bandet Halm
• Helldorado

Kvällen på dansbanan
21.45–02.00 Gun och Anders

Kvällen på dansbanan
21.45–02.00 Tre Trubadurer

Programmet med tider växer fram
på www.vannasdagarna.se!
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Praktisk
information
inför helgen:
•

Delar av centrum kommer
att vara avstängda från
fredag 6 juli kl. 06.00 –
söndag 8 juli kl. 20.00.

•

Du som bor innanför
marknadsområdet, kom
ihåg att parkera utanför på
torsdag kväll.

•

Under helgen kommer
det att vara begränsad
framkomlighet med bil. Du
som har möjlighet, ta gärna
cykeln eller promenera. Trots
avstängningarna ser vi alltid
till att utryckningsfordon
kan ta sig fram.

•

Passa på att handla och
ta ut kontanter innan helgen.
Hos vissa knallar går det att
betala med swish eller kort.

•

Kollektivtrafiken kommer att
köra andra vägar än vanligt.
Mer info om detta kommer
på vannas.se inför helgen.

Söndag 8 juli
På stora scenen/
i Oscarsparken under dagen
• MB Quartet
• Hyllningsspelning till
Monica Zetterlund
• Marknadsgudstjänst
• Hunduppvisning

Mer information
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Evenemangskalender för sommaren 2018
Juni
16/6 Bysvängen
Ta en rundtur i unika miljöer och
upptäck den levande landsbygden i
Vännäs kommun. Butiker, gårdsbutiker,
lokalproducenter och hantverkare har
tillsammans skapat en rundtur.
16–17/6 Nationell Hundutställning
Gör ett besök vid Vännäs fritidsområde
där Västerbottens kennelklubb anordnar
en stor nationell hundutställning.
18/6 & 19/6 Sommarboken
Vännäs bibliotek den18 juni kl. 13.00
i Lilla salongen. Vännäsby bibliotek
kl. 13.00 den 19 juni.
Sommarboken är en läslustträff för dig
mellan 7-12 år. Gillar du att prata och
tipsa om böcker du lyssnat på eller läst,
träffa kompisar, pyssla och fika? Då är
sommarboken nåt för dig. Alla får vara
med. Det kvittar hur lite eller mycket du
läst. För fikats skull vill vi gärna att du
anmäler dig till respektive bibliotek.
Välkommen!
Vännäs bibliotek, tel. 0935-141 80
E-post: biblioteket@vannas.se
Vännäsby bibliotek, tel. 0935-141 90
E-post: vannasby.bibliotek@vannas.se
18/6 Exkursion till byn Hamburg
Guide Ulrik Almberg berättar om
nybyggarnas vedermödor och förutsättningar i Vännäs, som exemplifieras
med spår i landskapet i Hamburg.
Samling kl. 18.00 på vägen mot
Pengsjö och ca 300 meter efter ”överst
på Pengsjölia” (den långa backen).
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Parkera efter vägen. En skylt kommer
att placeras ut. Ta gärna med fika.
Arrangörer: Vännäs bibliotek, i
samarbete med Alla tiders Vännäs.
22/6 Midsommarfirande
Midsommar firas traditionsenligt på
flera platser i kommunen i bland annat
Vännfors, på Pengsjögården och på
festplatsen i Vännäsby.
22–24/6 Konstutställning i Vännfors
Konstnären Andréas Hedberg återvänder till sina rötter. Med start midsommarafton kommer Hedberg att visa
sin konst hos Wallhalla B&B i Vännfors.
23/6 Vännforsrodden
Traditionsenlig roddstafett på Vindelälven i Vännfors i byaföreningens
traditionella roddbåtar.

Juli
6–8/7 Vännäsdagarna med gatufest
Välkommen till Vännäs centrum för
en av södra Västerbottens största marknader, med tivoli och underhållning
för hela familjen.
28/7 Pengsjö Sommarfest
Besök årets traditionsenliga sommarfest
vid Pengsjö byastuga! En heldag med
musikunderhållning, uppvisningar och
många aktiviteter.

12/8 VM, Vännforsmästerskapen i
Veterantraktorpulling
Välkommen till Västra Vännfors för
den mycket populära och traditionella
traktorpullingen med även fotoutställning, underhållning, loppis
och matförsäljning.
19/8 Motormuseets dag
Ett av Vännäs mest populära arrangemang för hela familjen. På Vännäs
läger erbjuds finbils-, traktor-, lastbils-,
MC- och mopedparkering samt loppis-,
mat- och fikaförsäljning.
25/8 Gatufest i Vännäsby
Företagen efter Företagsvägen bjuder
in till en heldag fylld med aktiviteter för
hela familjen med rikt artistutbud.
25/8 Glassbonden Gravel Challenge
Glass och cykling är en suverän
kombination, och därför har Glassbonden och Cykelintresset valt att samarbeta kring ett avslappnat motionslopp
i slutet av augusti.

För fler evenemang
För fler evenemang och mer information om de som finns beskrivna i denna
evenemangskalender, besök webbsidan
www.visitvannas.se. Klicka på fliken
evenemang.

Augusti
4/8 Musikfesten i Stärkesmark
Den stora musikfesten i den lilla byn
med musik, marknad och aktiviteter
vid sjön i tolv timmar!

visitvannas.se
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Kommunsamarbete
för E-tjänster
i Västerbotten
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Under hösten 2018 kommer
Vännäs kommun att lansera en
portal för digitala tjänster, även
kallat e-tjänster, till dig som
medborgare.
En digital tjänst skulle till exempel kunna vara en ansökan om
bygglov eller färdtjänst, där du
kan följa ärendets gång när du
är inloggad på Mina sidor.

Sista veckan i maj fick alla hushåll
i Sverige broschyren ”Om krisen eller
kriget kommer”. Broschyren är
samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och skickades ut på uppdrag
av regeringen.
Syftet är att vi ska bli bättre förberedda
på följderna som allvarliga olyckor,
extremt väder, it-attacker eller militära
konflikter ger. Dessa är händelser som
kan påverka att samhällets service inte
fungerar som vi är vana vid.
Även om Sverige är tryggare än
många andra länder finns det risker
och hot mot vår säkerhet och självständighet. Därför behöver alla medborgare får information om hur man kan
förebereda sig för att klara en besvärlig

situation. Är du välinformerad och
förberedd kan du agera och hjälpa
andra om något händer. På det sättet
medverkar du till att hela landet bättre
kommer att klara en svår påfrestning
både i fred och vid krig.
Mer information om din beredskap

Fakta om förberedelser för kris och
krig samt svar på frågor hittar du på
MSB’s webbplats för privatpersoner,
dinsäkerhet.se. Där finns även broschyren tillgänglig på 15 olika språk
samt som inläst version.
Kommunens krisberedskap

För mer information om kommunens
krisberedskap, besök vår webbsida,
vannas.se/krisberedskap.
Johanna Bazarschi
141 13

Fakta om skyddsrum
•

De finns ca 65 000 skyddsrum
i Sverige. Behovet av nya skyddsrum håller på att utredas.

•

Det är ägaren till en byggnad
som innehåller skyddsrum som
har ansvar för underhållet.

•

MSB (inte kommunerna)
har ett övergripande ansvar
för landets skyddsrum.

•

Du kan söka ditt närmaste
skyddsrum på MSB’s skyddsrumskarta på msb.se/skyddsrum.
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Arbetet med att ta fram digitala
tjänster drivs av Skellefteå
kommun tillsammans med flera
av Västerbottens kommuner.
I nuläget vet vi inte hur många
tjänster som portalen kommer att
innehålla från start. Nya tjänster
kommer att lanseras allt eftersom,
någon eller några i taget.
Ökad efterfrågan på
digitala tjänster

I takt med att omvärlden blir mer
digital, ökar även efterfrågan
på digitala, kommunala tjänster.
Samarbetet är en del i att möta
den ökade efterfrågan.
Du som är nyfiken på hur
portalen för de digitala tjänsterna
kommer att se ut kan besöka
www.sjalvservice.skelleftea.se
där Skellefteå kommun redan
är igång.
Sofia Tjärnström
141 04
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Läsårsdata för
grundskolan
2018/2019
Höstterminen 2018
För elever
21 augusti -– 21 december
Lovdagar
29 oktober – 2 november
Vårterminen 2019
För elever
10 januari – 13 juni
Lovdagar
Sportlov v.10 (4 – 8 mars)
Påsklov v.16 (15 – 18 april)
Övriga lovdagar
7 maj, 31 maj, 7 juni

Hög andel behöriga
lärare i Vännäs kommun
Västerbottens län är det län i Sverige
som har högst andel behöriga lärare.
Vännäs ligger högst bland länets
kommuner - det visar färsk statistik
från Skolverket.
Skolverkets statistik bygger på uppgifter som samlats in höstterminen
2017 och visar hur stor andel av lärarna som har lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne.
I hela riket är andelen 71%, i Västerbottens län 78% och i Vännäs är hela
87% av lärarna behöriga. Det innebär
att Vännäs ligger på tredje plats av
landets 290 kommuner.
- Vi vet att vi redan är starka
när det gäller behörighet och kompetens. Det känns spännande att jobba
vidare för att genom goda rekryteringar bibehålla och utveckla kvaliteten i
våra verksamheter, säger Lina Strömberg, rektor på Vegaskolan.
8

Behöriga lärare är en viktig förutsättning för att kunna ge eleverna en god
utbildning. I dagsläget råder en stor
brist på lärare i landet, men hittills har
skolorna i Vännäs lyckats bra i arbetet
med att rekrytera och behålla behöriga och engagerade pedagoger.
Högt engagemang
i rekryteringarna

I skrivande stund pågår rekryteringen
inför höstterminen för fullt. Förskolechefer och rektorer samarbetar i personalplaneringen, och det är ett arbete
där vi lägger ner mycket av både tid
och engagemang eftersom det är så
viktigt för en fungerande verksamhet
med hög kvalitet.
Tomas Åström
143 25

Elevernas skolår 178 dagar
Arbetsår för lärare 194 dagar

Arbetsår
för lärarna

13 augusti 2018 – 18 juni 2019
Höstterminen 2018
13 augusti – 21 december
Kompetensutvecklingsdagar
13 – 20 augusti, 29 – 31 oktober
Lediga dagar
1– 2 november
Vårterminen 2019
7 januari – 18 juni
Kompetensutvecklingsdagar
7 – 9 januari, 7 maj, 14 – 18 juni
Lediga dagar
Sportlov v. 10 (4 – 8 mars)
Påsklov v. 16 (15 – 18 april)
Övriga lediga dagar
31 maj, 7 juni
Tomas Åström
Barn- och utbildningschef
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The park Cleaner
En vinddriven gräsklippare med en specialfunktion
som kan plocka upp skräp med en skopa konstruerad
av Alma Li Riselius och Stella Andersson.

Calamity Roller 9001
Ett vindkraftsdrivet pariserhjul konstruerat av Erik Johansson
och Axel Holmberg.

Hammarskolan i topp På innovativ tävling
Onsdagen den 8 maj arrangerade
Innovatum Science Center i Umeå
tävlingen Enlightening Imagination
för att uppmuntra skolelever att lösa
problem och omsätta sina idéer i
handling på ett kreativt sätt med hjälp
av 4DFrame, ett pedagogiskt läromedel.
Teknik och kreativitet

Varje lag bestod av 2 elever som i år
fick uppdraget att: “Skapa ett redskap,
en konstruktion eller en maskin som
kan vara bra för miljön i framtiden.
Modellen ska innehålla minst två
rörliga delar”.
Konstruktionerna bedömdes sedan
utifrån kvalitet på tekniska lösningar,
kreativitet, konstnärlighet och samarbetsförmåga.
Uppdraget skulle lösas med hjälp av
en 4DFrame-modell, en kort berättelse
och en enkel skiss. I sin presentation
skulle gruppen beskriva och visa hur
de har använt sig av sitt tekniska och
matematiska tänkande. Uppdraget
skulle lösas på 1,5 timme och bedömdes sedan av en lokal jury.
Såväl den svenska som den internationella tävlingen fokuserar på att stimulera det kreativa tänkandet genom
HÄR & N U 2 : 2 0 1 8

tillämpning av matematik, naturvetenskap och designprinciper.
Två segrande lag från
Hammarskolan i regiontävlingen

Två segrande lag utsågs i regiontävlingen, båda lagen från Hammarskolans åk 8. Alma-Li Riselius och Stella
Andersson utgjorde den ena segrande
duon och Erik Johansson och Axel
Holmberg den andra.
Juryns motiveringar till
de vinnande bidragen

The park Cleaner av Alma-Li
Riselius och Stella Andersson fick
följande motivering av juryn:
“De har använt förnybara energikällor för att få gräsklipparen att röra
sig framåt och de visar på bra problemlösningsförmåga för att plocka
upp skräp på gräsmattan i stället för
att köra över det. Ingenjörskonsten
och designen på skopan är dessutom
tilltalande.”
Calamity Roller 9001 av Erik
Johansson och Axel Holmberg fick
följande jurymotivering.
“Visat på bra ingenjörskonst och god
förståelse över vad som händer när
energi förflyttar sig.”

Det vinnande laget i den
internationella finalen får åka
till Sydkorea

Nästa steg i tävlingen är att göra en
digital presentation på engelska som
beskriver konstruktionerna och dessa
presentationer ska sedan tävla om
platser till den internationella finalen.
Det vinnande laget i den internationella finalen får följa med på en resa
till den stora Math and Science
Creativity Competition vid National
Science Museum i Daejeon, Sydkorea
i oktober 2018.
De lag som Hammarskolans elever
kommer att möta i riksfinalen kommer
från Stockholm, Södertälje, Trollhättan, Borlänge, Katrineholm,
Skellefteå och Alingsås. Vi gratulerar
de tävlande och önskar dem lycka till
i riksfinalen!

Pia Bolin
Rektor Hammarskolan
144 41
Charlie Svedmark
Rektor Hammarskolan
144 40
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Öppettider
på Starrbergets
återvinningscentral
Maj-oktober har vi öppet:
Måndag

kl. 8–15

Tisdag

kl. 12–19

Onsdag

Stängt

Torsdag

kl. 12–19

Fredag

kl. 8–15

Lördag

kl. 10–14

November-april har vi öppet:

Vännäsby skola och PULS, med
sikte mot högre måluppfyllelse
Skolans verksamhet ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
Just nu publiceras det mycket forskning
om hjärnan, om hur vi människor lär
och under vilka förutsättningar vi lär
oss bäst. Utifrån dessa kunskaper har
Vännäsby skola valt att göra en satsning
på ökad fysisk aktivitet med syfte att
höja måluppfyllelsen hos eleverna.

Elever, lärare har tillsammans utvärderat pulspassens effekt.
Piggare elever

Måndag

kl. 8–15

Tisdag

kl. 12–19

Onsdag

Stängt

Torsdag

kl. 12–19

Fredag

kl. 8–15

Lördag

Stängt

Avvikande öppettider
Röda helgdagar och midsommarhelgen håller Starrbergets
återvinningscentral alltid stängt.

Eleverna lyfter fram att de har lättare
att koncentrera sig och känner sig
piggare under lektionerna. Lärarna
har även kunnat se att elevernas
kondition förbättrats och att de är
mer positiva till rörelse.

Har du frågor om
vad du kan lämna till
återvinningscentralen?
Ring till Starrberget,
Tel: 070-378 89 04
eller tel: 070-378 01 95

Under ett läsår har eleverna i årskurserna 2 och 5 haft pulspass 2 gånger
i veckan. Passen har varit 20 minuter
långa och har inneburit att eleverna
under lärarledda aktiviteter genomfört
fysiska övningar för att få upp pulsen.
Övningarna kan till exempel vara
hinderbanor eller stationssystem.

Satsningen kommer att fortsätta under
nästa läsår och då även utökas till att
omfatta fler elever.

Du kan också mejla till
starrberget@vannas.se

Efter varje pulspass har eleverna haft
lektion i ett teoretiskt ämne. Skolan
har även infört så kallade ”Brainbrakes” under vissa lektioner för att
syresätta hjärnan lite extra. Med detta
vill skolan skapa effektivare inlärning
under lektionerna och bättre förutsättningar för ökade studieresultat.

Lina Gullbrand,
Rektor, årskurs F-3
Tel: 072-585 33 37
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Är du nyfiken och vill
få veta mer?

Välkommen till Starrberget!
Renhållningsavdelningen

Kontakta skolledning eller
idrottslärare på Vännäsby skola.

Ulrika Svedmark,
Rektor, årskurs 4-6
Tel: 070-655 02 39

Här & n u 2: 2018

Ändrade krav för installation av eldstad
En värmande brasa höjer trivselfaktorn
i huset och kan bidra till lägre energikostnader. Det finns många kaminer på
marknaden och de flesta är enkla att
installera och använda.
Att göra en ny installation av en
eldstad eller att väsentligt ändra en
befintlig eldstad kräver alltid en anmälan till kommunens byggnadsnämnd
(plan- och byggförordningen, PBF 6
kap. 5 §). Kravet på anmälan gäller
oavsett om eldstaden installeras till befintlig skorsten eller med ny rökkanal.
Från 1:a juli i år gäller nya krav på
utsläpp och verkningsgrad för braskaminer, pelletseldade kaminer, insatser,
vedspisar och kökspannor.
De nya kraven gäller i första hand för
nya installationer. Till exempel om en
kamin ska installeras i en bostad som
tidigare inte haft en eldstad, eller vid
en nybyggnation.
Byte och återinstallation
av eldstad

Vid byte av eldstad eller om man vill
återinstallera en eldstad där det en
gång funnits kan det finnas skäl för
att anpassa kraven. Till exempel om
det i ett äldre hus en gång funnits en
vedspis och fastighetsägaren önskar
installera en äldre vedspis så kan det
vara ett skäl för anpassning av kraven
på utsläpp.
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Det är byggnadsnämnden som avgör
om det finns skäl till anpassning av de
nya kraven och bedömning ska göras i
varje enskilt fall. Befintligt installerade
eldstäder berörs inte av de nya kraven.

storlek på eldstaden samt brandskyddsdetaljer och uppstigningsanordningar.
•

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

Anmälan av eldstad kan göras via
kommunens hemsida och kompletteras
med dessa handlingar:

•

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

•

Teknisk dokumentation som
beskriver vilken eldstad som är
avsedd att installeras och som
visar att denna är miljögodkänd.

•

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

•

En planritning som visar var i
byggnaden installationen ska ske.

•

Om fasaden påverkas, som till
exempel av utanpåliggande rökkanal eller ny skorsten, krävs
fasadritningar.

Några andra åtgärder som inte kräver
bygglov men som kräver en anmälan
är till exempel:
• att uppföra en Attefallsbyggnad,

•

Om det finns flera byggnader på
fastigheten krävs en situationsplan
som visar vilken byggnad som
berörs av installationen.

•

att väsentligt ändra en byggnads
planlösning,

•

att ändra i en byggnads bärande
konstruktion,

•

att installera eller väsentligt ändra
en byggnads ventilation.

Anmälan av eldstad

Först efter vi har godkänt anmälan kan installationen påbörjas. En
granskningsavgift tas ut i samband
med anmälan. Fakturan skickas ut
efter att du har fått ditt beslut.

Övriga åtgärder som är
anmälningspliktiga

Carola Nordlöf
142 13

Tips och råd för en
lyckad installation:

•

Ta tidigt kontakt med skorstensfejaren för att få råd om placering,
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Har du fritidshus
i Vännäs kommun?
Nu är det äntligen sommar igen och förhoppningsvis kommer ni att ha en riktigt
härlig sommar i ert fritidshus. Här i
Vännäs hämtar kommunen hushållsavfallet från fritidshusen mellan 15 maj
och 15 oktober. Det finns två olika sophämtningsabonnemang att välja mellan
– sopstation eller ett eget 190 liters kärl.
Kommunen har anordnat en rad
sopstationer inom våra fritidshusområden där 370 liters kärl med orangea
lock finns uppställda. De kärlen får
man inte dra in på sin egen tomt utan
de ska alltid stå på den plats där kommunen har placerat dem – på respektive sopstation. Du som har abonnemanget för eget kärl (190 liter) kan
däremot ha ditt kärl inne på din tomt
när det inte är tömningsdag.
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Om kärlen på din närmaste sopstation skulle bli fulla och om du har det
abonnemanget, kan du åka till nästa
sopstation och slänga ditt skräp.

säsongen som börjar i maj. Ordinarie
tömning sker mellan maj och november utifrån en tömningsordning som
finns utlagd på webbsidan vannas.se.

Alla fritidshuskärl ska vara uppmärkta
med en dekal som visar att det är ett
kärl som enbart töms mellan 15 maj
och 15 oktober. Kontakta renhållningsavdelningen om ditt kärl inte är
uppmärkt.

Om du har en slamtank måste du
däremot beställa tömningen hos Renhållningsavdelningen. Anledningen är
att du måste fylla vattenlåset med vatten så snart som möjligt efter tömning
så att det inte börjar lukta inna i huset.

Efter den 15 oktober lägger kommunen ner kärlen på sopstationerna för
att visa att det inte längre är tömningssäsong för fritidshusen.

När du märker att tanken behöver
tömmas, kontakta oss via kommunens
växel eller skicka ett mejl så får du
tömt inom åtta dagar efter bekräftad
beställning.

Har du en slammbrunn?

Då ska brunnen tömmas minst vart
tredje år. Om du vill ändra intervallet,
måste du kontakta renhållningsavdelningen i god tid före slamtömnings-

Har du utedass?

Nu finns latrintunnor till salu på
Starrbergets återvinningscentral som
kostar 350 kr/st och som faktureras.
Här & n u 2: 2018

Ingen kostnadshantering sker på
återvinningscentralen. I priset ingår
plastkärlet, mottagning/inlämning
och behandling. Den fyllda latrintunnan lämnas sedan in på Starrberget.
Tunnan ska endast användas till latrin
i form av urin, avföring och toalettpapper, alltså detsamma som får spolas ned i vanlig vattentoalett. Felaktigt
innehåll i kärlen ställer till med problem för personalen som arbetar med
tömningen, reningsverkets processer
och inte minst vår miljö!
Platspåsar och platsäckar får inte
användas eller läggas i latrintunnan.
Felaktigt innehåll i tunnan kan nämligen fastna när latrinen sedan pumpas
in i reningsverket.
Tunga brunnslock

Vi värnar om att den personal vi
jobbar tillsammans med har en god
arbetsmiljö.
En slamchaufför kan vissa dagar lyfta
80–90 brunnslock. Är locken väldigt
tunga och kanske heller inte har någon
lyftanordning, är det lätt att chauffören både får förslitningsskador och
klämskador.
För att förebygga dessa skador arbetar
vi för att alla ska byta ut sina tunga
lock mot lätta glasfiberlock. När en
brunn med tungt lock blir tömd, meddelar chauffören dels kunden och dels
oss. Vi skickar sedan ett brev till kunden med en uppmaning om att byta
till ett lättare lock. Om locket inte är
bytt vid nästa tömningstillfälle, debiterar vi kunden enligt fastställd taxa.

Renhållningsavdelningen
Läs mer på vannas.se/renhallning
Kontakta oss via:
Tel (vx): 0935-140 00
E-post: soporochvatten@vannas.se

Äntligen är Radonbidraget
för småhusägare tillbaka!
Regeringen har beslutat att återinföra radonbidraget från och med
den 1 juli 2018.
Bidraget riktar sig till småhusägare i
behov av radonsanering och får lämnas
med 50 % av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kr.
För att kunna söka bidraget måste du
själv både äga och stadigvarande bo
i det hus där radonsaneringsåtgärderna
kommer att genomföras.
Bidrag får lämnas om radonhalten i
inomhusluften överstiger 200 Bq/m3
och utgör en olägenhet som inte är
ringa eller helt tillfällig.
Då ska radonmätningen göras

För att få ett säkert resultat ska radonmätning i villor och radhus göras under
eldningssäsongen, 1 oktober – 30
april. Mätperioden ska vara två, helst
tre månader.
Om du har tänkt ansöka om radonbidrag får du inte påbörja några
radonsaneringsåtgärder innan ansökan
kommit in till länsstyrelsen. Kom ihåg
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att du alltid måste ha utfört en korrekt
mätning för att kunna söka bidrag
för åtgärder.
Hur söker du bidrag?

Ansökan om radonbidrag kan göras
hos länsstyrelsen, i det län där huset
ligger, från och med den 1 juli 2018.
Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år
efter det att huset har tagits i bruk.
Mätlabb – Swedac

Mätlabb där du beställer dosor och
får information om hur mätningen ska
utföras hittar du genom Swedacs
hemsida www.swedac.se.
Klicka på Ämnesområden och välj
Radon. Du kommer då till radon-sidan.
I högerspalten hittar du länken Lista radonmätning. Klicka på den för att se en
lista på Mätlabb. På kartan visas vilket
Mätlabb som finns närmast dig.
Malin Österlund
141 63

13

Foto: Fredrik Solbakken. På bilden: Bastian Solbakken

Nya sommaraktiviteter i Vännäs – discgolfbana o
Två föreningar, Vännäs Discgolfförening
och Empower klättring i Vännäs, har
möjligg jort två nya utomhusaktiviteter i
kommunen. Det handlar om en nio-håls
discgolfbana vid Röda viken, samt ett
klättertorn med en höjd på 13 meter.
Peter Lundström, föreningsutvecklare
på Vännäs kommun, är mycket positiv
till de nya tillskotten och hoppas dels
att klättertornet kommer att sätta Vännäs mer på kartan. Han menar också
att området kring Röda viken blir ett
mer attraktivt fritids- och friluftsområde i och med discgolfbanan.
- Det är verkligen kul att dessa två
projekt nu äntligen börjar vara färdigställda. Här har vi två föreningar som
jobbat stenhårt och lagt ner oerhört
många ideella timmar under en lång
tid med både förstudier och nu att
också anlägga dessa två anläggningar,
säger Peter Lundström. I och med
klättertornet får vi något annorlunda
för regionen. Hoppas att många passar
på att prova! Med discgolfbanan skapas möjligheter för fler att på ett roligt
sätt kunna komma ut och röra på sig.
Röda vikens discgolfbana

En nio-håls discgolfbana finns nu på
plats kring Röda viken. Både fören14

ingen och arbetet med att få till banan
startade 2015 och drivs av personer
som brinner för discgolf och bor eller
har vuxit upp i Vännäs. Alla är välkomna att nyttja banan dygnet runt.
- Vi vill att alla ska upptäcka denna
fantastiska sport, säger Emil Bäckström, ordförande i Vännäs Discgolfförening. Det första 1,5 året efter att
vi startat föreningen arbetade vi med
att få in pengar till projektet och få
bygglov för banan.
- Vi fick med oss elva företag som
sponsorer till projektet, fortsätter
Emil: Kaj Johansson, Allmiljö, Hotell
Vännäs, Vännäs bad och camping,
Johansson Maskin, Mark & Grund,
Vännäs Plåt, Coop, Trejon, Q-Stone
Wellness och Latitude64. Utöver det
sökte vi pengar ur Östen Berglunds
ungdomsstiftelse, vi fick bidrag från
Länsstyrelsen och från Riksidrottsförbundet. Utan dessa sponsorer och
bidrag hade vi aldrig kunnat genomföra projektet.
2017 drog bygget igång och samma
höst höll föreningen sin första tävling med 31 deltagare. I sommar vill
föreningen göra banan helt färdig med
gjutna utkastplattor och informationsskyltar vid varje hål.

Målet är att de nuvarande nio hålen
ska bli 18 till slut.
Mer information om
Vännäs Discgolfförening

På föreningens hemsida finns mer information om sporten och om projektet Besök: www.vdgf.weebly.com och
klicka gärna på Röda viken discgolf,
för att se bankartan. Föreningen finns
även på Facebook.
Det höga klättertornet

Föreningen Empower klättring har
funnits sedan 2014. Under 2017-2018
uppförde föreningen ett klättertorn
som invigdes under sena våren i år.
Riksidrottsförbundet har bidragit till
finansieringen av klättertornet. Klätterföreningen har även de sökt medel
från Östen Berglunds ungdomsstiftelse
för sitt byggprojekt. Föreningen bedriver i första hand ungdomsverksamhet
men vem som helst kan få klättra både
inom- och utomhus.
Empower klättring anordnar bland
annat prova-på aktiviteter där nyfikna
kan få prova att klättra utan att gå
med i föreningen. Vid all klätterverksamhet krävs Grönt kort vid säkring
och Rött kort för ledklättring. Kontroll
sker på plats.
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Gratis säsongskort
för alla ungdomar
i årskurs 4–9 på
Vännäsbadet!
Regeringen har fördelat medel
till samtliga kommuner i Sverige
för att arrangera fria sommarlovsaktiviteter för barn och
ungdomar.
Vännäs kommun kommer under
sommaren 2018 erbjuda gratis
säsongskort på Vännäsbadet samt
möjlighet till gratis minigolf för alla
ungdomar i årskurs 4–9.

och klättertorn

För mer information om säsongskorten, kontakta Simon Johansson
på Vännäs bad och camping,
Tel. 0935-141 75 eller e-post:
simon@hotelvannas.se.

Ungdoms- och
fritidsavdelningens
sommaröppettider
Avdelningen håller stängt för
besök vecka 26, samt 29-32.
Lokal- och materialuthyrningen
är helt stängd v. 26 och v. 29.
Övriga veckor sker bokning via
webben fri.vannas.se/bokning
eller via: lokalbokning@vannas.se.
Ska ni boka lokal eller hyra
material, se då till att vara ute i
god tid, minst 2 arbetsdagar i
förväg för att vara säker på att
bokningen ska bekräftas. Bokningen är ej genomförd innan
bekräftelse erhållits.
Vi öppnar igen v. 33, Välkomna!

Mer information om
Empower klättring

För ytterligare information kan du
kontakta föreningen styrelse. Besök
dem på webben www.idrottonline.se/
EmpowerKlattringVannas-klattring
eller på Facebook (Empower Klättring
Vännäs – öppen sida).

Sommarträna med KOMLOSS
och Korpen i Vännäs!

Kontakt är Fredrik Solbakken
(ordförande, tel. 070-276 64 40) eller
Nisse Eklund (topprepsinstruktör, tel.
070-681 14 32).

Kom loss och träna i sommar tillsammans med andra Vännäsbor,
arbetskamrater, släkt och vänner
– helt kostnadsfritt.

Kostnadsfri sommarklättring

Under vecka 27 och 28 kommer
föreningen att anordna kostnadsfri
klättring för barn upp till 16 år.
Vill din förening söka pengar?

Även du eller din förening kan söka
pengar för att anorda aktiviteter.
Kommunen har flera olika fonder och
stipendier där du som bor i, eller har
anknytning till, Vännäs kommun har
möjlighet att söka bidrag. Läs mer på
vannas.se/stipendier.
Sofia Tjärnström
141 04
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KOMLOSS är en fritidsförening
där alla kommunanställda automatiskt är medlemmar. På sommarträningen får alla, även de som
inte är anställda, delta.
I år samarbetar KOMLOSS
med Korpen, Vännäs. Varje pass
håller på ungefär en timme.
För frågor kontakta:
KOMLOSS
Ammi Isaksson-Männikkö
Tel. 070-34 64 951

Schema:

Plats: Myranparken
Zumba, Gunilla Johansson
Mån 18 juni kl. 18.15
Strong by Zumba,
Gunilla Johansson
Ons 20 juni kl. 18.15
Zumba, Gunilla Johansson
Mån 25 juni kl. 18.15
Multitrain (cirkelträning),
Monica Eliasson
Mån 30 juli kl. 18.00
Multitrain, Monica Eliasson
Mån 6 aug kl. 18.00
Strong by Zumba,
Gunilla Johansson
Tors 9 aug kl. 18.15
Vi ses!
facebook.com/komlossvannas
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Njut av
musik med
årets Sommarmusikanter
I sommar kommer en grupp
ungdomar jobba som sommarmusikanter. Detta är en del i de
kommunala feriejobben som
erbjuds för ungdomar som gått
ut grundskolan åk 9 samt åk 1
på gymnasiet.
Den 25-29 juni turnerar sommarmusikanterna på kommunens
äldreboenden, förskolor och
andra platser i kommunen.
Sommarmusikanterna kommer
även att spela på Vännäsdagarna den 6 juli.
Onsdag 27 juni kl.18 kan du
lyssna till sommarmusikanterna
på Slöjdarnas Hus, som även
har kvällsöppet denna dag.
Kontakt
Sara S. Svanefjord
Handläggare feriejobb
Tel: 072–245 98 86

Här finns vi!
vannas.se
Vännäs kommun
@vannaskommun
visitvannas.se
Visit Vännäs
@visitvannas
Vännäs WebbTV
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Välkommen till Returcentrum i
Vännäsby i sommar!
Den 18 juni till och med 10 augusti
har vi öppet måndag – fredag 10 –
16. Välkommen att handla i butiken
och passa på att fika eller ta en glass
på vår nya altan.
Vi har begränsad bemanning under
sommaren och har därför inte möjlighet att hämta eller lämna saker. Under
helgerna är Returcentrums container

stängd, men det går bra att lämna
saker till Returcentrum på Starrbergets
Återvinningscentral.
Besök oss gärna:
Returcentrum,
Företagsvägen 15, Vännäsby
Tel: 0935-144 00
www.returcentrum.se

Sommartider
på Medborgarhuset
I sommar kommer vi att ha
begränsade öppettider från och
med vecka 28, till och med vecka
32. Det gäller datumen 9 juli till
och med 10 augusti.
Under denna period är
Medborgarhuset öppet från
kl. 08.00 till kl.12.00 måndag
till fredag. Efter kl.12.00 är
Medborgarhuset låst, men det
finns personal på plats.

Kontakt
Karolina Johansson
Kommunchef
Tel: 070-232 14 44
Välkommen!

Boka dina möten i förväg
Du som vill träffa någon i
personalen på Medborgarhuset
efter kl. 12.00 under sommartiden
bokar ett möte i förväg.
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