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Hemma bäst
Det är lätt att bli hemmablind så att man upphör att förundras över allt fint som
faktiskt finns hemma och i vår närmiljö. Glaskyrkan ”Hägring” ute på myren längs
vägen mellan Vännäs och Bjurholm är en sådan sak. Jag talade för ett tag sedan
med en vän som besökte vår kommun för första gången. Hon körde mot Bjurholm,
men blev så fascinerad av glaskyrkan att hon fick stanna bilen och backa tillbaka.
I år firar Kent Karlssons fantastiska skulptur 20 år. I detta nummer av Här&Nu
berättar vi om hur jubileet firades en vacker höstdag i mitten av september.
När dessa rader skrivs håller de sista löven på att lämna träden och mörkret
sänker sig allt tidigare på kvällarna. Men även denna årstid erbjuds ett brett utbud
av aktiviteter i vår kommun: föreningar som ordnar verksamhet för alla åldrar, fritidsgården Ikaros, bibliotek med ett spännande utbud och vår egen bio med ett
varierat program för att nämna några exempel.
En av höstens viktigaste händelser är givetvis valet. Valresultatet medför förändringar även i Vännäs. Läs om hur den nya mandatfördelningen i Kommunfullmäktige ser
ut. Vårt nyvalda Kommunfullmäktige har sitt första möte i oktober och innan årsskiftet
kommer ledamöter till de olika nämnderna att utses.
I Vännäs är vi stolta över att ha ett levande centrum där engagerade lokala
handlare utgör stommen. Nu när det börjar bli dags att tänka på julklappar vill
jag tipsa om att stötta vår lokala handel och handla på hemmaplan.
Trevlig läsning i höstmörkret!

HENRIK ÅSTRÖM
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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: Tis 6 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
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Offentliga anslagstavlor
I våras gick Vännäs kommun ut med
en fråga till allmänheten om vart bästa
stället för offentliga anslagstavlor skulle
vara. Nu fortsätter arbetet med bygglov
och uppsättning.
De flesta som svarade på frågan
om placering, önskade en anslagstavla vid Coop Nära i Vännäsby.
Vännäs kommun får dock inte lov att
sätta upp en anslagstavla på marken
kring butiken. Istället har kommunen
att sökt bygglov för en tavla så centralt
som det är möjligt, nämligen i hörnet
av parken vid Garverigränd riktad
mot Blå Huset.
I Vännäs kommer ytterligare en
anslagstavla att placeras i anslutning
till parken framför kommunhuset.

UPPSÄT TNING AV TAVLOR

Anslagstavlorna är beställda och bygglov sökta. Målet är att de ska sitta uppe
senast i november om inget oförutsett
inträffar. Tavlorna har belysning och
kräver elanslutning.
K ARTOR FÖR BESÖK ARE

På samtliga tre kommunala anslagstavlor kommer så kallade ryckboxar
med vår snabbguide och karta till
besöksmål och aktiviteter att sitta.
STÄDNING OCH TÖMNING

Fixarna städar och tömmer anslagstavlorna första måndagen varje månad.
Läs mer om offentlig affischering
på www.vannas.se/anslagstavlor.
MALIN KARLSSON
141 18

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

Vännäs kommun
@vannaskommun
Visit Vännäs
@visitvannas
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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.
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.

EFTERLÄNGTADE HÅLLPLATSSATSNINGAR
I höst kommer en ny cykelparkering
vid Vännäs resecenter att uppföras och
busskurer vid Liljaskolan och Grenvägen
kommer att bytas ut.
NY CYKELPARKERING VID
JÄRNVÄGSSTATIONEN

Det är glädjande många pendlare
som tar cykeln till Vännäs resecenter för att åka vidare med tåget eller
bussen. Det har gjort att behovet
av en bättre ordning för parkerade
cyklar ökat allt mer.
Kommunen har tillsammans med
fastighetsägaren av stationshuset hittat
en bra placering för ett nytt cykelskärmtak vid slänten mot Trafikverkets
byggnader. Det innebär att skärmtaket
hamnar mellan busshållplatsen och
tågperrongen.
När det nya cykelskärmtaket är
på plats kommer alla cyklar som i
nuläget parkeras vid stationshuset att
hänvisas dit. Detta för att underlätta
för fastighetsskötsel, framkomlighet
4

för funktionsnedsatta samt snöröjning.
Det finns även ytterligare ett cykelskärmtak vid pendlarparkeringen.
BY TE AV BUSSKURER

De blå och mycket slitna träkurerna
vid Liljaskolans hållplats kommer
att ersättas med en fyrsektioners, så
kallad, citykur. Även den förstörda
busskuren vid Grenvägen på Lägret
i Vännäs kommer att ersättas. Det
är begagnade men riktigt fräscha
busskurer som Länstrafiken säljer ut,
eftersom Umeå kommun har bytt ut
sina mot en annan modell. Schysst
återvinning med andra ord!

Övriga pendlarparkeringar
Pendlarparkering med motorvärmare finns i anslutning till Statoil
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

NÄR BLIR DET KL ART?

Busskurerna och cykelskärmtaket
ska levereras i oktober och bygglov
är sökt. Målet är att allt ska sitta
uppe senast i november.
MALIN KARLSSON
141 18
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Tal och underhållning med Musikskolan. Foton: Stephan Nord
Kyrkan på myren. Foto: Roine Öberg

Finstämt på myren när ”Hägring” firade 20 år
Kanske har du sett den? En liten kyrka
i sprucket glas på myren mellan Vännäs
och Bjurholm. Glaskyrkan ”Hägring”,
av konstnären Kent Karlsson, är ett av
13 konstverk efter den 35 mil långa
Konstvägen sju älvar.
Konstvägen sträcker sig från Holmsund i öster till Borgafjäll i väster.
15 september firade glaskyrkan 20 år.
Det bjöds på fika och musikunderhållning med Vännäs musikskola
och systrarna Lestander. Det blev
en finstämd stund på myren för de
femtiotalet besökare som deltog under
firandet. Liljaskolans turismlinje stod
för värdskapet.
Malin Karlsson, turismutvecklare, är
nöjd med firandet.
– Det har varit roligt att samarrangera
firandet tillsammans med föreningen
Konstvägen sju älvar, biblioteket,
musikskolan och Liljaskolan. Avslutningen med systrarna Lestanders
stämningsfulla sång med den solbelysta myren och glaskyrkan som
kuliss blev en unik och mycket vacker
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kulturupplevelse som jag sent kommer
att glömma.
DET MEST FOTOGR AFER ADE
KONST VERKET

Glaskyrkan Hägring är det konstverk
längs Konstvägen som syns mest
frekvent i sociala medier, ofta med en
stämningsfull bakgrund av norrsken,
solnedgång eller mystisk dimma.
– Jag är stolt över att vi i Vännäs har
detta vackra konstverk, säger Carina
Zakrisson, kultur- och bibliotekschef i
Vännäs. Att besöka Hägring är en fin
upplevelse som jag hoppas att många
kan få ta del av.

En 35 mil lång
konstutställning
•

Föreningen Konstvägen
sju älvar bildades redan
år 1965 under namnet
Vägen sju älvar.

•

Målet med föreningen var
att arbeta för en bättre vägstandard och skapa en attraktiv turistled från kust till fjäll.

•

Föreningen ändrade sitt
namn 1997 i samband med
ett EU-finansierat projekt.
Projektet hade till uppdrag
att uppföra konstverk längs
vägen och tio konstnärer fick
chansen att skapa varsitt.

•

Resultatet blev en unik
konstutställning ute i naturen
där konstverket Hägring är
ett av de tio första. Det uppfördes 1998 med hjälp av
helikopter.

SPRID DINA VÄNNÄSUPPLEVELSER

Är du aktiv på Instagram och
fotograferar det som händer eller
finns runt om i kommunen?
Uppmärksamma oss gärna med
hashtag #visitvannas så kanske det
blir din bild som vi delar vidare via
kontot Visit Vännäs (visitvannas).
SOFIA TJÄRNSTRÖM
141 04
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Del av illustrationen Köpingen, av Kajsa Nilsson

VALET I VÄNNÄS KOMMUN – INFORMATION FRÅN VALNÄ
Mandatfördelningen i Vännäs kommun
är nu fastställd och valet gick lugnt till.
Valnämnden har varken fått rapporter
om några större störningar, eller om
långa köer.
Som alltid uppkommer det viss köbildning när många människor samlas
på samma plats. Valnämnden tackar
väljarna för deras tålmodighet under
röstingen. I Vännäs kommun fanns
tre vallokaler, totalt 5 valdistrikt, där
väljarna kunde rösta på valdagen.
Valdeltagande

Valdeltagandet till kommunfullmäktige i Vännäs blev 85,16%, en ökning
med 0,82 procentenheter sedan förra
valet. Det innebär att 5 686 personer
valde att rösta.
Bland valdistrikten hade Vännäsby
högst valdeltagande med 85,67%,
tätt följt av Östra Byaområdet med
85,65%. Vännäs C hade lägst valdeltagande (78,63%).

På två ställen i kommunen fanns det
möjlighet att förtidsrösta. Dels på Vännäsby bibliotek och dels i Lilla salongen bredvid Vännäs bibliotek. Enligt
vallagen ska förtidsröstning erbjudas
i kommunen alla dagar fram till valet
och det gjorde vi under olika tider.
Ju närmare valdagen, desto fler
väljare förtidsröstade. Fler väljare
i kommunen röstade under de kvällsöppna tiderna än på dagtid. Sista
torsdagen innan valdagen tog Valnämnden emot 335 förtidsröster under
de fyra timmar som det var öppet
under kvällen, vilket motsvarar ca 84
röster i timmen, mer än en röst per
minut, fyra timmar i sträck!
Dagen innan togs 259 röster emot i
Vännäsby, där det var öppet i tre timmar, vilket innebär 86 röster i timmen.
Förtidsröstmottagarna hade ibland
fullt upp och Valnämnden tackar för
väljarnas förståelse att det ibland blev
mindre köbildning på grund av detta.

Totalt valde 45,5 procent, det vill säga
nästan hälften, av alla som röstade, att
förtidsrösta (andelen väljare avseende
förtidsröstning baseras på valdeltagande till Riksdagen).
Kommunfullmäktige

Utfallet av rösterna till kommunen
visar att en del partier tappar mandat,
medan andra partier får nya mandat
och en del kvarstår med samma antal
mandat som tidigare. Kommunfullmäktige har minskat antal mandat
från 35 i förra mandatperioden till 31
i nuvarande. Samma 8 partier som
finns i Riksdagen finns representerade
i Vännäs kommunfullmäktige. Det
nya kommunfullmäktige startade sin
mandatperiod den 15 oktober 2018.
Sex ledamöter i kommunfullmäktige
fick tillräckligt många kryss för att
bli ”inkryssade”. För att bli invald på
personligt röstetal ska personen ha fått
minst 5% av partiets röster samt minst
50 personröster i den valkrets som

Mandatfördelning i Vännäs kommunfullmäktige
Mandatfördelning
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Företagsklimatet i Vännäs
Svenskt Näringslivs ranking
av företagsklimat presenterades
den 2 oktober. Vännäs kom på
plats 78, vilket innebär ett ”pinnhål” ner från 2017 års mätning
då vi låg på plats 77.

ÄMNDEN
valet gäller. För valet till kommunfullmäktige var det:

Trots detta nådde Vännäs det
bästa resultatet någonsin med
betyget 3,9 i det sammanfattade
omdömet från företagen i
enkätresultatet.

Jan Nilsson, M
Ulf Eriksson, C
Johan Söderling, S
Leif Åhman, V
Viktoria Lapinniemi, V
Emma Lundkvist, SD

Anledningen till det lilla tappet i
ranking beror på att konkurrensen
totalt i Sverige har blivit hårdare
och allt fler jobbar mer intensivt
med frågorna som rör företagsklimat. Fler kommuner har helt enkel
blivit bättre. Det lokala företagsklimatet är en viktig fråga för kommunen och det privata näringslivet,
då det är en av mätningarna som
gör för hur samarbete och förutsättningar för företagande värderas.

Leif Åhman, V, var den enda av dessa
som inte redan var placerad överst
på sitt partis lista, och därmed i blev
inkryssad från plats 8 till plats 1.
Övriga kandidater skulle ha fått
mandat även utan kryss. Ulf Eriksson,
C, fick flest antal personröster (235 st.)
och Emma Lundqvist, SD, fick högst
andel personröster (23,46 %)

Den årliga mätningen består två
delar, enkäten som företagen
besvarar och vars resultat presenteras under våren, samt kommunrankinglistan som kommer på hösten
och som ger svar på frågan ”Var i

Nästa planerade val är valet till
Europaparlamentet den 26 maj 2019.
Mer information om detta kommer
under våren.
Stort tack till alla inblandade

Valnämnden och valkansliet riktar
ett stort tack till alla som var inblandade i genomförandet av valet i vår
kommun, framförallt röstmottagarna
som jobbade hela valdagen med att ta
emot röster och sedan i flera timmar
under kvällen och natten med att
räkna dessa.
Vi tackar även förtidsröstmottagarna
som jobbade i 18 dagar innan
valdagen med att ta emot väljarnas
röster. Ett tack till övrig personal som
har hjälpt till med genomförandet,
framförallt bibliotekspersonalen som
har fått svara på många frågor
från väljare.

Sverige upplever företagarna
att företagsklimatet är bäst?” i form
av en relativ jämförelse mellan
kommunerna.
Enkäten är utgångspunkten för
rankingen och utgör två tredjedelar
av resultatet och den sista tredjedelen består av ren statistik från sex
olika variabler som samlas in från
SCB och UC. Det kan innebära
att de kommuner som har ett starkt
resultat i enkäten, men är svagare
i statistiken, inte hamnar i toppen.
För att hamna i toppen krävs ett
bra resultat i både enkäten och
statistiken.
– Årets resultat ser vi fortfarande
som en bra placering och vi fortsätter att jobba vidare med företagsklimatfrågorna.Vi tycker det är
väldigt viktigt att företagen trivs och
vill fortsätta att utvecklas i Vännäs
kommun. Vi ska också jobba ännu
hårdare för att locka nya företag
att etablera sig, säger Christin
Westman, näringslivsutvecklare
Vännäs Kommun.
CHRISTIN WESTMAN
141 43
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Vännäsdagarna. Foto: Malin Grönborg

karos
fritidsgården

Fritidsgården Ikaros finns till för
dig på högstadiet och gymnasiet.
På Ikaros kan du bland annat
spela biljard, pingis, brädspel och
gitarr. I caféet kan du köpa fika.

AKTIVITETER FÖR NÄRINGSLIV/
FÖRETAG 2018-2019
Säljkurs, fortsättningskurs tillsammans med Claes Lundgren från
Kommunicera Mera
Säljkursen riktar sig till detaljhandeln
och ger fördjupning i visuell och
manuell försäljning, nyckeltal, effektiv
butiksdrift, mystery shopping, centrumhandel och gemensamma aktiviteter,
samt personlig handledning.
Workshops om E-handel
tillsammans med Jenny Ferry
1. Går du i tankarna att starta
webshop som komplement till något
du redan säljer fysiskt? Eller kanske
slå dig in i en helt ny bransch? Varmt
välkommen på introduktion till E-handel.
Förkunskap: Ingen förkunskap krävs.
2. Hur tar du din webshop till nästa
nivå? Vi går igenom det du behöver
veta för att komma vidare i din acceleration. Hur får du fler kunder och fler
avslut? Myter och möjligheter, ekonomi,
logistik och digital marknadsföring.
Förkunskap: Du ska helst ha en egen
webshop idag, eller planer på att starta
en rätt snart.
Marknadsföring i sociala medier
Lär dig mer om Facebook och
Instagram och hur du fotar och filmar
med hjälp av mobilen.
Dialogfrukost på Hotel Vännäs
med tema besöksnäring, tis 6
november kl. 07:30-09:00
Till denna träff kommer Sirpa Kärki och
Sara Gustavsson och berättar vad som
8

har hänt och vad som är på gång inom
Umeåregionens turismarbete.
• Presentation av besöksnäringsstatistik för 2017 – Sirpa Kärki,
projektledare Projekt Effekt
• Vad har hänt inom Projekt Effekt Sirpa Kärki
• Uppdatering av destinationsbolaget
för Umeåregionen – Sara Gustavsson, VD VisitUmeå AB
• Diskussion kring hur handel och besöksmål i Vännäs kan bidra till och
dra nytt av destination VisitUmea?
Dialogfrukost på Hotel Vännäs,
fre 30 november kl. 07.30-09.00 –
julgröt och energisnack
Kom igång och energieffektivisera.
Vilka bidrag finns och hur kan både
ledning och anställda jobba för att
kapa energikostnader?

Varmt välkommen in till oss!
Våra öppettider
Mån
kl.18.00–21.00
Tis
kl.18.00–21.00
Tors
kl.18.00–21.00
Fre
kl.19.00–23.00
Vill du veta med om
fritidsgårdens verksamhet?
Du hittar oss på webbsidan
vannas.se/ikaros eller i
sociala medier:
Fritidsgården Ikaros
@fritidsgardenikaros
Kontakt
Maria Sandström
Fritidsledare
Tel: 0935-145 56
Angelie Persson
Fritidsledare
Tel: 0935-144 26/
070-346 16 41

Simon Burman, Energikontor Norr,
Benny Jansson, energi- och klimatrådgivare Vännäs Kommun och Johanna
Aeschbacher, klimathandläggare Länsstyrelsen berättar om pågående projekt,
bidrag och delar sina bästa spartips.
Varmt välkomna, Länsstyrelsen
bjuder på frukost.

CHRISTIN WESTMAN
141 43
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Lyckat öppet hus
när förskolan Spiran
firade 10 år
Lördagen den 8 september var det
öppet hus på förskolan Spiran som
i år firar 10 år.
Det kom många besökare och de
bjöds på en tillbakablick utomhus
såväl som inomhus genom olika
bilddokumentationer på hur våra
miljöer har förändrats och vuxit fram
genom åren. Besökarna fick även
möjlighet att lämna sitt eget avtryck
med hjälp av olika tekniker.

Fortsatt hög lärarbehörighet
i Vännäs kommuns grundskolor
Barn- och utbildningsförvaltningen är
stolta över att Vännäs grundskolor, även
detta läsår, har en lärarbehörighet som
är bland de allra högsta i hela landet.
Hög kompetens, erfarenhet och
behörighet är avgörande för bra skolor,
och vi kan också se att våra resultat
blir allt bättre. Bidragande till detta
är att vi har förmånen att följa våra
barn och elevers kunskapsutveckling
från 1-16 år och att vi arbetar strukturerat och systematiskt för att använda
våra gemensamma kompetenser och
resurser på bästa sätt. Att stimulera

Under hela veckan var det ett
firande för barnen som idag går
på Spiran. Vi har sjungit ”Ja må du
leva” för Spiran och barnen fick
även möta handdockan ”Trulsa”
som var med från starten.
MALIN LILJA
143 70

eleverna genom kvalitativ undervisning med ett tydligt ledarskap är
också en framgångsfaktor.
I våra skolor i Vännäs är utgångspunkten att vi tänker att alla barn kan, vill
och ska få lyckas. Tillsammans kan vi
lyfta alla elever ytterligare med
högre positiva förväntningar där vi
bidrar till att ge varje barn bästa
möjliga livschans.
TOMAS ÅSTRÖM
143 25

Glädjande resultat för våra elever
Resultaten i våra skolor i Vännäs
kommun blir allt bättre.

Tittar vi på snittbetygen för våra elever
är de också högre än tidigare år. Vi
har även ett bättre resultat än snittet för
Västerbottens kommuner och lite bättre
än resultatet för hela landet.

I Skolverkets officiella statistik kan
vi se att av våra elever som gick
ut Hammarskolan våren 2018 var
Eleverna på Hammarskolan hade i snitt
93 % behöriga till gymnasieskolan.
Det är en högre behörighet än vad vi 230 poäng medan snittet i Västerbotten
tidigare haft och 8 % bättre än riket. var 224 poäng och i riket 229 poäng.
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Vi är stolta över att kunna erbjuda
en bra verksamhet där eleverna trivs
i skolan och samtidigt visa på
goda kunskapsresultat där vi lyckas
allt bättre.
TOMAS ÅSTRÖM
143 25
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GRÖN FLAGG – FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
Den 18 september fick förskolan
Klockaren äntligen hissa Grön Flagg!
Förskolan har efter läsårets projektarbete
blivit certifierade som en Grön Flaggförskola med följande motivering:
“Vilken fin resa ni har haft, jättebra
jobbat! Vilket häftigt och annorlunda
upplägg ni har gjort där ni har haft
utvecklingsområden för varje berörd
part i verksamheten. Det måste ha
skapa en väldigt bra stämning på
förskolan när alla kämpar för samma
mål. Jättekul att ni även har involverat
föräldrarna! Att ni har använt er av
både många fina bilder och citat gör
det roligt att få följa ert arbete, riktigt
bra jobbat! Nu ska ni få fira allt ert
viktiga arbete så önskar vi er stort
lycka till med er nästa resa!”
Programmet Grön Flagg

Grön Flagg är ett program som drivs
av den idéella och obundna stiftelsen Håll Sverige rent och ingår i det
internationella nätverket Eco-Schools.
Nätverket förenar miljontals barn och
unga runt om i världen och arbetar för
hållbar utveckling till stor del genom
global sammanhållning och gemensam övertygelse.
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tering. Där var figuren Sopan
från boken med samma namn,
en stor tillgång med sitt sång och
musikintresse.

Du och Jag - vår miljö

Förskolan Klockaren jobbade under
läsåret 16/17 med temat ”Du och Jag vår miljö”. Detta arbete upplevdes
som väldigt meningsfullt för både barn
och pedagoger. Inför läsåret 17/18 ville
pedagogerna därför fördjupa lärandet
inom miljöområdet, vilket ledde till
temarubriken Du och Jag - en hållbar
miljö. Grön Flagg visade sig vara det
perfekta verktyget. Här gjorde pedagogerna en plan för läsåret som utgick
från barnens intressen: sopbilar, våra
tunnor för sortering av förpackningar,
sång och musik, insekter, djur samt
vårt ansvar för varandra.

•

•

Sju utvecklingsområden

Förskolan Klockaren är en åldersindelad förskola. Det innebär att
barnen är indelade efter ålder på de
tre avdelningarna. Projektet delades in
i sju utvecklingsområden:
•

•

De yngsta barnen jobbade med
skräp och avfall där de undersökte
sopbilar och återvinningskärl i
förskolan. Till sin hjälp hade de
figuren Dadda från Babblarna.
Mellangruppen jobbade också
med skräp och avfall med målet
att skapa kunskaper om källsor-

•

•

De äldsta barnen jobbade med
djur och natur. De intresserade
sig för insekternas överlevnad, att
rädda djuren från det farliga skräpet i naturen och för vår globala
samhörighet. Trollet Liv kom med
utmaningar till barnen.
I förskolans kök var konsumtion
och resurser fokusområde. Där
jobbar kocken för att minska matsvinnet, handla klimatsmart och
efter årstid samt presentera frukt
och grönt på ett lustfyllt sätt.
Förskolans lokalvårdare använder
microdukar som minskar behovet
av kemiska produkter. De medel
som används är Svanenmärkta.
Förskolans chef ansvarar för alla
inköp. Målet är att produkterna så
långt det är möjligt är giftfria och
skonsamma för miljön.

Vårdnadshavarna var eniga om att
de ville få en utmaning med varje månadsbrev. Den kunde bestå av en film
eller att utföra en handling som bidrar
till en klimatsmart livsstil.
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Året genomsyrades av ett stort
engagemang från alla inblandade.
Om du är intresserad av att läsa mer
om arbetet finns det en presentation
på Grön flaggs hemsida: https://beta.
gf.hsr.se/resor/108.
Utställning på Vännäsby bibliotek

Barnens alster visades vid en utställning för vårdnadshavarna och
inbjudna politiker. Under några
försommarveckor visades utställningen på Vännäsby bibliotek. I slutet av
vårterminen firade vi att förskolan
Klockaren fyllt 40 år, med land annat
en loppis. Pengarna som kom in tillföll
två av WWF:s projekt.
Här följer några citat
från läsårets projektarbete:

”Om man lägger metallen på rätt ställe
blir det en bil.”
– Barn 3 år

”Jorden är frisk när allting är rent.”
– Barn 5 år

”Jag uppskattar Klockarbladets
utmaningar som är på en lämplig nivå.
Informativa och utan pekpinnar!”
– Vårdnadshavare

”Det är i det lilla vi kan börja, där
ger det ringar på vattnet och påverkar
fler i vår närhet! Vi är stolta och glada
över alla små steg förskolan tagit mot
en hållbarare framtid.”
– Pedagog

”Förskolan ska sträva efter att varje
barn utvecklar intresse och förståelse
för naturens olika kretslopp och för hur
människor, natur och samhälle påverkar
varandra.”
– Läroplan för förskolan Lpfö 98
Reviderad 2016

CATARINA ROOS
MALIN HÄNNINEN
PEDAGOGER VID FÖRSKOLAN KLOCKAREN
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Biblioteken i Vännäs
www.minabibliotek.se

Program, hösten 2018
Föreläsning om ekologisk
hårvård med Sofia Ahlman
Tisdag 6 november kl. 18.30
Plats: Vännäs bibliotek, lilla salongen
Säkert har du en massa saker i
skafferiet som passar utmärkt för ditt
hår och din hårbotten – de kommer
att tacka dig!
För Sofia handlar ekologisk hårvård
om att ta hand om hela människan.
Precis som andra material som trä
och jord behöver håret näring, olja
och fukt samt både luckras och luftas.
Pjäs om identitet och Vänskap
Fredag 16 november kl. 14.00
Plats: Vännäsby bibliotek
Månstjärnan ger en pjäs för de allra
minsta om identitet och vänskap.
Från ca 2 år. Gratisbiljetter kan
hämtas på biblioteken i Vännäs
kommun 1 vecka i förväg.
The Pattern Landscape –
konstutställning av Kajsa Nilsson
och Jenny Gruffman
Utställning 10 – 24 november på
Vännäs bibliotek, lilla salongen.
Vernissage Lördag 10 november
kl. 12.00.
I samarbete med Vännäsbygdens
konstförening.
Skrivarworkshop i Fantastik
under november. Vi återkommer
med exakt dag och tid.
Övningar och tips om hur man
utvecklar en novellidé, beskriver
övernaturliga ting och skapar
världar som ligger bortom vår
egen. För ungdom. I samarbete
med Studiefrämjandet och SVEROK.

Mer information och arrangemang
Fler arrangemang tillkommer. Läs mer
på minabibliotek.se, visitvannas.se
eller på bibliotekets Facebooksida.

Kontakt & öppettider
Vännäs bibliotek
Mån
kl. 10.00
Tis
kl. 10.00
Ons
kl. 10.00
Tors
kl. 10.00
Fre
kl. 10.00
Lör
kl. 10.00

–
–
–
–
–
–

16.00
19.00
16.00
19.00
16.00
14.00

Tel: 0935-141 80
E-post: biblioteket@vannas.se
Vännäsby bibliotek
Mån
Meröppet kl. 8.00 – 20.00
Tagg och pinkod krävs
Tis
kl. 10.00 – 14.00
Ons
kl. 15.00 – 19.00
Tors
kl. 10.00 – 14.00
Fre
Stängt
Tel: 0935-141 90
E-post: vannasby.bibliotek@vannas.se
Biblioteken har särskilda öppettider
röda dagar samt dag före helgdag.
Dessa hittar du på minabibliotek.se.
Välkommen!

Julpyssel på Vännäsby bibliotek.
Vi återkommer med exakt dag
och tid.
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STÄRKTA BIBLIOTEK

Regeringen satsar under 2018 och
förhoppningsvis två år till på att stärka
biblioteken i Sverige. Satsningen kal�las rätt och slätt för Stärkta bibliotek.
Pengarna söks från Kulturrådet. Efter
den första sökomgången har närmare
200 bibliotek beviljats sammanlagt 153
miljoner kronor.
Det är väldigt olika vad biblioteken
vill göra, men många vill stärka sin
närvaro utanför biblioteket, både
fysiskt och digitalt.
Detta sker i Vännäs kommun

Biblioteken i Vännäs kommun har
beviljats pengar för att arbeta med tre
områden det närmsta året: Små barns
språkutveckling, lättläst bokcirkel för
ungdomar och digitalhjälpen, för att
motverka digitalt utanförskap.
Den lättlästa bokcirkeln kommer att
dra igång efter jul, troligtvis på tisdag
eftermiddagar, på biblioteket i Vännäs.
Om du redan nu vet om att du själv
eller någon som du känner vill vara
med, kontakta oss så hör vi av oss när
det är dags för start.
Digitalhjälpen finns på biblioteket i
Vännäs. Den startade torsdag 11 oktober och fortsätter på torsdagkvällar
hela terminen mellan kl. 16.00–19.00.
Då finns bibliotekarierna Jenny och
Maria på plats för att hjälpa till med
frågor om digitala tjänster. Till exem12

pel hur man skaffar en e-postadress
eller läser e-böcker. Digitalhjälpen
vänder sig särskilt till den som är
osäker på den digitala tekniken och
vill lära sig mer.
Satsning på språkutveckling
hos små barn

Små barns språkutveckling är den
största tårtbiten i satsningen. Det är
viktigt för framtiden, och ett område
som ligger oss nära hjärtat.
Några av våra planerade aktiviteter
är att arbeta uppsökande mot Öppna
förskolan och utveckla ”pop up
bibliotek” så att vi kan söka upp barn
och föräldrar utanför biblioteket.
Vi ska också delta i föräldragrupper
och prata om språkutveckling och
barnböcker i samarbete med mödravårdscentralen.
Vi har börjat med babybokprat för
bebisar upp till ett år i Vännäs och
Vännäsby. Det är en mysig upplevelse
där vi läser, ramsar och sjunger för
de allra minsta. Där blir det tydligt
att böcker och läsning inte har någon
nedre åldersgräns!

lor i kommunen. Då kan barn, eller
pedagoger med barn, ha en plats dit
de kan gå för en läsupplevelse. Många
förskolor har redan den möjligheten,
och då försöker vi stärka upp det
som finns.
För att genomföra allt detta har vi
anställt två bibliotekarier på en heltidstjänst, Moa och Maria.
Logotyp för projektet

En av de första sakerna vi gjorde
sedan vi beviljats pengar var att samarbeta med den grafiska formgivaren
Kajsa Nilsson från trakten för att få
en logotyp till projektet. Vi är väldigt
nöjda med resultatet!
Vi hoppas att Stärkta bibliotek ska
leda till att utbudet och tillgängligheten till biblioteken ökar och att
fler medborgare berörs av våra
verksamheter!

PERSONALEN PÅ VÄNNÄS OCH VÄNNÄSBY
BIBLIOTEK

Vi kommer också att bjuda in alla
4-åringar som går på förskolan på ett
besök på biblioteket per termin.
Det ingår även en satsning på förskolebibliotek i projektet. Vi vill att det
ska finnas en läshörna på alla förskoHÄR & N U 3: 2018

Höstens bioprogram i Vännäs
Vännäs Medborgarhusbio
Onsdag 31 okt
Venom
Kvällsfilm kl. 19.00

Söndag 6 jan
Sune vs Sune
Matiné kl. 15.00

Söndag 4 & onsdag 7 nov
The girl in the spider’s web
Kvällsfilm kl. 19.00

Information om Medborgarhusbion
Betala gärna med kort. Biljetter säljs
i Medborgarhusets entré, kassan
öppnar 45 min innan visning.

Söndag 11 nov
Nötknäpparen
Matiné kl. 15.00
Söndag 11 & onsdag 14 nov
First man
Kvällsfilm kl. 19.00
Söndag 18 & onsdag 21 nov
Fantastiska vidunder
Kvällsfilm kl. 19.00
Söndag 25 nov
Grinchen
Matiné kl. 15.00
Söndag 25 nov
Bohemian rhapsody
Kvällsfilm kl. 19.00
Onsdag 28 nov
Widows
Kvällsfilm kl. 19.00
Tisdag 27 nov
Som en dans
Dagbio kl. 13.00
Söndag 2 dec (obs, en visning)
Life itself
Kvällsfilm kl. 19.00
Onsdag 6 dec (obs, en visning)
Robin Hood
Kvällsfilm kl. 19.00
Söndag 9 dec
Hodjas flygande matta
Matiné kl. 15.00
Söndag 9 & onsdag 12 dec
Operation Ragnarök
Kvällsfilm kl. 19.00
Onsdag 26 dec
Mary Poppins
Julmatiné kl. 15.00
Ondag 26 & söndag 30 dec
Lyckligare kan ingen vara
Kvällsfilm kl. 19.00
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Bonuskort: Se 5 filmer betala för 4.
Biljettpris: 100 kr. Matiné 70 kr
Lyssna på Bioprogrammet på tel:
0935-141 85 eller läs det på
www.visitvannas.se.
Presentkort: Finns att köpa på
Vännäs bibliotek.
Specialstolar finns om du har
ryggproblem. Vi visar film oavsett
antal besökare.
Kontakt
Tel: 070-261 52 03
Vi finns även på Facebook under
namnet: Medborgarhusbio Vännäs

Vännäs Filmstudio
Torsdag 1 nov
Guernseys litteratur- och potatisskalspajsällskap
Torsdag 8 nov
The Shape of Water
Torsdag 15 nov
En fantastisk kvinna
Torsdag 22 nov
Wind River

Välkommen till
våra föreningar!
Vännäs Volleybollklubb
Vi välkomnar nya deltagare till
våra barn- och ungdomsgrupper
för åldrarna 4–13 år. Tjejer och
killar tränar tillsammans i våra
blandade grupper. Åldrarna
06/07/08 har även Sportmix
varje onsdag där de provar på
andra idrotter för att främja
allsidighet och rörelserikedom
med förhoppning om ett långvarigt idrottsintresse.
Mer information finns på:
www.vannasvk.se
Kontakt:
Ordförande, Malin Karlsson
Tel: 070–201 99 92
Vännäs Hockey
Vännäs Hockey bedriver skridskoskola för alla barn samt ”Tre
kronors hockeyskola” för flickor
och pojkar födda 2011.
Onsdagar kl. 17.00-18.00
och lördagar kl. 9.30-10.30
Plats: Vännäs ishall
Kontakt:
Christer Nilsson
christer__nilsson@hotmail.com
Tel: 076-100 46 88
Kaizen Aikidoklubb Vännäs
Träningar måndagar för barn
från 10 år. Festplatsen,Vännäsby.
Kontakt:
Mikael Pettersson
kaizen.aikido@budo.se
Tel: 070–586 94 34
Spöland Vännäs IF skidsektion
När skidspåren är preparerade
startar skidlek för alla barn 5-9
år på Vännäsby skidstadion,
torsdagar kl 18.15.
Läs mer på:
www.laget.se/Spo_Van_Skidor
Kontakt:
Jonas Fridman
jonas.fridman@slu.se
Tel: 070–678 40 52
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SLAMTÖMNINGSSÄSONGEN 2019
I maj månad är det vanligt att många
vägar inte har tillräcklig bärighet för
slambilen. För att lösa detta kommer
den ordinarie slamtömningsperioden
2019 att starta redan i april.
Kom ihåg!

Om du har fått ett brev från oss om
tungt lock, hinder i vägen, dålig väg
eller liknande måste du åtgärda det
innan slambilen kommer till dig igen.
Har du exempelvis fortfarande ett
tungt lock så kommer vi att fakturera
dig för det enligt gällande taxa.

tunga, drygt 20 ton. Att en personbil
kan ta sig fram är ingen garanti för att
slambilen kan det eftersom slambilen
är bredare, högre och tyngre. Det är
alltid chauffören som gör den professionella bedömningen om vägen är
farbar när det är dags att tömma.
Vägen ska:

•

Ändra tömningsintervall

Om du vill ändra intervallet måste du
kontakta renhållningsavdelningen i
god tid innan slamtömningssäsongen.
Har du gjort en spolning?

För att kunna genomföra en spolning i
en slambrunn, måste brunnen tömmas
samtidigt. Kommunen har inte ansvaret för att spola din slambrunn utan
det är något du ska beställa direkt hos
den entreprenör som du själv väljer att
anlita. Det du däremot måste göra är
att meddela oss att det är gjort om du
inte vill ha den årliga tömningen. Då
plockas du bort från tömningslistan
för det året. Om du inte meddelar oss,
kommer slambilen som vanligt och
tömmer brunnen.
Ska du gräva om din nuvarande
slambrunn?

Kom ihåg att meddela oss i god tid
om detta så att vi vet om du ska ha
tömt under säsongen eller inte. Får vi
inget veta så kommer slambilen att
tömma brunnen som vanligt.
Meddela oss även om du har bytt till
en BAGA-, FANN-brunn eller något
annat märke, då måste vi nämligen se
till att rätt slambil kommer till dig. Vi
kommer att heltömma dessa märken
så länge fastighetsägaren inte meddelar oss något annat.
Kommer slambilen fram
till din slambrunn?

En bra transportväg fram till brunnen
är viktig då slambilarna är stora och
14

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

•

ha en fri höjd av 4,3 meter. Träd
och växtlighet får inte inkräkta på
den fria höjden.

•

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

•

vara snöröjd och halkbekämpad
vintertid. Snövallar får inte
inkräkta på vägbredden.

Behöver du en
latrintunna?
Nu kan du köpa latrintunnor på
Starrbergets återvinningscentral
för 350 kronor per styck. Eftersom
återvinningscentralen inte har någon kontanthantering skickar vi en
faktura till dig när du köper en tunna.
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 ner i en vanlig
vattentoalett. Felaktigt innehåll
i kärlen ställer till med problem
för personalen som arbetar med
tömningen, reningsverkets processer och inte minst vår miljö!
Plastpåsar och plastsäckar får
inte användas eller läggas i latrintunnan. Felaktigt innehåll i tunnan
kan nämligen fastna när latrinen
sedan pumpas in i reningsverket.
RENHÅLLNINGSAVDELNINGEN

Inför slamtömningstillfället måste
du även:

•

märka ut var brunnen är med en
pinne så att chauffören snabbt ser
var brunnen är.

•

se till att hela vägen fram till
brunnen är rensad från växtlighet,
staket m.m. så att chauffören lätt
kan ta sig fram till brunnen.

•

plocka bort eventuella prydnader,
blomkrukor och liknande från
brunnen.
Vad är en bomkörning?

Om ett hinder gör att chauffören
inte kan tömma brunnen eller inte får
tillåtelse av dig som fastighetsägare att
tömma, måste du betala för framkörningsavgiften för bomkörningen
enligt gällande taxa.

Lantmäteriet rensar
bland servitut och
nyttjanderätter
Rensningen grundar sig i förnyelselagen som innebär att uppgifter
om så kallade avtalsservitut och
nyttjanderätter som är inskrivna
före 1 juli 1968 tas bort ur fastighetsregistret.
Har du fortfarande nytta av servitutet eller nyttjanderätten? Då ska
du anmäla om förnyelse till lantmäteriet innan utgången av 2018.
Frågor?

Läs mer på www.lantmateriet.se
eller ring 0771 – 63 63 63.

RENHÅLLNINGSAVDELNINGEN
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Har du sålt
eller köpt hus?
Många tror att kommunen
automatiskt får information när
ett hus byter ägare, men så är
inte fallet.
För att vi ska få veta det och för
att vi ska få rätt uppgifter måste du
fylla i och skicka in en ägarbytesblankett till oss.
Så länge vi inte får in blanketten, kommer räkningen att fortsätta
skickas till den tidigare ägaren
och det är också denne som är
fortsatt ansvarig för abonnemangen tills vi har fått in blanketten.
Även du som har byggt ett nytt
hus måste meddela oss via
denna blankett.
Slutavläsning
av vattenmätare

Om det sålda huset har kommunalt vatten är det mycket viktigt att
vattenmätaren läses av vid flytten.
Så länge vi inte får in mätarställningen till kommunen så kan
vi inte göra klart ägarbytet hos
oss och räkningarna fortsätter då
att gå till den tidigare ägaren.
Hämta blankett

Antingen hämtar du hem
ägarbytesblanketten via vår
hemsida (www.vannas.se/blanketter) eller så kontaktar du oss via
e-post eller telefon så skickar vi
hem den till dig.
RENHÅLLNINGSAVDELNINGEN
GATU- OCH VA-AVDELNINGEN
SOPOROCHVATTEN@VANNAS.SE
0935-14 000 (VX)
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Har din soptunna inte blivit tömd?
Om din tunna inte har blivit tömd på
ordinarie tömningsdag, trots att du har
ställt ut den innan klockan 6.00 och
inte dragit in den innan klockan 22.00,
vill vi att du kontaktar oss via e-post
eller telefon redan dagen därpå.
Ibland glömmer man att ställa ut
tunnan och om du har gjort det så kan
du beställa en extratömning mot en
framkörningsavgift på 385 kronor och
en tömningsavgift vars belopp beror
på vilken storlek du har på tunnan.
Du kan även välja att köpa en kupong
av oss för att få skicka extrasäckar vid
nästa tömningstillfälle (80 kronor per
säck). Priserna är inklusive moms och
enligt 2018 års taxa.
Har din soptunna bara
blivit halvtömd?

Ibland töms inte soptunnan helt och
hållet och det beror oftast på att det
är något i tunnan som gör att soporna
har fastnat.
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
soppåsarna. Titta därför till tunnan
inför tömning och försök peta loss
de påsar som frusit fast på tunnans
botten eller på sidorna. Det är du som
fastighetsägare som är ansvarig för att
soporna inte sitter fast i tunnan - det

ingår inte i 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. 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 det är den
vikten som sedan kommer på fakturan.
Överfull tunna

Tryck inte ihop soppåsarna för hårt i
tunnan om du har mycket sopor inför
en tömning. Då finns en stor risk att
tunnan inte blir helt tömd eftersom
påsarna kan kila fast i tunnan.
Om inte alla sopor ryms i tunnan köp i stället en kupong av oss för att få
skicka extrasäckar.
Vad får jag slänga i soptunnan?

Du får bara slänga brännbara
sopor i tunnan. Du får till exempel
inte slänga glas, metall, elektronik eller
farligt avfall. Om chauffören upptäcker det i ditt kärl så kommer inte
kärlet att tömmas.
RENHÅLLNINGSAVDELNINGEN
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Melina Karlsson – Vännäs
vardagshjälte 2018!
Följ utvecklingen
på vannas.se/
framtidensvannas
Hur ser planen ut för framtidens
Vännäs? På webben har vi
samlat information om kommunens utvecklingsarbete som rör
bebyggelse, centrumplanering,
natur- och friluftsliv, samt övrig
fysisk planering.

Grattis säger Vännäs kommun till
Melina Karlsson, som blivit utsedd
till Vännäs vardagshjälte 2018 av
Länsstyrelsen Västerbotten.
Melina Karlsson (även känd som
”Poppinstanten”) är en positiv kraft i
och för Vännäs, finns med i det som
händer och ställer alltid upp för alla.

ställer upp i olika sammanhang eller
en person som får orten/bygden
att leva upp. Det som förenar dem
är deras starka personliga engagemang som är till nytta och glädje för
många medmänniskor och för länet.
Källa: Länsstyrelsen Västerbotten

En vardagshjälte kan vara en person
från föreningslivet, en människa som

Under våren 2018 fastställdes
revideringen av översiktsplanen
(ÖP) för Vännäs kommun. Översiktsplanen bestämmer riktningen
för den långsiktiga utvecklingen
av bebyggelse samt mark och
vattenanvändningen i kommunen.
Översiktsplanen finns att läsa i
digital form på www.vannas.se/
framtidensvannas.
Här finns även samlad information om flera andra planeringsarbeten och projekt. Bland
annat pågående detaljplaner,
kommande centrumplan, friluftsoch naturvårdsplan och planen
för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallad LIS-plan.

i Vännäs centrum
2–3 november
Kl 10–16
båda dagarna

Du hittar även information om
byggprojekt som är på gång.
Sidorna uppdateras löpande.
Saknar du någon information
eller vill lämna synpunkter?

Berätta gärna för oss vad du
skulle vilja ha mer information om.
Skicka e post till:
plan.miljonamnden@vannas.se.

Arrangör: Vännäshandlarna
I samarbete med:

103.0 VÄNNÄS
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