Infor mat ion från Vän n äs kommu n 2 : 2 0 1 7
HÄR & N U 2 : 2 0 1 7

1

Bättre företagsklimat i kommunen
Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning som går ut till
företagare i alla Sveriges kommuner. Undersökningen mäter hur bra företagsklimat
de svenska kommunerna har. Under vecka 21 kom resultatet där Vännäs kommun
har ökat i resultat från 3,51 till 3,71 från föregående år. Genomsnittet för en
kommun i Sverige är 3,36. Maxresultat är 6,0.
Frågorna i undersökningen är baserade på följande definition av företagsklimat:
”Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren
i vardagen”. Vad som krävs för ett bra företagsklimat i respektive kommun är det
bara företagarna i varje kommun som kan svara på.
Vi är glada att omdömet om kommunen blir bättre och bättre. Det visar att vi är på
rätt väg. De senaste åren har vi arbetat mycket med att förbättra dialogen mellan
kommun och företag/näringsliv och stärkt vårt samarbete. I september presenteras
rankingen av de svenska kommunernas företagsklimat. Företagarnas sammanfattade omdöme av företagsklimatet i kommunen väger tungt i den rankingen.
I fjol blev Vännäs kommun årets klättrare och vi hoppas på fortsatt hög placering.
I det här numret av Här&Nu kan du bland annat läsa om företagens välfärdsavtryck, Vegaskolans nya matsal Farkosten, årets upplaga av Vännäsdagarna, kören
Gråsparvarna, den nya översiktsplanen och mycket mer.
Nu står vi inför en härlig sommar och jag hoppas att du passar på att upptäcka
de besöksmål som finns i kommunen och i Umeåregionen. På visitvannas.se och
visitumea.se kan du hitta besöksmål och evenemang som passar dig.
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Premiär för Vegaskolans nya matsal Restaurang Farkosten
Elevrådets ordförande Nora Lindgren klipper bandet.
Foto: Frida Ingelsson

I mer än ett års tid har Vegaskolans mat
tillagats i Liljaköket och blivit transporterad ner till Vegaskolan. Under tiden
har köket och matsalen byggts om och
renoverats. Trots utmaningar med logistik och planering har arbetet gått bra.
Det är en härlig känsla att nu kunna
”flytta hem” igen. Personalen på Liljaoch Vegaköket har samarbetat på ett
mycket bra sätt under ombyggningsperioden. Arbetet har utförts med bravur!
I mars gick flyttlasset tillbaka till de
nya fräscha lokalerna och det modernaste köket i Vännäs kommun! Köket
har totalrenoverats men även matsalen
har gjorts om och blivit ljusare och
fräschare. Hänsyn är tagen till flödena
i lokalen för eleverna och för att kösituationen ska bli så bra som möjligt.
Lokalerna är byggda på liknande sätt
som Vegaskolan för att klara de högt
ställda miljö- och energikrav som finns
och fungera arkitektoniskt. Det finns
även nya hjälpmedel i köket för att ge
en bättre ergonomi och en trevligare
arbetsmiljö. Personalen i köket är
förväntansfulla på att återigen börja
baka eget bröd, laga soppor och kunna
ha ett nära samarbete med elever och
pedagoger.
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Den 10 maj invigdes lokalerna och
matsalen fick sitt nya namn, Farkosten. Namnet på matsalen har tagits
fram av eleverna på Vegaskolan där
varje klass fick skicka in ett förslag
som sedan köket fick välja bland. Det
vinnande namnet kom från klass 6A.
Anknytningen till skolan finns då
fritidsavdelningarna namnges efter
planeter och farkoster. Associationen

till detta samt det fiffiga att ordet kost
finns med blev avgörande för juryns
beslut. Eleverna fick pizza och efterrätt
till lunch på invigningsdagen.
Under invigningen läste förstekocken
Carina Holmström upp en dikt som
hon skrivit.
Emma Karlsson
145 98

Invigningsdikt av Carina Holmström
Efter mycket flyttande med stök och bök
Är vi nu tillbaka i vårt nya kök
Vår skolrestaurang är uppfräschad och fin
Och i varje fönster hänger en ny gardin
Vi har kommit gång med att laga god mat
Och det är härligt att ni vill rensa våra fat
Nu har vi, Vegaskolans mattanter
Tagit hjälp av elevrådets representanter
Att från varje årskurs få in ett förslag
På vad vi ska servera till lunch idag
Inte så förvånande för vissa
Så har ni tillsammans beställt pizza
Och för att ni ska bli extra mätt
Serverar vi en kladdkaka till efterrätt
Vi har fått fina namnförslag till skolrestaurangen
Och det finns ett som vi i köket tycker har den rätta klangen
Trots att alla förslag var väldigt bra
Så vinner faktiskt 6a
Deras förslag har koppling till både mat och skolans planeter
Så från och med nu Restaurang Farkosten vi heter
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När behöver du alkoholtillstånd?
Fest i föreningen! Om du ska
sälja och servera alkohol till ett
begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du serveringstillstånd för slutna sällskap.
Ett tillfälligt serveringstillstånd för
slutna sällskap kan vara aktuellt om
du ska arrangera en personalfest,
föreningsfest eller liknande evenemang vid ett enstaka tillfälle. Ett
serveringstillstånd innebär att
tillståndshavaren mot ersättning
får servera sina gäster de alkoholdrycker som tillståndet omfattar, på
den plats som tillståndet gäller.
Ett slutet sällskap innebär att tillståndshavaren på förhand vet vilka
som kommer att delta i arrangemanget. Det är förbjudet att annonsera om arrangemanget när det har
angetts i ansökan att tillståndet avser
slutet sällskap.

Serveringstillstånd söker du hos kommunen. Ansökningsblanketter kan du
hämta i kommunens blankettbank. Blanketterna kan du fylla i direkt och skicka
direkt blankettbanken eller skriva ut och
skicka per post till kommunen.
Här är några punkter att komma
ihåg innan en ansökan lämnas in:
•

•

Alkohollagen är i grunden en
social skyddslagstiftning som ska
begränsa alkoholens skadeverkningar. Lagen ställer höga krav
på att den som söker serveringstillstånd.
Ansökan om ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
inklusive bilagor ska vara kommunen tillhanda senast fyra veckor före
arrangemanget äger rum. Kom
ihåg att det kan ta längre tid att
få ansökan behandlad under
sommaren.

Öka trycket i däcken!
Den som vill få information om
betydelsen av att ha rätt lufttryck
i sina bildäck kan komma till Gulfmacken i Vännäs under midsommarveckan.

för låga lufttryck i sina bildäck. Har
du andra funderingar, till exempel
kring din energianvändning i bostaden,
kan du samtidigt passa på att ställa
dina frågor.

Där kommer den kommunala energioch klimatrådgivaren Benny Jansson
att kontrollera och fylla på luft i
däcken på privatbilar. Han kommer
även att informera om betydelsen av
att regelbundet kontrollera och justera
däcktrycket för säkerhetens, miljöns
och ekonomins skull.

Datum och tid: 21 juni kl. 10.00
till kl. 15.00

Aktiviteten är en del av ett insatsprojekt initierat av Energimyndigheten
med anledning av att många har

Plats: Gulfmacken, Pengsjövägen 11
i Vännäs

•

Ansökningsavgiften ska vara
betald innan handläggningen
kan påbörjas. Ansökningsavgiften för tillfälliga tillstånd till
slutet sällskap är 600 kr. Kvitto
på inbetald ansökningsavgift
ska bifogas ansökan.

•

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap är
undantaget från kravet på att
genomföra kunskapsprov.

Vid frågor om alkoholtillstånd,
kontakta Vännäs kommuns
alkoholhandläggare.
Kontakt
Alkoholhandläggare
Tel: 0935-14 111
E-post: vannas.kommun@vannas.se

Förlängda kommunchefsförordnanden
Karolina Johansson och Henrik
Åström har delat på kommunchefsuppdraget sedan september 2016.
Kommunstyrelsen har nu beslutat att
förlänga kommunchefernas förordnanden till 30 juni 2019.
– Vi upplever det som en styrka att
vara två som hanterar kommunchefsuppdraget gemensamt. Vi kommer
prioritera att fortsätta utveckla kommunens kvalitet och samtidigt hantera
de utmaningar vi står inför med
begränsat ekonomiskt utrymme och
ökade behov av välfärdstjänster. Det
ställer krav på att vi gör saker på nya
sätt. Vi är stolta över att vi har medarbetare och chefer som gör ett fantastiskt
arbete varje dag. Tillsammans jobbar
vi för ett välkomnande, livfullt och nytänkande Vännäs, säger Karolina
Johansson och Henrik Åström.
Sofia Tjärnström
141 04

4

Här & n u 2: 2017

Starka, växande företag
ger jobb och välfärd

Avslutningskväll för
terminen på Fritidsgården Ikaros
Onsdag den 14 juni ordnar
fritidsgården en avslutningskväll
på Vännäsbadet. Det blir bad
och roliga aktiviteter hela kvällen,
öppet från kl.19.00 – kl. 24.00.

Foto: Christin Westman

Det blir också sista kvällen som
Ikaros har öppet för sommaren.
Vi öppnar igen torsdag den 24
augusti. Ikaros finns på Vegagatan 14 för dig i åk 7 och uppåt.
Mer information om fritidsgårdens
aktiviteter och öppettider finns på
Vännäs kommuns hemsida, samt
på Facebook och Instagram.

Välfärdsavtrycket är en satsning som
drivs av Svenskt Näringsliv och handlar
om att synliggöra företagens betydelse
för välfärden i Sverige. Genom att
beräkna vad företagen och deras anställdas skatter motsvarar i form av till
exempel lärare, hjärtoperationer eller förskoleklasser så tydliggörs sambanden och
visar på företagens betydelse i samhället.
För att uppskatta hur mycket skatt ett
företag genererar använder Svenskt
Näringsliv en modell om hur stor del
av lönesumman som utgörs av arbetsgivaravgift och inkomstskatt. Till
beräkningen av inkomstskatten utgår
modellen från den skattesats som en
genomsnittlig arbetstagare i privat
sektor betalar. Till arbetsgivaravgiften
och inkomstskatten läggs sedan det
värde för bolagsskatt som företaget
angett. För att relatera detta till offentliga utgifter används genomsnittskostnader hämtade från i huvudsak SKL,
Sveriges kommuner och landsting
och SCB, Statistiska Centralbyrån.
Sammantaget ger detta en bild av hur
mycket välfärd skatteintäkterna från
ett företag motsvarar.
Ett företag som valt att räkna ut sitt
välfärdsavtryck är Vännäs Bilverkstad.
De har med sina 8 anställda bidragit
med omkring 940 000 i skatt. Det räcker till 634 läkarbesök i primärvården.
HÄR & N U 2 : 2 0 1 7

Sjöströms Bussar Vännäs AB har
också räknat ut sitt välfärdsavtryck.
Med 10 anställda har de bidragit
med omkring 1 400 000 i skatt. Detta
räcker till 945 läkarbesök i primärvården. Fantastiskt, eller hur?
Om du som företagare vill veta ditt
välfärdsavtryck och sprida det kan du
göra det på: www.sverigetarmatchen.
se/en/rakna-ut-ditt-foretags-valfardsavtryck. Där finns också mer information att läsa för den som är intresserad,
om välfärdsavtryck och företagens betydelse för vår gemensamma välfärd.
Om vi räknar på hela Vännäs företagare så sysselsätts 1500 personer
i privata företag. Detta genererar
220 miljoner i skatteintäkter och kan
beskrivas som 430 sjuksköterskor eller
2000 gymnasieplatser.
Starka och växande företag är därför
en viktig fråga för Vännäs kommun.
Ett bra företagsklimat där näringslivet
trivs bidrar i hög grad till attraktivitet
och tillväxt.
Källor:

www.foretagsklimat.se/files/resultat/
vannas.pdf
www.sverigetarmatchen.se
Christin Westman
141 43

Ha en trevlig sommar!
Fritidsgården Ikaros
Vännäs fritidsgård

Sommaröppettider
på Ungdoms- och
fritidsavdelningen
Under juli månad är det begränsade öppettider på Ungdoms- och
fritidsavdelningen.
Vecka 24 juli – 4 augusti under
vecka 30 – 31 är avdelningen
helt stängd. Lokalbokningen och
materialutlämning är stängt v.
30 & 31. Önskar ni boka lokal,
låna material eller nycklar är det
bra att vara ute i god tid, senast
19 juli, för att kunna boka eller
hämta material innan de stängda
veckorna.
Boka via webb eller e-post

Bokningar gör du enklast via
webben, www.vannas/bokning
eller via: lokalbokning@vannas.se.
Bokningen hanteras inom två
arbetsdagar och bokningen är
godkänd först när ni mottagit en
bekräftelse via e-post.
Johan Andreasson
142 34
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Foto: Andreas Nilsson

Läsårsdata för
gymnasiet 20172018

Skolinspektionen anser att Vännäs kommuns
skolor och förskolor håller mycket god kvalitet

Höstterminen 2017

Elever, åk 1: 21 aug – 21 dec
Elever, åk 2 & 3: 22 aug – 21 dec
Lärare: 14 aug – 21 dec
Lovdagar
Höstlov: vecka 44, 30 okt – 3 nov

(inklusive kompetensutvecklingsdagar)
Jullov: 22 dec – 30 dec

(inklusive helgdagar)
Studiedag: 6 nov

Vårterminen 2018

Elever åk 1 och 2: 8 jan – 11 jun
Elever åk 3: 8 jan – 12 jun
Lärare: 8 jan – 19 jun
Lovdagar
Jullov: 1 jan – 5 jan

(inklusive helgdagar)
Sportlov: vecka 10, 5 mar – 9 mar
Påsklov: vecka 14, 3 apr – 6 apr

Skolinspektionen granskar regelbundet
all skolverksamhet i Sverige i syfte att
se att lagar, regler och läroplaner följs.
Målet är att bidra till alla barns och
elevers lika rätt till god utbildning i en
trygg miljö och goda kunskapsresultat.
Skolinspektionen har under hösten
2016 besökt våra verksamheter.
Resultatet av deras granskning är
mycket trevlig läsning!
Skolinspektionen anser att Vännäs
kommun har förskolor och skolor av
mycket god kvalitet. Våra förskolor
och skolor uppfyller författningarnas

krav, vi ger goda förutsättningar och
vi utvecklar utbildningen. Det enda
påpekandet gällde en formsak som inte
har med själva verksamheten att göra.
Det handlar om hur vi på huvudmannanivå skriver kring grundsärskolan.
Sammantaget är detta ett väldigt bra
resultat och något att vara verkligt
stolta över.
Besluten finns tillgängliga på Skolinspektionens hemsida för den som vill
läsa mer.
Tomas Åström
143 25

(inklusive helgdagar)
Lov: 30 apr

Kristi himmelsfärdsdag: 10 maj

Läsårsdata för grundskolan
2017 – 2018

Lov: 11 maj

Höstterminen 2017

Arbetsåret för lärare

(efter Kristi himmelsfärdsdag)

Elever: 22 aug – 22 dec

Höstterminen 2017

Nationaldagen: 6 jun

Lovdagar: 30 okt – 3 nov

Puff-dag: 8 jan

Vårterminen 2018

Kompetensutvecklingsdagar: 14 – 21
augusti, 30 oktober – 2 november

Elever: 11 januari – 15 juni

Lediga dagar: 2 – 3 november

Sportlov: v 10 (5-9 mars)
Påsklov: v 14 (2-6 april)
Lovdagar: 30 april, 2 maj, 11 maj

Vårterminen 2018:

Röd dag: 1 maj

Elevernas skolår: 178 dagar
Arbetsår för lärare: 194 dagar
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Datum: 14 augusti – 22 december

Datum: 8 januari – 20 juni
Kompetensutvecklingsdagar:
8 – 10 januari, 2 maj, 18 – 20 juni
Lediga dagar: 30 april, 11 maj
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Foto: Andreas Nilsson

Vännäs i topp vad
gäller behöriga,
legitimerade lärare
Vännäs ligger i topp i riket vad
gäller andelen behöriga och legitimerade lärare i grundskolan, 2:a
bland alla kommuner i hela landet
och 1:a i Västerbotten (mätt i
heltidstjänster, källa: Skolverket)!
Det är ett bra kvitto på att vi är en
attraktiv arbetsgivare, inte minst
när behovet av lärare generellt är
större än tillgången och andelen
behöriga och legitimerade lärare i
grundskolan sjunker i landet.
En hög andel behöriga och legitimerade lärare i skolan är oerhört
viktigt för kvalitén. Att det är så vet
vi genom forskning, men också
utifrån att våra resultat nu blir allt
bättre i våra skolor i kommunen.

Fantastisk läsutveckling i
yngre åldrar
Under de senaste åren har läsutvecklingen hos eleverna i förskoleklass, åk 1 och
åk 2 varit positiv. Årets mätningar visar
att hela 94 % av eleverna når målen
och resultaten är de överlägset bästa
sedan mätningarna började 2007.
I förskoleklass, åk 1 och åk 2 mäter vi
läsutvecklingen bland våra elever som
ett underlag för hur vi kan utveckla
verksamheten och för att alla barn ska
ges bästa möjliga förutsättningar.
Förutom det ordinarie förbättringsarbetet har vi de senaste åren har
också genomfört särskilda satsningar
för att förbättra läsutvecklingen. Det
innebär att vi exempelvis har arbetat
med lässtrategier och intensivläsning.
Dessutom har det pågått och pågår
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satsningar för att ytterligare stärka
lärarnas kompetens och det kollegiala
lärandet.
Vi kan nu se att vårt arbete, tillsammans med engagerade och behöriga lärare och utvecklingsinriktade skolledare gett resultat, vilket är
mycket glädjande.
Arbetet med att ytterligare förbättra
resultaten fortsätter och från hösten
2017 deltar vi i Läslyftet. Läslyftet är
en statlig satsning i språk-, läs- och
skrivutveckling för lärare i förskoleklass och grundskolan upp till
årskurs nio.
Tomas Åström
143 25

Vi är stolta över att behörigheten
är hög bland lärarna och att våra
skolor blir bättre och bättre, och
självklart kommer vi fortsätta att
sätta fokus på att ha en hög andel
behöriga lärare och att ytterligare
förbättra våra resultat.
Tomas Åström
143 25

Få mer Vännäs
kommun i ditt flöde
Förutom via vannas.se kan du
hitta oss på:
Vännäs kommun
@Vannaskommun
@visitvannas
Vännäs WebbTV
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Välkommen till Vännäsdagarna 2017
7, 8 & 9 juli
Vännäsdagarna bjuder på allt från
musikunderhållning och tivoli till marknad med traditionella marknadsfynd,
hemslöjd och lokalproducerad mat. 7 juli
drar årets upplaga av Vännäsdagarna
igång och Vännäs centrum fylls med
extra mycket liv och rörelse.
Varje år lockar Vännäsdagarna ungefär 35-40 000 besökare som njuter av
arrangemanget från morgonen till sent
på natten.
Underhållning från scenen 2017

Scenen i Oscarsparken fylls av uppträdanden. I år får vi bland annat
njuta av uppträdanden av artister från
Supershowen i Barnkanalen, SVT.
Under ledning av Ellinor Springstrike.
Årets invigningstal hålls av Ann-Sofi
Holm-Danielsson med personal, från
TV-programmet Sveriges bästa hemtjänst som sändes i SVT under hösten.
En hel gata med lokala
matproducenter

Nytt under Vännäsdagarna är att
Kommendörsgatan kommer att fyllas
av lokala matproducenter. Helgen
till ära kommer gatan att byta namn
till Matgränden. Passa på att handla
närproducerat från flera olika aktörer,
på samma ställe.

Avstängning för
fordonstrafik
Oscarsparken
med scener

Sofia Tjärnström
14104

Föreningstältet

Handikapparkering

AN
ÖRNGAT

Toaletter

Hotell
Mat
Öltält

nBuss- & jär
vägsstation
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Marknadsområde

AN
VEGAGAT
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Har du frågor
om Vännäsdagarna?
Du som har frågor eller vill delta
i arrangemanget är välkommen
att kontakta någon av oss:

Praktisk information inför Vännäsdagarna
•

Delar av centrum kommer att
vara avstängda från fredag 7
juli kl. 06.00 till söndag 9 juli
kl. 20.00.

•

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

•

Passa på att storhandla innan
festivalhelgen eftersom det kommer att vara mycket folk i rörelse
och begränsad framkomlighet
med bil.

•

Du som har möjlighet – ta gärna
cykeln eller promenera in till
marknaden.

•

Ta ut kontanter innan helgen.

•

Hos vissa av knallarna har du
möjlighet att betala med Swish
eller kort.

•

Trots avstängningarna kommer vi
alltid se till att utryckningsfordon
kan ta sig fram.

•

Kollektivtrafiken kommer att köra
andra vägar än vanligt. Mer
information om detta kommer
att läggas ut på vannas.se inför
festivalhelgen.

Samordnare
Katri Näslund
Tel: 073 – 093 50 05
E-post: katri@vhc.com
Marknadsplatser
Ove Nordin
Tel: 070 – 225 94 73
Underhållning
Torbjörn Carlsson
Tel: 070 – 604 33 59

För mer information och program,
besök www.vannasdagarna.se

Fler sommarevenemang i kommunen
Juni

Augusti		

Evenemang på gång?

10 – 11 Invigning av hantverksbutiken
hos Limmo-design

12 Landsbygdshelg, loppisrunda runt
byarna i Vännäs kommun

14 Vännäsbadet öppnar för säsongen

19 Nationalälvens dag

Har du ett evenemang som bör synas
lite extra? Besök gärna visitvannas.se
och lägg in evenemanget i kalendern.

17 – 18 Nationell hundutställning

20 Motormuseets dag		

17 Glassbonden öppnar för säsongen
och håller öppet till den 27 augusti

September

23 Midsommarafton

Skördemarknad

24 Vännforsrodden

SEE, Hållbarhetsveckan

För frågor, kontakta
Emelie Höglander, turismutvecklare
E-post: emelie.hoglander@vannas.se
Tel: 141 18

24 Motormuseet öppnar för säsongen

Juli		
1 – 2 Vindelälvsloppet
7 – 9 Vännäsdagarna med gatufest
10 Allsång vid Vindelälven, Vännänget
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Sommarträna
med KOMLOSS
och Urstark
Kom och cirkelträna i sommar tillsammans med andra i Vännäsbor,
arbetskamrater, släkt och vänner –
helt kostnadsfritt.
KOMLOSS är en fritidsförening där alla
kommunanställda i Vännäs automatiskt
är medlemmar, men på sommarträningen får alla Vännäsbor delta. Instruktörer
är Cecilia och Fredrik Cederlund från
Urstark.
Träningen är anpassad efter dem som
kommer vid varje tillfälle. Vi tror på att
gör någonting roligt tillsammans, kom
loss du också!
Schema för sommarträningar:
Mån 19 juni
kl. 19 – 20
Tors 22 juni
kl. 17.30 – 18.30
Mån 26 juni
kl. 19 – 20
Tors 29 juni
kl. 17.30 – 18.30
Mån 31 juli
kl. 19 – 20
Tors 3 augusti
kl. 17.30 – 18.30
Mån 7 augusti kl. 19 – 20
Tors 10 augusti kl. 17.30 – 18.30
Plats: Myranparken
Vi kör oavsett väder!
För eventuella frågor, kontakta:
Cecilia: 070-299 32 04
Fredrik: 073-064 09 08
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Skönsång med Vännäs
äldsta kör - Gråsparvarna
Varje onsdag övar kören Gråsparvarna
på FrivilligCenter i Vännäs. Körens
medlemmar, som är mellan 70 och 100
år, vill gärna ut och sjunga för publik.
– Idén till att starta en kör växte fram
under hösten 2016 när Annelie Bäck,
diakon i Vännäs församling, sjöng
allsång med oss på FrivilligCenter,
berättar Caroline Forsgren som är
samordnare på FrivilligCenter.
Mellan kl. 13.00-15.00 på onsdagar
övar kören tillsammans i FrivilligCenters lokaler. Antingen tar sig deltagarna dit med egen kraft eller så får de
hjälp att ta sig till kören av de frivilliga. Alla som vill är välkomna. Både
de som bor hemma och de som bor på
boenden.
FrivilligCenters verksamhet bygger på
att det finns frivilliga som till exempel
bakar till träffar eller hjälper till på
andra sätt.
Verksamheten växer

Under 2016 började FrivilligCenter
med Trivselträffar en dag varje månad. Träffarna blev så populära att de
nu har öppet tre dagar i veckan. På
trivselträffarna anordnar FrivilligCenter olika typer av aktiviteter, ungefär
som studiecirklar. Förutom körsång så
håller till exempel ABF pysselstunder
på måndagar där deltagarna har fått
göra både påskägg och servett-

hållare. Vuxenskolan anordnar bingo
på fredagar.
Hemfixarna är även det en del av
FrivilligCenter som funnits med sedan
starten. Hemfixarna är frivilliga som
kan hjälpa till hemma hos dem som
har svårt att till exempel ta ut julgranen, byta gardiner eller något annat.
Både stort och smått.
FrivilligCenter ordnar även med stödsamtal till dig som stödjer eller vårdar
en närstående som är sjuk, äldre eller
som har en funktionsnedsättning.
Nya öppettider på FrivilligCenter

FrivilligCenter har nya öppettider
och har nu öppet måndag, onsdag
och fredag mellan kl. 10.00 – 15.00.
Trivselträffarna fortsätter som vanligt
dessa dagar mellan kl. 13.00 – 15.00.
På torsdagar är det Gudstjänst mellan
kl. 13.00 – 14.00.
FrivilligCenters lokal hittar du på
Drottninggatan 2. Ingången är vid
gamla hälsocentralens ingång.
Kontakt, tel: 0935-143 08
Sofia tjärnström
141 04
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Var med och påverka hur framtidens
Vännäs ska se ut
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Vännäs kommun är i
full gång. Dokumenten som ligger till
grund för översiktsplanen finns att
läsa både digitalt på den kommunala
webben vannas.se och i pappersform.
I punktlistan hittar du var dokumenten
finns att läsa. Fram till och med 30
juni 2017 kan du lämna synpunkter
på översiktsplanen.
Översiktsplanen ligger till grund för
planeringen av kommunens fortsatta
utveckling när det gäller till exempel
mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen innehåller även en fördjupad
planering för Vännäs och Vännäsby.
Planeringsprocessen

Planeringsprocessen består av ett antal
steg där möjlighet finns att påverka
vid flera tillfällen. Just nu befinner sig
översiktsplanen i samrådsfasen.
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Illustration: planeringsprocessen
Till och med 30 juni finns översiktsplanen tillgänglig att läsa på:

•

Medborgarhuset, plan- och miljönämnden, Östra Järnvägsgatan 1,
911 81 VÄNNÄS.

•

Vännäs bibliotek, Vegaskolan,
Vegagatan 10.

•

Vännäsbys bibliotek, Umevägen
194, VÄNNÄSBY.

•

Vännäs kommuns webbplats:
www.vannas.se, på startsidan.
Om du har synpunkter...

Du som har synpunkter på samrådshandlingarna, dokumenten som hör
till översiktsplanen, kan framföra dem

till plan- och miljönämnden senast den
30 juni.
Vi ser gärna att du skickar in dina
synpunkter elektroniskt via e-post till:
plan.miljonamnden@vannas.se
Ange diarienummer POM 2016-321.
Frågor besvaras av:
Tore Forsberg
Samhällsbyggnadschef
Tel: 0935 - 142 00
Malin Österlund
Miljöchef
Tel: 0935 - 141 63
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Medlemmar i miljögruppen. Från vänster: Elin Norberg,
Maria Strandgren, Viktoria Caspersen, Carina Gavelin
och Åsa Boman. Foto: Sofia Tjärnström

Nya öppettider
på Starrbergets
återvinningscentral
Många av våra medborgare har
haft önskemål om bättre tillgänglighet till att få lämna grovavfall med
mera på återvinningscentralen.
Detta har lett till att vi har ändrat
öppettiderna under arbetsveckan
och inför lördagsöppet från maj
till oktober. Vi hoppas att detta
ska bli uppskattat av våra kommunmedborgare.

Miljögruppen från Dagliga
verksamheten håller Vännäs rent
Miljögruppen håller fint kring miljöstationerna i Vännäs samhälle. Oavsett
om det är strålande sol eller regn och
slask träffas miljögruppen och plockar
skräp varje torsdag förmiddag. Gruppen består av personer från kommunens
Daglig verksamhet som samarbetar med
samhällsbyggnadsförvaltningen.
– Det känns att det är en meningsfull
verksamhet som vi bedriver, säger Elin
Norberg, en av de ansvariga för miljögruppen. Vissa som går förbi brukar
ropa hej och ge beröm när vi är ute
och jobbar.
– Det jag gillar med miljögruppen är
att vi får vara ute i friska luften och
röra på oss, säger Maria Strandgren,
en av miljögruppens skräpplockare. Vi
jobbar och får samtidigt umgås. Det
är kul!
Miljögruppens ansvar är att ta hand
om det skräp som ligger ungefär tre
meter utanför själva återvinningsstationerna. Företaget FTI, Förpacknings- & tidningsinsamlingen AB,
har huvudansvaret för att tömma och
städa sorteringen och containrarna.
Det som blåser iväg tar miljögruppen
hand om.
– Om det ser bra ut kring återvinningsstationerna så passar vi på att
12

städa i Vännäs centrum också. Nu
om våren kommer det fram massor
med skräp så det finns alltid något att
göra, säger Åsa Boman som också är
ansvarig för miljögruppen. Vi brukar
även ta hand om källsorteringen från
Dagsverket och återvinna den. Vi
håller Vännäs rent!
15 maj deltog Vännäs kommun i Håll
Sverige rent. Då var hela dagligverksamheten
ute och städade och plockade skräp ute på
köpingen.
Sofia Tjärnström
141 04

Är containrarna fulla eller är
det skräpigt på miljöstationen?
Du som har synpunkter på tömning
och städning kan kontakta FIT, Förpacknings- & tidningsinsamlingen AB.
Ring FTI:s kundtjänst på telefon:
0200-88 03 11, eller skicka e-post
till: info@ftiab.se
Kundtjänsten har öppet vardagar
kl. 08.00 – 20.00 och helger
kl. 10.00 – 16.00.

Röda helgdagar och midsommarafton håller vi stängt på Starrbergets återvinningscentral.
Maj – oktober har vi öppet:
Måndag
kl. 08.00 –15.00
Tisdag		
kl. 12.00 –19.00
Onsdag		Stängt
Torsdag		
kl. 12.00 –19.00
Fredag		
kl. 08.00 –15.00
Lördag		
kl. 10.00 –14.00
November – april har vi öppet:
Måndag
kl. 08.00 –15.00
Tisdag		
kl. 12.00 –19.00
Onsdag		Stängt
Torsdag		
kl. 12.00 –19.00
Fredag		
kl. 08.00 –15.00
Lördag		Stängt
Har du frågor om vad du kan
lämna på återvinningscentralen?
Kontakta då personalen på
Starrberget.
Tel: 070 – 378 89 04 eller
Tel.070 – 378 01 95
E-post: starrberget@vannas.se
Du är varmt välkommen till
Starrberget!
Renhållningsavdelningen

Du kan även gå in på FTI:s
hemsida ftiab.se och meddela att
miljöstationen behöver tömmas
och/eller städas.
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Att tänka på innan
du eldar utomhus
Innan du ska elda utomhus måste
du ta reda på brandrisken om den
inte är uppenbart låg. Råder det
eldningsförbud gäller det även
iordninggjorda eldstäder som inte
är godkända av räddningstjänsten.
•

•

•

•

•

•
•

Du behöver inte anmäla till
räddningstjänsten om du eldar i
mindre omfattning (3x3 meter).
Det är du som tänder elden
som har ansvaret tills den
har slockat!
Elda inte när det är stor risk
för snabb spridning, det vill
säga när det är torrt och
blåser kraftigt.
Ha alltid vatten, strilkanna,
kratta eller ruska och mobiltelefon nära till hands.
Lämna aldrig elden. Förutom
risken att elden sprider sig
okontrollerat om den inte är
under uppsikt, är det också
troligt att förbipasserande kommer att larma räddningstjänsten
om de ser en obevakad brand.
Av samma anledning bör du
undvika att elda i mörker.
Larma 112 direkt om du
förlorar kontrollen över elden.
Släck grundligt när du inte vill
bevaka elden längre.

OBS: Anmälan till SOS Alarm krävs
för hygges- och naturvårdsbränning.
minst tre veckor i förväg. Anmälan
sker via tel: 0910 – 77 77 14.

Vill ni hålla höns eller
fjäderfä på den egna tomten?
Här är några saker som är bra att
känna till om du planerar att ha höns
på din tomt. Det krävs tillstånd från
plan- och miljönämnden i Vännäs för
att ha höns i tätbebyggt område.
Tips innan du bestämmer dig

•

Prata alltid med dina närmaste
grannar om dina planer på att
hålla höns och lyssna på deras
inställning och önskemål.

•

Hönshus och rastgård bör inte
placeras i direkt anslutning till
grannes tomtgräns.

•

Fundera på hur du tar hand om
gödslet på bästa sätt, tänk på att
lukten från hönsgödsel kan vara
ganska stark.

•

Prognos för brandrisk

För att få reda på vilken prognos
för brandrisk som gäller för tillfället
kan du kontakta räddningstjänsten i
Vännäs, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller ladda
ner appen Brandrisk ute till din
mobiltelefon.
För mer information och kontakt,
besök: vannas.se/eldautomhus
Conny Eriksson
141 40
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•

Hönshållningen får inte orsaka
lukt eller ljudstörningar för
grannar, om detta skulle uppstå
kan det medföra förbud att hålla
höns på din fastighet.
Från smittskyddssynpunkt (salmonella) bör hönsen inte vara lösa på
fastigheten, utan ska vistas i sina
utrymmen, hönshus och hönsgård.
Tillstånd för att hålla djur inom
detaljplanelagt område

Det krävs tillstånd av plan- och
miljönämnden för att hålla fjäderfä i
område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta gäller Vännäs,

Vännäsby och delar av Tväråbäck.
Även andra djur som nötkreatur, häst
get, får eller svin samt orm omfattas av
dessa bestämmelser.
Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen för ansökningsblankett

I ansökan ska en beskrivning av
hantering av avfall, foder, strö med
mera redovisas. Brister i hanteringen
och förvaringen av avfall leder ofta till
problem med råttor, lukt och flugor.
En avgift kommer att tas ut för handläggningen av ansökan.
Andra bestämmelser som gäller
för djurens bästa

Fjäderfä kan orsaka allergier, astma
och salmonella. Du bör ha och följa
särskilda skötsel- och ordningsregler
för hur du ska sköta djuren.
Djurhållningen ska ske på ett lämpligt
sätt från djurskydds- och djurhälsosynpunkt, och uppfylla de krav som ställs i
djurskyddslagstiftningen med sandbad, sittpinne, rede, yta, ventilation,
ströbyten etc. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet vad avser djurskyddet.
På Jordbruksverkets hemsida finns mer
information, bland annat om krav och
utformning av reden.
Teresia Jonsson
141 60
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SMS- och
talsvarstjänst
Vid exempelvis vattenläckor,
problem med sophämtning eller
slamtömning kan du få information om problemet via SMS eller
röstmeddelande till fast telefon.
Meddelandena skickas ut dagtid
under vardagar.
Så här fungerar det

Fjärravlästa vattenmätare
I höst påbörjar vi vårt arbete med att
byta ut gamla mekaniska vattenmätare
till fjärravlästa. En av fördelarna med
den nya fjärravlästa mätaren är att du
i framtiden inte kommer att behöva läsa
av och skicka in avläsningen. Det sköts i
stället automatiskt av oss på kommunen
utan att vi behöver komma in i ditt hus.
Vi kommer att påbörja mätarbytet på
Lägret i mitten av augusti i år och fortsätta vidare område för område inom
kommunen. Vi kommer att skicka ut
ett brev med tidsbokning för byte av
din vattenmätare innan vi kommer till
ditt område. För dig som fastighetsägare är mätarbytet kostnadsfritt eftersom mätaren är kommunens egendom.
Fastighetsägarens ansvar

Det är kommunen som äger vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som har ansvaret för att sköta om
mätaren så att den exempelvis inte
fryser sönder. Du har även ansvaret
att nuvarande vattenmätare sitter
på en s.k. vattenmätarkonsol och att
avstängningsventilerna (kranarna) på
båda sidor av vattenmätaren fungerar
och håller tätt för ett mätarbyte.
Om vattenmätarkonsolen saknas
när vi kommer till dig för att byta mätaren, kommer du att debiteras med
14

631 kr inkl. moms (enligt gällande vataxa) eftersom mätaren då måste bytas
vid ett senare tillfälle när en konsol
har kommit på plats.
Normalt ska en vattenmätare sitta
på en horisontell (liggande) ledning.
Dock finns det ett antal fastigheter här
i Vännäs som har sina mätare installerad på en vertikal (stående) ledning.
Innan vi kommer till er som har
vertikalmätare, ska det vara ombyggt
av en rörmokare på mätarplatsen så
att vi kan sätta den nya mätaren på en
horisontell ledning. Om det inte har
gjorts när vi kommer för göra bytet,
kommer du att debiteras med 631 kr
inkl. moms.
Du som fastighetsägare är även
ansvarig för att mätaren är lätt att
komma åt vid bytet av vattenmätaren.
Det innebär att det måste finnas ett
fritt utrymme runt mätaren. Mätaren
får inte heller byggas in eller placeras
bakom tung utrustning.
Mer information hittar du på kommunens webbsida www.vannas.se.
Gatu- och VA-avdelningen
Kontakta oss via e-post på:
soporochvatten@vannas.se
Maria Lundberg
142 26

Med hjälp av digitala kartor Geografiskt informationssystem (GIS)
kan vi se vilka som är berörda. Vi
skickar SMS eller ett röstmeddelande till dig som är folkbokförd i en
fastighet och är över 16 år. Du som
inte har ett mobilnummer registrerat
på din hemadress får ett röstmeddelande via din fasta telefon om du
har en sådan.
Finns mitt nummer med?

Om du har ett oregistrerat kontantkort eller om ditt mobilnummer är
registrerat på din arbetsgivare så
får du inte våra SMS automatiskt.
Men du kan meddela att du vill
ha SMS via www.servicevarning.
se. Där kan du även lägga till fler
telefonnummer (till exempel numret
till din jobbmobil) och fler adresser.
Detta är bra för dig som äger flera
fastigheter eller som vill få information om driftstörningar hos exempelvis äldre anhöriga eller obemannade anläggningar.
Även om du har skyddat nummer,
oregistrerat kontantkort eller om
du äger ett fritidshus i kommunen,
kan du ta del av tjänsten genom
att registrera ditt mobilnummer. De
personuppgifter som du lämnar till
oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Det går inte att
besvara de SMS vi skickar till dig.
Om du inte vill ha information via
SMS eller din fasta telefon måste
du själv ta bort ditt telefonnummer
på: www.servicevarning.se.
Läs mer på www.vannas.se
Kontakt: soporochvatten@vannas.se
Gatu- och va-avdelningen samt
Renhållningsavdelningen
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Har du fritidshus i
vännäs kommun?

Nu är det sommar igen och förhoppningsvis kommer ni att ha en riktigt
härlig sommar i ert fritidshus. Här i
Vännäs kommun hämtar vi hushållsavfallet från fritidshusen mellan den
15 maj och den 15 oktober. Det finns
två olika sophämtningsabonnemang att
välja mellan: sopstation eller ett eget
190 liters kärl.

Vi har anordnat en rad sopstationer
i våra fritidshusområden där vi har
ställt ut 370 liters kärl med orangea
lock. De kärlen får man inte dra in på
sin egen tomt utan de ska alltid ska stå
på den plats där vi har placerat dom på respektive sopstation. Du som har
abonnemanget för ett eget kärl (190
liter) kan ha kärlet inne på din tomt
när det inte är tömningsdag.
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.
Alla fritidshuskärl ska vara uppmärkta
med en dekal som visar att det är ett
kärl som enbart töms mellan den 15
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maj och 15 oktober. Efter den 15 oktober lägger vi ner kärlen på sopstationerna för att visa att det inte längre är
tömningssäsong för fritidshusen.
Slamtömning

Har du en slambrunn i ditt fritidshus?
Då ska brunnen tömmas minst vart
tredje år. Om du vill ändra intervallet,
måste du kontakta oss i god tid före
slamtömningssäsongen som börjar i
maj. Ordinarie tömning sker mellan
maj till november utifrån en tömningsordning som finns utlagd på vannas.se.
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 illa i huset.
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.
Tunga brunnslock

Vi värnar om att den personal vi
jobbar tillsammans med har en god

arbetsmiljö och detsamma gäller även
våra entreprenörer.
En slamchaufför kan vissa dagar lyfta
80-90 brunnslock. Är locken väldigt
tunga och kanske inte heller 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 för det enligt
fastställd taxa.
Läs mer påvannas.se/renhallning
Eller kontakta oss på e-post:
soporochvatten@vannas.se
Renhållningsavdelningen
Maria Lundberg
142 26
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Vill du vara med och hjälpa
människor vid en kris?
POSOM-gruppen

Sommartider på
Medborgarhuset

Vad är POSOM-gruppen?
Socialstyrelsen rekommenderar att
det i kommuner och landsting finns
en psykisk och social katastrofberedskap. I Vännäs kommun har
POSOM-gruppen funnits i ett antal
år. Gruppens primära uppgift är
att ta hand om drabbade personer
utan fysiska skador och andra mer
indirekt inblandade personer som
visar stark oro vid en olycka eller
katastrof, till exempel anhöriga
och kamrater.

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.

en stor katastrof eller olycka. Vid en
mindre olycka, då det saknas stödcentrum, kan stödpersonen finnas till
hands på annan plats, till exempel i
en skola eller i ett hem.
Vi behöver fler personer som vill
vara med och ge stöd till människor
som drabbas av en olycka eller kris.
Som stödperson handlar det om allt
från att samtala med drabbade till
att servera fika.

POSOM-organisationen består av
dels en ledningsgrupp och dels en
stödgrupp.

Vi träffas två gånger/termin för
kompetensutveckling och 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 och arbetar i ett stödcentrum
dit fysiskt oskadade, anhöriga,
kamrater med flera kan söka sig vid

För mer information kontakta:
Jerry Björn
POSOM-gruppen Vännäs
Tel: 070-631 46 66
E-post: Jerry.bjorn@vannas.se

Chans att prova
ett utvecklande och
spännande jobb!

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

Nu är det dags att anmäla ditt
lag till årets upplaga av Vännforsrodden som går av stapeln på
midsommardagen kl.13.00.

Vill du prova ett utvecklande och
spännande jobb i någon av våra
viktiga verksamheter?

Fira midsommar på
Festplatsen i Vännäsby!

Tveka inte att höra av dig till våra
vikariesamordnare!

Vi klär stången tillsammans,
dansar, sjunger och har
roliga aktiviteter för barnen.
Läs mer: festplatsenvannasby.se
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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.

Vännforsrodden
2017

Inför hösten söker vi som vanligt
vikarier till skola, fritidshem och
förskola.

Kontaktuppgifter finns på:
www.vannas.se/ledigajobb

I sommar kommer vi att ha
begränsade öppettider vecka
28 – 32. Det gäller datumen
10 juli till och med 11 augusti.

23/6 kl. 11.30–15.00

Som vanligt är det 3 enkel- och
2 dubbelsträckor.
Båtarna kommer att ligga i vattnet
från och med 21/5 för de som
är intresserade av att träna.
Anmäl till tel: 070 –595 71 49
Vänliga hälsningar
Vännfors byaförening
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