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Hur har sommaren varit?
I år har jag lagt märke till att svaren på frågan delar sig i två kategorier: de som
är besvikna på vädret och de som njutit av sommaren trots att vädret inte varit det
bästa. Den första kategorin (som jag själv tillhör) känner en viss besvikelse; den
riktiga sommarvärmen infann sig aldrig och nu är vi långt inne i hösten.
Den andra kategorin klarar liksom att filtrera bort det där med vädret och istället
fokusera på allt trevligt de gjort och upplevt. De väljer att se det positiva och jag
inser att de förmodligen upplevt en bättre sommar än oss i kategori ett, fast vi både
har varit på samma plats och gjort ungefär samma saker. Ska försöka komma ihåg
denna insikt tills nästa sommar.
Nu är i alla fall hösten här oavsett vi vill det eller inte. I detta nummer av Här&Nu
berättar vi om många spännande saker som händer i kommunen just nu. I höst
vill jag särskilt tipsa om Kulturyran. Biblioteksverksamheten fyller 100 år och Musikskolan 50 år. Vi firar med en rad trevliga kulturevenemang och avslutar med en
mini-festival 17-18 november. Jag kan också rekommendera strandpromenaden
längs Umeälven som nyligen utrustats med olika mötesplatser, bänkar, solstolar och
inte minst en Pusshållplats. Trevlig höst!
PS! Till alla oss som fortsätter älta sommarens väder: Än är det inte för sent att
glädjas åt att Vännäs faktiskt haft fler soltimmar än både Göteborg och Lund.
Henrik Åström
Biträdande kommunchef
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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 kommun arbetar
för gott företagsklimat –
det här är på gång i höst
Vännäs kommun tycker det är viktigt
med företagande. Som en del i att arbeta
för ett gott företagsklimat har vi olika
aktiviteter för att stötta företagsamhet
och kommunens fina näringsliv.
Dessa aktiviteter är redan nu inbokade
för hösten 2017, men håll utkik på
vannas.se för fler händelser under
året. Vi ingår i flera samarbetsprojekt
tillsammans med näringslivet och aktiviteter runt dessa kommer att fyllas på.
•

Dialogfrukost Näringsliv och
arbetsmarknad för företagare,
politiker och kommunen. Frukos-

tarna sker alltid på Hotel Vännäs
kl. 07.30 – 09.00.
•

26 oktober – Dagen och morgondagens arbetskraft, hur samverkan kommun och arbetsförmedlingen med dessa frågor. Vilket

stöd kan man som arbetsgivare,
arbetstagare få, såväl ekonomisk
ersättning som praktiskt? Vännäs
kommuns arbetsmarknadsenhet
och Arbetsförmedlingen.
•

15 November – Events och
sponsring som strategiskt
varumärkesverktyg. Med Heja

•

7 december – Julgröt. Trendspa-

ning – vad är hett inom Handel
och Shopping inför 2018.
•

Näringslivsråd. Strategiskt råd

med Vännäs näringslivsorganisationer, LRF, Handelsbanken
och Swedbank. 19 oktober, 23
november och ej fastslaget datum
i december.
Vännäs kommun arbetar nu extra aktivt med entreprenörer inom hantverk,
mathantverk och lokalproducerade
produkter för att stärka branschen
genom fler säljkanaler, besöksrunda,
marknadsföring och affärsutveckling.
Handel och ett brett utbud av butiker
är viktigt för att göra Vännäs levande
och attraktivt. Genom att handla
lokalt stärks Vännäs handel, vilket
gör att det skapas arbetstillfällen och
skattekronorna stannar på orten.
Vännäs kommun vill stärka detta
genom samarbeten, synliggörande och
aktiviteter. Mer om detta kommer ni
se framöver.

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.
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

Christin Westman
141 43

Eventbyrå.
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Välkommen till Returcentrums nya lokaler
Välkomna till vår mysiga butik för
att handla secondhand eller ta en fika
i vårt café!

•

Nya lokaler

I början på april flyttade Returcentrum in
i andra lokaler. Ni hittar oss fortfarande
efter Företagsvägen men nu på Företagsvägen 15 i industrihuset som ligger
bakom Germ.
Vägbeskrivning:
Om du kör E12 från Vännäs mot
Vännäsby, ta första infarten till höger in
på företagsområdet. Om du kör E12
från Umeå mot Vännäby, sväng in vid
Circle K, kör förbi Circle K och in på
Företagsvägen. Följ Företagsvägen
några hundra meter så hittar du
Returcentrum på vänster sida.
Att tänka på när du lämnar in
saker till Returcentrum

Det mesta som kommer in till Returcentrum är av god kvalitet, vilket vi uppskattar och är mycket tacksamma för.
Naturligtvis är det saker som en gång
brukats av någon annan och det är helt
i sin ordning att det även syns. Här är
några saker att tänka på när du lämnar
in saker till Returcentrum:
•

Saker som lämnas in ska vara
fungerande för någon annan.

•

Vi kan renovera vissa möbler samt
andra mindre saker om det behövs.
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•

Personalen kan tacka nej till
exempelvis en möbel som kan vara
mycket skadad och därför svår att
sälja eller laga.
Personalen går igenom allt som
kommer in till oss på Returcentrum
och bedömer om det är säljbart.
Sådant som inte går att laga
eller sälja måste vi transportera
till återvinningscentralen. Vi ber
därför att om det är saker som ni
själva anar borde transporteras till
återvinningen, så ombesörjer ni att
lämna in sådana saker dit själva.
Lämna in saker då vi har stängt

Det finns fortfarande möjlighet att lämna
in saker vid tidpunkter när vi har stängt.
Du som vill lämna in saker när vi har
stängt kan lämna dessa i den röda
containern på baksidan av huset.

Tack för att du skänker saker till
Returcentrum

Genom att du lämnar/skänker saker
till Returcentrum bidrar du till att de som
arbetar hos oss har sina dagar fyllda
med viktiga, riktiga arbetsuppgifter
som exempelvis återbruk, uppackning,
rengöring, prismärkning iordningställande i butiken med mera. Sakerna får
ett nytt värde för någon annan och vi
kan på så vis hjälpa till att värna om
vår miljö och ett hållbart arbetsliv.
Söker du något som du
inte ser i butiken?

Fråga gärna vår personal, det kan
ibland vara så att vi har fått in någon
möbel eller annat som vi inte har hunnit
ta in i butiken.
Öppettider och kontaktuppgifter

Våra öppettider är fortsatt måndag
till fredag kl. 09.00 – 17.00. Sista
lördagen varje månad har vi öppet
kl. 10.00 – 14.00.
Telefonnummer:
0935–144 00 eller 070–285 70 21
Du kan också skicka e-post till
returcentrum@vannas.se. Vi finns även
på Facebook (sök på Returcentrum).

Annika Jansson
141 38
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Vem vill du
nominera till
årets föreningsstipendium?
Vill du uppmuntra någon som har
ett bra ledarskap i en förening
eller som har gjort något positivt
ien förening?
För att stödja och uppmuntra god
ideell verksamhet inom föreningslivet delar kommunstyrelsen i
Vännäs ut ett eller flera stipendier
på totalt 8 000 kronor per år.
Stipendiet delas ut till personer som
är eller har varit verksamma inom
en förening i Vännäs kommun.
Nominera via e-post

Skicka din nominering till:
vannas.kommun@vannas.se. Skriv
Föreningsstipendium i ämnesraden.
Nominera via post

Skicka din nominering till:
Vännäs kommun
Kommunstyrelsens kansli
911 81 Vännäs
Märk kuvertet, Föreningsstipendium
Sista dag för nominering

Förslag till stipendiat, tillsammans
med motivering ska vara inkomna
senast den 1 oktober 2017.
Mer information finns på kommunens
webbsida vannas.se/stipendier.
Kontakt:
Peter Lundström, föreningsutvecklare
Tel: 0935-142 34,
E-post: peter.lundstrom@vannas.se

Här är höstens
bioprogram i Vännäs
Vännäs Medborgarhusbio

Vännäs Filmstudio

Onsdag 4 okt
Kingsman – The golden circle
Kvällsfilm kl. 19.00

Vännäs Filmstudio visar filmer
kl. 19.00 på torsdagar på biografen i Medborgarhuset, Vännäs.

Söndag 8 & onsdag 11 okt
Blade runner
Kvällsfilm kl. 19.00

5 oktober
Manchester by the sea

Söndag 15 okt
Ballerinan och uppfinnaren
Matiné kl.15.00
Söndag 15 okt
De bedragna
Kvällsfilm kl.19.00
Söndag 22 & onsdag 25 okt
Korparna
Kvällsfilm kl. 19.00
Tisdag 24 okt
Florence Foster Jenkins
Dagbio kl. 13.00
Söndag 29 okt
My little pony
Matiné kl. 15.00
Söndag 29 okt & onsdag 1 nov
Vilken jävla cirkus
Kvällsfilm kl. 19.00
Information om Medborgarhusbion
Betala gärna med kort. Biljetter säljs
i Medborgarhusets entré, kassan
öppnar 45 min innan visning.
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
vistivannas.se.
Presentkort: Finns att köpa på
Vännäs bibliotek.

12 oktober
The Handmaiden
19 oktober
Get out
26 oktober
Kungens val
2 november
Kärleken och evigheten
9 november
American Honey
16 november
The salesman
23 november
Måste gitt
Medlemskortet kostar 200 kr
(studentpris 150 kr) för tio filmer.
Kontakt
Christina Landström
Tel: 070-698 77 45
christinalandstrom49@gmail.com
Webbsida
vannasfilmstudio.se
Välkomna!

Specialstolar finns om du har
ryggproblem. Vi visar film oavsett
antal besökare.
Kontakt
Tel: 070-2615203
Vi finns även på Facebook under
namnet: Medborgarhusbio Vännäs

HÄR & N U 3 : 2 0 1 7

5

Följ med på en tidsresa – 100 år på 80
dagar när Musikskolan och biblioteken
i Vännäs firar jubileum
Foton: Stephan Nord

I år fyller Vännäs bibliotek 100 år och
Musikskolan 50 år, det firar vi med en
fullspäckad kulturyra! Den 1 september
invigdes kulturyran med snittar, bubbel,
flöjtspel och överraskningar.
Extra många arrangemang i höst

Under hösten arrangerar Musikskolan
och biblioteken extra många evene-

mang. Passa på att njuta av allt från
författarbesök till teatrar och konserter
i höst. Kulturyran avslutas med en stor
helgfinal 17-18 november med soppteater, konserter, barnteater och andra
aktiviteter för barn.
– Biblioteken och Musikskolan är
jätteviktiga för kulturlivet i Vännäs

kommun, säger biträdande kommunchef Henrik Åström. Våra bibliotek
lånar ut mer böcker än de flesta andra
kommuner i landet och många duktiga
musiker har börjat sin musikaliska
bana på vår musikskola. Detta är
värt att fira!
Sofia Tjärnström
141 04

Program för kulturyran oktober – november
10 oktober kl. 18.30
Vännäs bibliotek, lilla salongen
På botten av viken – författarbesök
med Tommy Lundmark. Boken På
botten av viken berättar glömda
episoder från Norrlandskustens
dramatiska förflutna från tiden för
första världskriget fram till seklets
andra hälft och kalla kriget.
13 oktober kl. 14.00–15.30
Vännäs bibliotek
Fredagsmys, sagostund med pyssel.
Tema: För 100, och för 50 år sedan.
Musikskolan underhåller.
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14 oktober kl.19.00
Vännäs bibliotek, kulturtorget
Katarina Barruk med band. Musikskolans elever medverkar. Biljetter finns
att köpa på biblioteken i Vännäs och
Vännäsby. Pris 50 kr.
23–27 oktober (vecka 43)
Under hela veckan håller elever och
lärare från Musikskolan sing-a-longkonserter på flera förskolor i kommunen.
24 oktober kl. 18.30
Vännäs bibliotek, lilla salongen
Krigsbarn, berättelser ur arkiven.
Marianne Folkedotter föreläser.

25 oktober kl 18.00
Kulturtorget, Vännäs bibliotek
Konsert med musikelever från
Dalkarlså folkhögskola. Musikskolans elever medverkar. Fri entré.
31 oktober kl. 18.30 – 20.30
Vännäs bibliotek
Pimpa en T-shirt! Kom och gör
om en gammal T-shirt till något nytt
och spännande. För dig från ca 13
år. Vi bjuder på fika!
I samarbete med Alla tiders Vännäs/
Västerbottens museum.
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Hela November
Utställning om 70-80-tals kitsch av
Eila Horsmajärvi. Vännäs bibliotek.
7 november kl. 18.30
Vännäs bibliotek
Till min allra bästa vän – författarbesök med Maria Hamberg. Till
min allra bästa vän är en gripande
och bitvis smärtsam skildring av
livet hos människor i arbetarklassen
som dagligen kämpar för att få tid
och pengar att gå ihop. Romanen
utspelar sig år 1972.
17 november kl. 18.00
Vännäs bibliotek, kulturtorget
Soppteater – Dags för besiktning,
med Solja Krapu och Ingela Wall.
18 november kl. 10.30
Vännäs bibliotek, lilla salongen
Barnteater – Älskade familj.
Barnpyssel med pedagogerna från

Västerbottens museum (gammalt och
nytt). Barnen får prova gamla kläder
och bli fotograferade i fotohörnet
tillsammans med gammal rekvisita.
18 november kl. 14.00 och 16.00
Medborgarhuset i Vännäs
Jubileumskonsert med nya och
gamla elever från Musikskolan.
Biljetter finns att köpa på biblioteken
i Vännäs och Vännäsby. Biljettpris
100 kr, 50 kr för barn upp till 15
år. OBS! Förköp.
18 november kl. 18.00
Hotel Vännäs
Jubileumsmiddag och musik.
Mer information kommer på
www.vannas.se/kulturyra2017

Vännäs

Kulturyra

Vem tycker du ska få Vännäs
kommuns kulturstipendium 2017?
Barn- och utbildningsnämnden i
Vännäs vill genom kulturstipendiet
stödja och uppmuntra förtjänstfull
verksamhet inom skilda kulturella
områden.
Stipendiet på 8000 kronor delas ut
årligen till personer eller grupper som
är eller har varit bosatta inom Vännäs
kommun eller på annat sätt har nära
anknytning till kommunen.
Förslag på stipendiat tillsammans
med motivering ska vara inkomna
senast den 15 oktober 2017.
Skicka ditt förslag med post

Skicka in ditt förslag med post till:
Vännäs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
91181 Vännäs
Märk kuvertet ”Kulturstipendium”.
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Skicka ditt förslag via e-post

Du kan även skicka motiveringen
via e-post. Skicka förslaget till:
barn.utbildningsnamnden@vannas.se
Skriv Kulturstipendium i ämnesraden.
Vill du ha ytterligare
information?

För mer Vännäs
kommun: Besök
gärna vannas.se
eller följ våra
sociala kanaler.
vannas.se
Vännäs kommun

För ytterligare upplysning om
stipendiet, besök kommunens webbsida vannas.se/stipendier. Klicka
dig vidare till Vännäs kommuns fonder.
Du kan även kontakta:

@vannaskommun

Catarina Henfridsson
Bibliotekarie, Vännäs bibliotek
Telefon: 0935-14180
E-post: catarina.henfridsson@vannas.se

Vännäs WebbTV

visitvannas.se
@visitvannas

Vi ses!
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Ansök om pengar för ungdomsverksamhet
från Östen Berglunds ungdomsstiftelse
Östen Berglunds ungdomsstiftelse
ska årligen dela ut avkastningen av
stiftelsekapitalet till fritids- eller kulturverksamhet för barn och ungdomar
under 20 år.
Mottagare kan vara enskild under 20
år, grupp av enskilda under 20 år eller
förening som har, eller planerar att

starta verksamhet för barn och
ungdomar under 20 år. Ansökningsperioden under 2017 är 11 september
till och med 31 oktober.
Ansökan lämnas in digitalt och ska
innefatta projektbeskrivning samt en
ekonomisk kalkyl. Mer information
finns på: vannas.se/ungdomsstiftelse.

Frågor och information

Vid frågor eller om du vill ha mer
information, kontakta ungdoms- och
fritidsavdelningen:
Peter Lundström, tel: 0935-14234
E-post: peter.lundstrom@vannas.se,
Linda Käck, tel: 0935-14167
E-post: linda.kack@vannas.se

Vännäs kommuns miljöstipendium 2017
Vännäs kommun delar årligen
ut ett miljöstipendium till en eller
flera personer som bor i eller är
verksamma inom kommunen.
Miljöstipendiet har som syfte att
uppmärksamma och uppmuntra
insatser inom miljöområdet.
Miljöområdet är brett och kan till
exempel vara arbete inom hållbar
utveckling på olika sätt, arbete med
energi- och klimatfrågor, naturvårdande insatser eller opinionsbildning
inom miljöområdet.
Stipendiet kan sökas för egen del
men det går också bra att nominera
någon annan. För att nominera
någon annan behöver du inte vara
bosatt i Vännäs kommun.
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Nominera via post

Förslag på stipendiat tillsammans med
motivering ska vara inkomna senast den
15 oktober 2017 till:
Vännäs kommun
Kommunstyrelsens kansli
91181 Vännäs
Märk kuvertet Miljöstipendium
Nominera via e-post

Du kan även skicka nomineringen via
epost till: vannas.kommun@vannas.se
Skriv Miljöstipendium i ämnesraden.
Har du frågor eller vill du ha mer
information om stipendiet? Besök kommunens webbsida vannas.se/stipendier
eller kontakta kommunens kommunsekreterare.

Kontaktperson

Susanna Siljetun
Kommunsekreterare
Tel: 0935-14111
E-post: susanna.siljetun@vannas.se

Tips!
Vännäs kommun förvaltar ett flertal
fonder som har bildats genom
donationer av privatpersoner där
du som bor i, eller har anknytning
till, Vännäs kommun har möjlighet
att söka stipendium. På vannas.se/
stipendier kan du se vilka fonder
som finns och vilka kriterier som
gäller för att kunna få stipendium.
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Vegaskolans skolgård. Foto: Lina Strömberg

Mycket bra,
säger Skolinspektionen
om förskolan
i kommunen
Vårterminen 2017 genomförde Skolinspektionen
en kvalitetsgranskning där de
undersökte ”huvudmannens
styrning och ledning av förskolans kvalitet”. Granskningen
har utförts hos 29 slumpvis
utvalda huvudmän och Vännäs
kommun är en av dem.
Förskolorna har en viktig roll i
det livslånga lärandet och barnoch utbildningsförvaltningen har
arbetat mycket med kvalitetsfrågor de senaste åren. Därför
kändes det bra att få vara med i
granskningen.
Vår bedömning är att vi har ett
bra sätt att arbeta med kvalitetsfrågor. Frågan var nu om även
en utomstående granskare skulle
tycka det. Beslutet kom strax
före semestern. Skolinspektionen
konstaterar i sin sammanfattande
bedömning att Vännäs kommun
har ett mycket väl fungerande,
systematiskt kvalitetsarbete.
Det känns bra att skolinspektionen gör samma bedömning som
vi. Det innebär att vi kan vara
trygga i att vi arbetar på rätt sätt
för att barnen i förskolan ska få
del av en riktigt bra verksamhet.

Tomas Åström
143 25
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Skolgården är en viktig plats
för våra elever
Mitt i Vännäs ligger fina Vegaskolan.
Här har det hänt mycket de senaste
åren. Vi har fått helt nya skollokaler
och matsalen är helrenoverad. Dessutom
satsar vi på en ännu mer inbjudande
utemiljö.
Nu är en stor del av skolgården
färdigställd och vi har fått nya lekutrustningar och nya gröna ytor att leka
på. Den del av skolgården som vetter
mot Ica ska även den så småningom
få en mer inbjudande utformning och
nyare lekutrustning.
Skolgården är en viktig plats för
våra elever, där de kan mötas och
erbjudas olika aktiviteter och möjlighet
till rekreation. Vi har en stor elevdelaktighet i de aktiviteter som erbjuds på
raster. Genom elevrådet får eleverna
vara med och önska material som de
vill ha i uteförrådet och hur de vill att
skolgården ska utformas.

För att få en bra fungerande struktur i
vårt uteförråd har vi skapat en modell
där eleverna har olika ansvarsveckor.
Det innebär att de turas om att sitta i
uteförrådet och låna ut lekutrustning
till övriga elever. Eleverna får därmed
träna på att ta ett ansvar för våra
gemensamma saker samtidigt som det
skapar en gemenskap och en möjlighet
att lära känna varandra på skolan.
Vi erbjuder särskilda rastaktiviteter
vid tre tillfällen varje vecka. Dessa
planeras och leds av lärare i fritidshem. Genom elevrådet får vi in tankar
och idéer på vad eleverna vill att
rastaktiviteterna ska innehålla.
Vi är stolta över att vi har en fin skolgård, över vår personal och våra elever
som gör vår skola trivsam och lustfylld!
Vegaskolans rektorer
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Foton: Hanna Lönnerskog Nilsson

Coachande förhållningssätt för en ljus framtid
Som ett led i att lyfta medarbetare,
ledare och i förlängningen barnen har vi
tagit ett stort steg till för att förstärka
de goda samtalen och förtroendefulla
relationer. Detta genom att erbjuda
utbildning inom det coachande förhållningssättet till ca 300 medarbetare inom
skola och förskola, som ett verktyg för
att nå målen.
En framgångsfaktor i förskola och skola är att använda sig av ett coachande
förhållningssätt där vi lyfter fram
varandras styrkor och möjligheter
och tillsammans lyfter varandra. Ett
coachande förhållningssätt är en viktig
utgångspunkt såväl i dialog med barn/
elever, vårdnadshavare, medarbetare
och kollegor. Som ett led i att förbättra
resultat, relationer och kommunika-

tion inom alla våra verksamheter med
barnets/elevens bästa i fokus beslutade
vi oss för en större utbildningsinsats.
Under 2016 genomförde vi första steget
i vår utbildningssatsning där 60 medarbetare och alla ledare fick utbildning inom coachande medarbetarskap
respektive coachande ledarskap. I höst
har vi tagit nästa steg som innebär att
alla medarbetare i våra förskolor och
skolor fått utbildning inom området
och de medarbetare som redan gått
grundkursen har fått en fördjupningsutbildning. Ledarna kommer dessutom
gå en vidareutbildning under hösten.
Målet med grundkursen har varit att
skapa en gemensam grund för det
coachande förhållningssättet, där tro
på individens potential och fokus på

möjligheter och lösningar är centralt.
Detta genom att förstå filosofin och få
med praktiska verktyg, som komplement till den uppsättning metoder vi
redan har, och att använda dem.
Vi kommer fortsätta arbetet med att
lyfta varje barns/elevs och medarbetares inneboende maximala potential,
och vi är säkra på att ett coachande
förhållningssätt som genomsyrar
verksamheten är en av flera pusselbitar som bidrar till att utveckla
våra resultat.
Alla har rätt att lyckas, och det är med
den inriktningen vi arbetar varje dag.

Tomas Åström
143 25

Hög lärarbehörighet i Vännäs kommuns skolor
Trots att lärarbristen är stor i
Sverige lyckas vi i grundskolan
i Vännäs mycket bra med att
erbjuda våra elever utbildade och
kompetenta lärare.
Vännäs kommun är bland de mest
framgångsrika kommunerna i landet
vilket innebär att nästan alla våra
lärare har full behörighet i alla de
ämnen de undervisar i.
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– Att våra skolor har lärare som
är utbildade höjer vår kvalitet. Vi är
stolta över att vi även nu i höst haft
många, kompetenta sökanden till våra
tjänster vilket underlättat rekryteringen,
säger Christer Nordmark, rektor på
Vegaskolan.
God kvalitet på undervisningen skapar
förutsättningar för alla våra elever och
deras livslånga lärande.

En hög andel behöriga lärare ger
oss goda förutsättningar att bedriva
god undervisning och förbättra
måluppfyllelsen för våra elever.
Det tycker vi är viktigt!
Tomas Åström
143 25
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En pusshållplats, foto: Sofia Tjärnström
Solstolar vid strandpromenaden, foto: Emelie Höglander

Välkommen till
oss på fritidsgården Ikaros
Nu har fritidsgården Ikaros
öppnat igen efter sommaren och
vi passar på att välkomna alla
nya ungdomar till fritidsgården
på Vegagatan 14.
Alla ungdomar på högstadiet
och gymnasiet är välkomna till
fritidsgården. Fritidsgården i
Vännäs har som syfte att vara en
drogfri, trygg och välkomnande
mötesplats, med inflytande och
delaktighet från besökarna.
Arbetet på fritidsgården utgår
från ett främjande arbetssätt, där
man lyfter fram det positiva och
kreativa i ungdomars fritid.
Öppettider och mer information
om fritidsgården hittar du på
vannas.se/ikaros. Du kan även
följa oss i någon av våra sociala
kanaler:
Fritidsgården Ikaros
@fritidsgardenikaros
Kontakt
Linda Nygren Käck
Tel: 0935-141 67
E-post: linda.kack@vannas.se
Angelie Persson
Tel: 0935-144 26
E-post: angelie.persson@vannas.se
Välkommen,
önskar personalen!

Utveckling
av strandpromenAden
Tätortsnära strandområden har stort
värde för allmänheten som rekreationsområde och besöks ofta av många
människor. Genom Vännäs kommun
rinner Umeälven och längs med vattnet
följer en strandpromenad. Här hittar
du idag grillplatser, bänkar och vacker
utsikt över älven.
Kommunens utgångspunkt är att
strandområdet ska vara lika tillgängligt för de som bor inne i centrum
som för de som bor närmast älven.
Efter flera samråd och workshops med
kommunens medborgare har Vännäs
kommun påbörjat ett arbete med att
utveckla området kring strandprome-
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naden i Vännäs, med mål att skapa
fler trevliga mötesplatser för alla.
Stanna till vid en pusshållplats

Under sommaren har vi bland
annat fått två nya solsängar på plats,
där du kan njuta av solvarma dagar
med utsikt över älven. Det har också
tillkommit två pusshållplatser efter
strandpromenaden.
Dessa är till för att stanna upp en
stund och att ta sig tid för varandra.
Kanske med någon kär vän, barn,
förälder, djur eller varför inte bara
någon som råkar gå förbi.
Emelie Höglander
141 18
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Laddstolpen utanför medborgarhuset, foto: Sofia Tjärnström

#körpåel och ladda vid de nya
laddstationerna i Vännäs kommun
Nu kan du ladda din el-bil vid någon
av våra nya laddstolpar. Genom
projektet Stolpe in för Stad och Land
(SiSL) beviljades Vännäs kommun
medel för att bygga laddstationer för
elbilar. I både Vännäs och i Vännäsby
sitter nu ett antal laddare med olika
laddhastighet.
– Det här är roligt men också viktigt,
säger Tore Forsberg, samhällsbyggnadschef på Vännäs kommun och
ansvarig för införandet av laddstationerna. Den nya laddinfrastrukturen
ger en ökad tillgänglighet och valfrihet
för såväl privatpersoner som företagare

att köra fordon på förnybar el och
därmed minska sina koldioxidutsläpp.
Här kan du ladda:

•

På pendlarparkeringen i Vännäs.
Här finns två laddstationer/laddstolpar med normalladdare. Varje
stolpe har två uttag vardera. Det
betyder fyra platser för elbilar.

•

På pendlarparkeringen i Vännäsby. Här finns fyra laddstationer
med normalladdare vilket betyder
totalt åtta platser för elbilar.

•

På Medborgarhuset i Vännäs.
Här finns en semisnabb laddstation, två platser för elbil. Laddsta-

tionen finns på norra parkeringen,
alltså höger sida om Medborgarhuset om du står vid entrén.
Vännäs kommun kör på el

Med de nya laddstolparna kom även
möjligheten för Vännäs kommun att
köra på el. På personalparkeringen vid
medborgarhuset, samt på hemtjänstens
parkering vid Rick Müller har kommunen satt upp laddstationer. En av de
två tjänstebilarna på Medborgarhuset
är nu en laddhybrid och hemtjänsten
kommer att köra kortare sträckor med
elfordon.
Sofia Tjärnström
141 04

Nya krav för utsläpp av förbränningsgaser
Kraven för byggnader med
fastbränslepannor och rumsvärmare har skärpts från och med den
1 juli 2017. De äldre bestämmelserna får tillämpas till och med
den 1 juli 2018.
Efter detta datum måste alla fastbränslepannor/rumsvärmare som
installeras uppfylla de nya lagkraven
för att godkännas, enligt Boverkets
byggregler (BBR).
Det finns nya regler för högsta
tillåtna värden på utsläpp av partik-
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lar, organiska gasformiga föreningar
(OGC), kolmonoxid (CO) och lägsta
tillåtna verkningsgrad. De nya kraven
berör braskaminer, pelletseldade kaminer, kökspannor, köksspisar och insatser
(rumsvärmare) samt fastbränslepannor
med en effekt upp till 500 kW.
Alla produkter ska åtföljas av en så
kallad prestandadeklaration som anger
alla värden som ska uppfyllas och de
ska även vara CE-märkta.
Kontrollera alltid via energimyndigheten.se om de har gjorts tester på den

kamin som ni funderar på och om de
är godkända enligt de skärpta kraven.
Öppna spisar och kakelugnar
undantas från kravet då det är så små
mängder bränsle som används. För
mer information kontakta plan- och
byggavdelningen.
Kontakt
Carola Nordlöf
Byggnadinspektör
Tel: 0935-142 13
E-post: carola.nordlof@vannas.se
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Att tänka på för dig
som har en enskild avloppsanläggning
Den ordinarie slamtömningsperioden
är från maj till och med november
och kommunens entreprenör tömmer
på vardagar mellan klockan 06.00
och 22.00.
Har du en sluten tank?

Kunder med sluten tank måste själva
beställa tömningen av sin tank. Det betyder att tanken inte kommer att tömmas
förrän kunden själv beställer tömning
hos renhållningsavdelningen. Vi gör
detta för att säkerställa att fastigheten
inte kommer att stå tom en längre tid
efter tömning så att eventuella doftproblem uppstår i fastigheten. När
du har behov av att tömma tanken,
kontakta renhållningsavdelningen
och beställ tömning. Då kommer slambilen inom 8 dagar.
Har du gjort en spolning i din
enskilda avloppsanläggning?

För att kunna genomföra en spolning
i en slambrunn, måste man samtidigt
tömma brunnen. Kommunen har inte
ansvaret för att spola din slambrunn
utan det är något du ska beställa direkt
hos en entreprenör.
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. Ifall
du inte meddelar oss kommer slambilen
som vanligt och tömmer din brunn.
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Ska du gräva om din
nuvarande slambrunn?

Kom ihåg att meddela oss i tid om
detta så att vi vet om du ska ha tömt
under säsongen eller inte. Får vi inget
veta 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 brunnar så länge
fastighetsägaren inte meddelar oss
något annat.
Kan slambilen ta sig fram till
din slambrunn?

En bra transportväg fram till tömningsplatsen är viktig då slambilarna är
stora och 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:
• 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
vägbelaget.

•

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

Märk ut var brunnen är med en pinne
och adressen på den fastighet som
brunnen tillhör.
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.
Kontakta oss om du har frågor

Renhållningsavdelningen
Tel: 0935-140 00 (vx)
E-post: soporochvattten@vannas.se
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Hur strålande är din bostad?
Den radioaktiva gasen radon kan
finnas i byggmaterial, i marken som
huset byggs på eller i vatten från egen
brunn. Halter över 200 Bq/m3är hälsofarligt och orsakar ca 500 lungcancerfall
per år. Detta motsvarar ungefär 15% av
alla lungcancerfall.
Var finns riskerna med radon
någonstans?

•

Markradon:
Luften som finns i marken
innehåller nästan alltid radon,
risker för byggnationer eller brun�nar finns om marken är porös och
genomsläpplig. Då är det s.k.
radonriskmark. Om man bygger
hus på sådan mark eller har ett
hus byggd på mark som släpper
igenom gasen är det viktigt att
huset är tätt mot marken så att
radonet inte kan tränga in i huset.

•

Byggnadsmaterial:
Alla byggnadsmaterial som är
baserade på sten innehåller mer
eller mindre mängd radon.
Normalt i små och relativt ofarliga
mängder. Tidigare användes alunskifferbaserad betong, så kallad
blå lättbetong, som tillverkades
mellan 1929 och 1975. Blå
lättbetong kan orsaka avsevärt
höga radonvärden.

•

Brunnsvatten:
Bergborrade brunnar kan ge
vatten med höga radonhalter,
speciellt om brunnen är borrad
i berggrund där uranhalten är
högre än normalt. När vattnet
tappas inomhus så övergår radongasen till inomhusluften.
Hur vet jag om det finns radon
i min bostad?

Det enda sättet att ta redan på om det
finns radon, är att mäta. Det görs under
vinterhalvåret när vi oftast inte har
öppna fönster. Mätning sker oftast genom radondosor som placeras på olika
ställen i huset där de ska ligga i minst
två månader. Därefter skickas dosorna
på analys hos ett ackrediterat mätlabb.
14

Hitta information och mätdosor

På Swedacs hemsida: swedac.se,
hittar du mätlabb. Genom dem kan
du beställa mätdosor och få mer information om hur du utför en mätning.
Besök swedac.se, klicka på Ämnesområden och välj Radon i listan. På
radonsidan hittar du en länk till listan
på ackrediterade företag och organisationer. Gör en fritextsökning på
radonmätning.
Om jag hyr lägenhet?

Då är det din fastighetsägare som
ska kunna visa att den ligger under
gränsvärdet.
Hur vet jag om det finns radon i
min brunn?

Även här krävs det mätning. Leta reda
på lämpligt mätlabb via webbadressen
i stycket om mätdosor. Men rikta in
dig på mätlabb i närområdet eftersom
vattenprover inte bör transporteras
under lång tid.
Om min bostad har värden över
200 Bq/m3, vad gör jag då?

Då kontaktar du en radonkonsult eller
en entreprenör som är specialiserad
på åtgärder mot radon. Du kan hitta
företag som har anställda som gått
radonkurs hos Svensk Radonförening:
svenskradonforening.se
Det är viktigt att det blir rätt åtgärd
beroende på hur radonen kommer in
i bostaden. Efter genomförd åtgärd är
det viktigt att mäta en säsong till för
att se om åtgärden räckte.

Öppettider
på Starrbergets
Återvinningscentral
Du vet väl att vi numera har
lördagsöppet på Starrberget
under maj till oktober? Vi har
även ändrat öppettiderna
under veckan.
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
Röda helgdagar och midsommarafton håller Starrbergets
Återvinningscentral stängt.
Har du frågor om vad du kan
lämna på återvinningscentralen?
Ring personalen på Starrberget,
Tel:
070-378 89 04 eller
070-378 01 95
Du kan också mejla oss på:
starrberget@vannas.se
Varmt välkommen till Starrberget!

Här hittar du mer information
om radon

Mer information om radon hittar
du på Strålsäkerhetsmyndighetens
hemsida och Boverkets hemsida.
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
www.boverket.se

Renhållningsavdelningen
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Betala dina räkningar till Vännäs
kommun med e-faktura
Som privatkund kan du ta emot och
betala dina räkningar till Vännäs
kommun genom att använda elektronisk
faktura direkt i din internetbank.
Du förenklar din vardagsekonomi,
slipper räkningarna i brevlådan och
dessutom sparar du på miljön genom
mindre pappershantering. Tjänsten är
kostnadsfri.
Så här fungerar det:

•

•

•

I internetbanken anmäler du till
Vännäs kommun att du vill ha
elektronisk faktura.
När du sedan erhåller fakturan får
du ett meddelande i din internetbank. Uppgifter som ocr-nummer,
belopp och förfallodag finns redan
registrerade i fakturan. Du anger
bara vilket konto du vill betala
från och signerar som vanligt.
När din elektroniska faktura är
betald lagras den i din Internetbank i 18 mån.

Du kan enkelt titta på och om behov
finns, även skriva ut din räkning, men
tänk då på miljön. Kom ihåg att kontakta oss om du byter internetbank.
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Avbryta anslutningen till e-faktura

Om du inte längre vill vara ansluten
till e-faktura avregistrerar du dig via
din internetbank.
Fakturamottagare och fakturabetalare kan vara olika personer.
Om du som är fakturabetalare inte är
samma person som fakturamottagare
måste du ange fakturamottagarens
personnummer vid anmälan. Vi kan
tyvärr inte erbjuda e-faktura och
autogiro samtidigt.
Elektroniska fakturor från
leverantörer/företag

Vännäs kommun tar även emot
fakturor från leverantörer/företag
elektroniskt. Det finns stora fördelar
med elektroniska fakturor för leverantörer/företag där vi tillsammans
kommer att spara tid och pengar.
För att ytterligare effektivisera
hanteringen av leverantörsfakturor,
går vi över till elektroniska fakturor.
Vi på Vännäs kommun arbetar aktivt
för att få fler leverantörer att skicka
elektroniska fakturor till oss.
För att underlätta övergången
till elektroniska fakturor har vi sam-

manställt information som ni som
företag behöver för att skicka efakturor till oss.
Skicka elektroniska leverantörsfakturor från ditt företag till oss

Vi samarbetar med Swedbank och
tar emot elektroniska fakturor i ett
standardiserat filformat enligt SFTI,
vilket underlättar för både köpare och
säljare.
•

Vår e-adress: 2120002841

•

Adress till Swedbanks distributionstjänst: SWEDSESS

•

Krav på referenskod: Ska anges
med endast 6 siffror.

För att komma igång, fyll i blanketten
’Instruktion ta emot’ och e-posta
den till oss. Blanketten hittar du på
vannas.se/efaktura. Vi kontaktar er
för att komma överens om tidpunkt för
utbyte av elektroniska fakturor.
Har ni frågor kring e-faktureringen
är ni välkommna att kontakta oss på:
ekonomi@vannas.se.
Tim Rosendal
141 44
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Speglingar
Fotokonst av LisaLove Bäckman
Vännäs Bibliotek 14–28 oktober.

Babysång i
Missionskyrkan
Åtta onsdagar i rad med start den
11 oktober. 12 platser, först till kvarn!
220 kr/barn, inklusive fika.
Anmälan sker till:
rebecca@missionskyrkanvannas.se

Vernissage
14 oktober kl. 12.00
Öppet under
bibliotekets öppettider:
mån & ons kl. 10–16,
tis & tors kl. 10–19,
fre & lör 10–14.
Arr: Vännäsbygdens konstförening

Sorgegrupp
Du som har förlorat en anhörig/
närstående inbjuds att delta i en
samtalsgrupp där möjligheten finns
att dela tankar och erfarenheter om
sorg och saknad.
Vi träffas under sex tillfällen under
hösten på torsdagskvällar med
start den 12 okt kl.18.30–20.30
i Missionskyrkans lokaler på
Norrlandsgatan 11 i Vännäs.
För anmälan och frågor, kontakta
pastor Daniel Strömner på:
daniel@missionskyrkanvannas.se
eller tel 073–958 83 46.
Max 8 deltagare/grupp.
Ledare för gruppen är: Carina
Carlsson, förskollärare och utbildad
själavårdare. Deltagande kostar
200 kr. Fika ingår vid varje tillfälle
samt en avslutande middag.

I Vännäs centrum
3-4 november
Marknadstider:
Båda dagarna 10–16

Språkcafé
Vill du möta människor i alla åldrar
från hela världen som bor i Vännäs?
Varje lördag kl.14:00 – 15:30
samlas vi på språkcafé på Missionskyrkan. Vi fikar, samtalar och ibland
hittar vi på något utanför kyrkan.

Arrangör: Vännäshandlarna i samarbete med:

För mer information kontakta Daniel
Strömner på tel: 0935-102 04.

16

Här & n u 3: 2017

