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Vi bygger om!
De flesta av oss har säkert märkt att det händer mycket i Vännäs centrum.  
Som vi tidigare har skrivit om är gröna stråket i stort sett färdigställt och blivit ett  
fint, tryggt och uppskattat inslag i centrum. Nästa steg är infarten till Coop och  
att parken i centrum ska byggas om och ge plats för torg- och lekytor. Arbetet 
kommer pågå under en längre period och delar av det som görs nu i höst är för 
att förbereda för det som ska ske under våren 2023. Det finns flera syften med de 
ombyggnationer som vi gör, både ur trafiksäkerhetssynpunkt och för att skapa ett 
mer attraktivt centrum där medborgare och besökare trivs. Du kan följa arbetet på 
www.vannas.se/framtidensvannas där vi uppdaterar om vad som är aktuellt.  

Även i Medborgarhuset sker förändringar. I våras renoverade vi toaletterna i källaren  
och nu i höst bygger vi om reception och entré. Medborgarhusets entré ska vara 
en välkomnande yta där du som medborgare kan få hjälp med dina ärenden till 
kommunen. Under kvällstid ska entrén ge goda förutsättningar för biovisningar  
och andra arrangemang som huset används till. Ombyggnationen innebär också en 
höjning av säkerheten i Medborgarhuset. Vi ser fram mot att bjuda in Vännäsborna 
till en invigning av vår nya entré när den är färdig i början av nästa år. 

I år kommer vi förhoppningsvis få fira en jul utan påtaglig påverkan av Covid  
och/eller andra restriktioner. Inför julhandeln vill vi passa på att lyfta vår lokala 
handel och näringsliv. Att handla lokalt är inte bara praktiskt, det skapar också 
arbetstillfällen och en levande kommun. Tack för att du också handlar lokalt!  
 
Avslutningsvis vill vi önska er alla en fridfull jul- och nyårshelg! En extra hälsning och 
tack till alla er som arbetar under helgen och därmed möjliggör för vår kommun 
och vårt samhälle fungera även under storhelgen.  

TEXT: KAROLINA JOHANSSON

HENRIK ÅSTRÖM
BITR. KOMMUNCHEF
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Vännäs kommun är attraktiv och det 
pratas generellt gott om förskolan och 
skolan i Vännäs. Några anledningar 
till detta kan vara våra förbättrade 
resultat, att barn och elever trivs i 
våra verksamheter och att vi har en 
hög andel behöriga lärare. 

Resultaten 2021 var bättre än tidigare 
år. 2022 är resultaten generellt ännu 
bättre. Vi har bland annat mycket 
fina förbättrade resultat gällande 
betyg i åk 6. I åk 9 har vi för andra 
året i rad resultat som visar att vi är 
bland de 25% bästa kommunerna i 
landet när det gäller såväl betyg som 
behörighet till gymnasiet.

De senaste enkätresultaten (från 
hösten 2021) visar att arbetsron i 
våra verksamheter blir allt bättre. 
Resultaten när det gäller elevernas 
trivsel och trygghet ligger på en 
mycket hög nivå. 

De stora förbättringarna har skett 
samtidigt som skolan under de 
senaste åren, i jämförelse med övriga 

kommuner i landet, kontinuerligt 
minskat sina kostnader. Det innebär 
att vi de senaste åren fått allt bättre 
resultat till en allt lägre kostnad i 
relation till riket.

En del i att vi lyckats så bra är våra 
skickliga medarbetare och ledare  
i såväl förskola som skola och att vi 
kontinuerligt utvecklar vår organisa-
tion för att bättre möta de förutsätt-
ningar och utmaningar vi står inför. 

Trots rekryteringsutmaningar är 
personalsituationen bättre än i de 
flesta andra kommuner. Vi har till 
exempel den näst högsta lärarbe-
hörigheten i hela landet enligt den 
senaste statistiken (hösten 2021). 

Sammantaget är det just nu mycket 
som går åt rätt håll i förskola och 
skola i Vännäs. Vi fortsätter vårt 
utvecklingsarbete för att ge alla barn 
och elever goda förutsättningar för 
utveckling och lärande. 

TEXT: TOMAS ÅSTRÖM 
TEL: 0935-143 25

Allt bättre resultat i förskolor  
och skolor i Vännäs

Så blev  
valresultatet i  
kommunen
Vännäs kommunfullmäktige 
har 31 mandat. Det vill säga, 
31 platser för de folkvalda 
politikerna. 

Utifrån valresultatet har Social- 
demokraterna, Moderaterna 
och Vänsterpartiet kommit 
överens om bilda majoritet. 
De kommer att styra Vännäs 
kommun tillsammans under 
mandatperioden 2022-2026.

Mandatfördelningen i  
kommunfullmäktige efter valet

Parti
% av
rösterna

Mandat 
i KF

S 35,32 11

C 17,16 6

M 14,67 5

V 9,81 3

SD 9,68 3

KD 7,19 2

MP 4,28 1

L 1,7 0

Övriga 0,18 0

Totalt antal mandat = 31

Valdeltagandet i Vännäs till  
kommunfullmäktige var 81,36 %, 
vilket är lägre än deltagandet 
2018 (85,16%).  I år var antal 
röstberättigade personer 6899 st. 
Mer om resultatet finns att läsa 
på webbplatsen val.se. 
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Digitala välfärdstjänster i Vård- och  
omsorgsförvaltningens verksamheter
Under några år har vård- och om-
sorgsförvaltningen infört flera digitala 
välfärdstjänster i sina verksamheter. 
Allt från trygghetskameror till nya  
typer av larm ska bidra till att de 
som bor, vistas och verkar inom  
verksamheterna ska få en tryggare 
och säkrare vardag. 

Till exempel finns övergripande larm- 
system, digitala sätt att kommunicera 
och delegera läkemedelsutdelning 
med mera.

Funktionellt larmsystem i  
kommunens boenden 

I kommunens särskilda boenden  
är det nya larmsystemet den största 
digitala omställningen i dagsläget. 
Systemet har flera olika finesser som 
allihopa ska bidra till ökad trygghet 
för de boende. 

– På våra särskilda boenden så har 
de boende ett larm kring handleden.  
Larmet fungerar även som en nyckel 
där de kan låsa upp sin lägenhets-
dörr, genom att sätta larmet mot  

låset. Då registreras det även i syste-
met vem som öppnar dörren, säger 
Elena Jakobsson, områdeschef inom 
äldreomsorgen i Vännäs kommun. 

– Det är bara den som bor i lägen-
heten och boendets vårdpersonal 
som kan låsa upp dörren, säger 
Simon Albinsson, systemförvaltare 
inom vård- och omsorgsförvaltningen.  
Inga obehöriga kan gå in och vi  
hoppas att det ska bidra till att de 
som bor där ska känna ännu mer att 
det är deras eget hem. Personalen 
kan låsa upp med både nyckel, tele-
fon och tagg om det skulle behövas. 

Larmsystemet som finns inom  
kommunens särskilda boenden gör 
även mer än att larma dörrar. Till 
exempel finns en larmmatta inbädd-
ad i sängarna. Mattan skickar en 
signal till larmet om den boende till 
lämnar sin säng under natten.
Om larmet på handleden känner 
av en stor nivåskillnad i rörelsen 
hos den boende, som vid ett fall, så 
larmar det även då. Genom samma 

larm kan de boende även kontakta 
personalen. I rummen finns en slags 
kommunikationsradio. Om de  
boende tycker på sin larmknapp 
kring armen kan de aktivera röst-
meddelandefunktionen och skicka 
ett meddelande. 
 
– Hos oss finns personer som lätt kan 
gå vilse om de skulle gå iväg. Larmet 
runt handleden signalerar om de skulle 
lämna boendets område, säger Elena. 
 
Alla som arbetar inom kommun- 
ens särskilda boenden har en app  
installerad i sina mobiltelefoner.  
Genom den kan de ha överblick över 
larmsystemet på deras respektive 
arbete. De kan se om en kollega tar 
hand om ett inkommet larm. De kan 
dessutom hålla koll på läkemedels-
hanteringen på boendet eftersom 
också läkemedelsskåpen är kopplade 
till larmsystemet. 

 – Skåpen känner av vem som  
använder det, säger Simon. Man 
måste använda sin inloggning med 

Från vänster: Simon Albinsson, Per Forsman och Elena Jakobsson.
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telefonen, då kan vi följa upp om 
det skulle ske en incident kopplat till 
läkemedelshanteringen. 

I kommunens särskilda boenden 
finns även några digitala terapidjur.  
De är robotar som liknar en hund  
eller katt som kan ge ifrån sig verklig-
hetstrogna ljud och som ska bidra till 
trygghet och taktil stimulering. 

Rehabiliteringstjänst 

Inom hälso- och sjukvården i Vännäs  
kommun kan arbetsterapeuterna  
och sjukgymnasterna arbeta med att 
skapa träningsprogram i en tjänst 
som heter ExorLive. Tränings- 
programmen används i rehabili-
teringssyfte och personalen kan dela  
träningsprogrammen med sina  
patienter eller med sina kollegor.

Du som är invånare i kommunen, 
och har kontakt med kommunens 
vård, kan ladda hem appen och 
skapa egna träningsprogram. Där 
går även att följa upp hur det går i 
rehabiliteringen och ladda hem  
uppföljningsrapporter. 

 – Förutom det kan vi kommunicera 
via appen med de som befinner sig 
i kommunens omsorg. I längden 

bidrar alla delar i det här arbetet till 
att människor ska kunna bo hemma 
längre, säger Simon. 

I dagsläget håller vård- och omsorgs-
förvaltningen på att införa rehabi-
literingstjänsten i alla omsorgsverk-
samheter. Tidigare har den endast 
funnits inom hemsjukvården. 

Digital signering 

– Vår tjänst för digital signering kan 
man använda till olika insatser, men 
hos oss använder vi den främst för 
att hantera läkemedelsdelegeringar 

och signera givna läkemedel. Det är 
kommunens sjuksköterskor som kan 
skriva under på att andra anställda 
inom omsorgen, förutom dem själva, 
får ge läkemedel inom verksam-
heterna, säger Elena. 
 
För att bli behörig att få ge ut  
läkemedel i kommunen behöver  
man klara ett särskilt delegeringsprov. 
Provet är endast giltigt i ett år och 
genom detta system kan sjuksköter-
skorna alltid ha koll på att de som 
ger läkemedel har aktuell kompetens 
inom området. 

E
tt av det särskilda boendet Älvens digitala terapidjur.

Trygghetskamera i ett av kommunens särskilda boenden. Kameran filmar inte konstant utan aktiveras  
automatiskt först när ett larm som är kopplat till en av de boende har löst ut.

Digitalt lås till en lägenhetsdörr.
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Tidiga med digitala hjälpmedel  
inom hemtjänsten 

I Vännäs kommun har hemtjänsten 
varit tidiga med att införa olika digi-
tala tjänster. 

 – Vi har haft flera tjänster ända 
sedan 2014-2015, säger områdeschef 
Per Forsman. Till exempel har vi 
digital nyckelhantering, digitala kör-
journaler, tillsynskameror, nyckelfri 
hantering med mera. Vi har även 
digitala larm inom hemtjänsten. 

Enklare journalhantering och  
kommande e-tjänst 

Internt arbetar vård- och omsorgs-
förvaltningen med att införa ett 
gemensamt verksamhetssystem.  
Systemet heter Combine och är  
något som kommer att påverka dig 
som invånare mer indirekt än de 
övriga välfärdstjänsterna.  I det 
gemensamma systemet kommer alla 
journaler att finnas digitalt. Medar-
betare i kommunen kan även genom-
föra både planering och handlägg-
ning direkt i systemet. 
 
– Att införa Combine över hela 
förvaltningen kommer på sikt att 
minska tiden som våra medarbetare 

behöver lägga på handläggning, 
säger Simon Albinsson. Vi kommer 
dessutom att lansera en e-tjänst där 
du som medborgare kan logga in och 
se din journal, kommunicera med 
våra medarbetare med mera. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
beräknar att införandet av verksam-
hetssystemet kommer att pågå fram 
till senhösten 2023. 
 
– Det är ett tidskrävande projekt att 
föra in ett nytt verksamhetssystem. 
Det krävs att vi ser över alla våra 
arbetssätt, säger Simon. 

Fortsatt digital utveckling i 
kommunens alla verksamheter

All den verksamhetsutveckling som 
sker med digitala medel  i Vännäs 
kommun, ska bidra till en bättre och 
säkrare service till dig som invånare. 
Alla förvaltningar arbetar löpande 
för att möta de krav och förväntning-
ar som finns  i samhället på digital 
service från en kommun.

TEXT: SOFIA TJÄRNSTRÖM 
TEL: 0935-141 04

Hemtjänstens digitala nyckelskåp.

Att betala räkningar 
är kanske enkelt 
för dig, men inte 
för andra.
Har du ordning och reda, har 
lätt för att prata med människor 
och är duktig på att ta reda på 
information? Då är det kanske 
dig vi söker för uppdrag i Vännäs.

Som god man eller förvaltare 
hjälper du personer som på 
grund av exempelvis sjukdom 
eller någon form av funktions-
nedsättning behöver stöd. 

Det kan handla om allt från 
hjälpa till med ekonomin eller 
kontakta myndigheter till att få 
en meningsfull och värdig
tillvaro. Får mer information 
från vårt gemensamma överför-
myndarkontor i regionen via:  
www.umea.se/godman.

Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors,
Umeå, Vindeln, Vännäs.
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• Följ alltid eldningsinstruktionerna  
för din eldstad.

• Använd torr ved. Då bildas mindre 
tjära i skorstenen och soteld upp-
står inte lika lätt.

• Max tre kilo ved per timme,  
annars riskerar du överhettning.

• Har du eldat i fyra timmar, låt 
eldstaden vila i fyra timmar.

• Förvara askan i ett obrännbart kärl 
med tättslutande lock.

Titta på röken

• Du eldar rätt om röken är  
nästan osynlig vid varmt väder.

Funderar du  
på vad du kan 
göra för att  
motverka ökade  
kostnader för din  
energianvändning?
Energimyndigheten har nyligen 
lanserat Husguiden där du kan 
få råd och tips på olika åtgärder 
som attt vidta för att minska sina 
kostnader. Husguiden hittar du 
på energimyndighetens hemsida.

Vill du ha mer personlig  
rådgivning kan du vända dig 
till den kommunala energi- och 
klimatrådgivningen som är en 
oberoende och kostnadsfri tjänst 
till de som är bosatta eller 
verksamma i kommunen.

Kontaktuppgifter till den 
kommunala energi- och  
klimatrådgivningen:

Benny Jansson 
E-post: benny.jansson@vannas.se
Telefon: 070-201 70 82

Att elda med ved i braskamin, 
kakelugn eller vedpanna blir allt mer 
populärt i takt med stigande elpriser. 

Att elda med förnybara bränslen som 
ved och pellets är ur klimatsynpunkt 
bättre än att elda fossila bränslen. 
Många ser även veden som ett viktigt 
komplement till elvärme vid ström-
avbrott och som en säkerhet utifrån 
beredskapssynpunkt. 

Vid förbränning av ved bildas 
dock en del luftföroreningar som är 
hälsofarliga för människor att andas 
in. Egen eldning medför givetvis 
även risker ur brandsäkerhetssyn-
punkt. Genom att elda på rätt sätt 
kan du minska utsläppen av skadliga 
ämnen och upprätthålla en god 
brandsäkerhet.

Tips till dig som eldar  
med ved:

• Ha god lufttillförsel och att se  
till att stapla brasan luftigt. Det 
blir bäst förbränning och minst 
föroreningar om du tänder  
brasan i toppen. 

SÅ ELDAR DU MED VED PÅ RÄTT SÄTT
• Om du har vedpanna, komp-

lettera den med en ackumulator-
volym på minst 1 500 liter. Då 
behöver du inte elda så ofta för 
att värma huset.

• Det är förbjudet att elda avfall  
så som målat/impregnerat virke, 
förpackningar, spånplattor eller 
liknande. 

• Se till att sotning och brand-
skyddskontroll sker med rätt 
intervaller, ta kontakt med 
sotaren om du har funderingar 
kring detta. 

På Naturvårdsverkets hemsida går 
det att hitta detaljerade instruktioner 
för hur man eldar på bästa sätt för 
att minska utsläppen. Sök på Elda 
Rätt i sökmotorn eller på Natur-
vårdsverkets hemsida.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta  
miljö- och byggavdelningen  
vid funderingar om utsläpp från  
eldning eller anmälan för installation 
av eldstad. Vi finns på e-post: 
plan.miljonamnden@vannas.se.

• Du eldar rätt om röken är  
vitaktig vid kallt väder då  
vattenångan kondenserar i kylan.

• Om röken är svart eller gul 
tyder det på dålig förbränning 
eller fel bränsle.

Kom ihåg att anmäla nyinstallation  
och väsentlig ändring av eldstad!

Information om anmälan och e-tjänst 
finns på vår webb www.vannas.se. 

Elda rätt i braskamin - checklista!
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Totalförsvar består av det militära 
och det civila försvaret. I och med 
kriget i Ukraina och det ändrade 
säkerhetspolitiska läget är det viktigt 
att snabbt förbättra Sveriges totalför-
svar. En del i detta är att stärka upp 
det civila försvaret - som vi alla är 
en del av. 

Vad ska vi försvara?
Det är inte bara svensk mark  
och vatten som ska försvaras, utan 
även våra grundläggande fri- och 
rättigheter såsom:

• Alla människors lika värde.

• Enskilda människans frihet och 
värdighet.

• Rätten till arbete, bostad och 
utbildning.

• Social omsorg och trygghet.

• Demokrati med fria val och 
åsiktsfrihet.

• Värna den enskildes privatliv 
och familjeliv.

• Hållbar utveckling.

• Delaktighet och jämlikhet för 
alla människor.

• Motverka diskriminering.

• Främja samiska folkets och  
etniska, språkliga och religiösa 
minoriteters möjligheter att 
behålla och utveckla ett eget 
kultur- och samfundsliv.

Allt detta står i en av våra fyra 
grundlagar, Regeringsformen.

Civila försvaret

Utgångspunkten för det civila för-
svaret är att hålla samhällsviktiga 
verksamheter i gång samt stödja 
Försvarsmakten.

Samhällsviktig verksamhet är till 
exempel äldreomsorg, LSS-boende, 
socialtjänst, förskola, grundskola, 
särskola, dricksvatten och avlopps-
rening, elnätet, internet, banker, 
räddningstjänst, bensinstationer,  
livsmedelsbutiker med mera. Det 
är verksamhet som behövs för att vi 
bland annat ska kunna:

• ta hand om de som behöver  
stöd och hjälp.

• ge våra barn- och ungdomar en 
grundutbildning.

• ge personal inom samhällsviktig 
verksamhet samt militären möj-
lighet att utföra sitt arbete.

• köpa livsmedel.

Vad är din roll i detta?

Din roll är viktig för att framtida 
generationer ska kunna fortsätta leva 
utifrån Sveriges regeringsform och 
övriga grundlagar.  Du som redan 
vet att du är krigsplacerad ska,  
vid ett krigsutbrott, befinna dig inom 
försvarsmakten, kommunen eller 
någon annan statlig myndighet

Allmän tjänsteplikt

Alla som bor och är skrivna i Sverige,  
oavsett nationalitet, mellan 16 och  
70 år, ska vid ett krigsutbrott gå till 
sin arbetsplats. Den som inte har  
en arbetsplats får då ett uppdrag  
via Arbetsförmedlingen.

Vad gör kommunen?

I Vännäs kommun pågår ett  
planeringsarbete på förvaltningsnivå. 
Planeringen ska komma fram till  
vad som ska prioriteras bort,  
vad som behöver omorganiseras 
samt vilken personal som har 
uppdrag, legitimationer eller annan 
utbildning som inte är lätt att ersätta 
och som ska krigsplaceras. Mål- 
sättningen är att kunna hålla  
samhället i gång med så lite störning  
som möjligt och samtidigt stötta 
svenska Försvarsmakten och dess 
samarbetspartners där det behövs.

TEXT: MALIN ÖSTERLUND 
TEL: 0935-141 13

TOTALFÖRSVAR OCH CIVILT FÖRSVAR, VAD ÄR DET?

Vill du veta mer? 
Läs mer om regeringsformen på 
riksdagen.se. Sök på: Kungö-
relse (1974:152) om beslutad ny 
regeringsform.

Läs även mer på  
www.msb.se/sv/forsvarsvilja
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I Sverige finns 18 frivilliga  
försvarsorganisationer som bidrar 
till landets civila och militära 
försvar. Organisationerna rekry-
terar och utbildar frivilliga för en 
mängd olika uppgifter.

Varje organisation har specialist-
kompetens inom olika områden  
som till exempel brukshundar,  
fallskärmshoppning eller radio-
kommunikation. Organisationerna 
placerar ett stort antal personer på 
specialistbefattningar inom total-
försvaret som ska kunna bistå med 
hjälp när samhället behöver.

Frivilliga Automobilkårernas  
riksförbund (FAK)
Utbildar sina medlemmar i att köra 
olika fordon samt delta i logistikin-
satser. Förbundet ska utbilda egna 
instruktörer samt bistå myndigheter, 
regioner och räddningstjänster 
under kris och krig.

Frivilliga Flygkåren (FFK)
Har 2 500 medlemmar, varav  
över 800 piloter, fördelade över 
hela Sverige.

Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK)
Utbildar mc-ordonnanser till  
Hemvärnet. De lokala Kårerna har 
ofta även civil verksamhet i form 
av Motocross Enduro Trail mm. 
Ungdomsverksamheten riktar sig 
till både de som är intresserade av 
frivilligverksamhet och Motorsport.

Frivilliga Radioorganisationen (FRO)
Bemannar totalförsvaret med utbildad 
personal inom radiokommunikation, 
signalskydd och cybersäkerhet.

Flygvapenfrivilliga (FVRF)
Erbjuder militär utbildning för dig 
över 15 år, oavsett om du gjort 
värnplikten eller ej. För att kunna 
delta i Flygvapenfrivilligas verksam-
het måste du vara medlem i en flyg-
vapenregion eller specialförbund.

Försvarets Personaltjänsteförbund (FPF)
Förbundet utbildar Hemvärnets bataljons- 
stabers sektion 1 i personaltjänst och 
krishantering.

Insatsingenjörerna (IIR)
Organiserar ingenjörer, arkitekter,  
konsulter, specialister och entreprenörer,  
verksamma inom byggnation och  
infrastruktur.

Sjövärnskårernas riksförbund (SVK RF)
Bistår med marint utbildad personal 
samt med materiella resurser där behov 
och möjligheter finns. Deras ungdomsut-
bildning är en del i utvecklingen till en 
anställning i Försvarsmakten.

Svenska Blå Stjärnan (SBS)
Svenska Blå Stjärnan har samhällets 
uppdrag att ta hand om lantbrukets  
djur vid kriser, katastrofer, utbrott  
av smitta och andra händelser som  
kan drabba djuren.

Svenska Brukshundsklubben (SBK)
Frivilligorganisation som verkar för att 
tillgodose totalförsvarets behov av ut-
bildade hundförare och hundar, däri-
bland räddnings- och bevakningshundar.

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)
Utbildar instruktörer och sköter licenser 
och regelverk för fallskärmshoppningen 
i Sverige. Svenska Fallskärmsförbundet 
är en del av frivilligförsvaret.

Svenska Försvarsutbildarna
Försvarsutbildarna ansvarar för att 
rekrytera, utbilda och skriva frivilligavtal 
för både Försvarsmakten och krisbered-
skap:
• Specialister som sjukvårdare, pion-

järer, CBRN-soldater som hanterar 
farliga ämnen och informationsbefäl 
till Hemvärnet.

• Arbetar för att öka uthållighet vid 
kriser inom exempelvis kommunika-
tion, hälsoskydd, farliga ämnen, 
skogsbrandsbekämpning, skydds-
vakter och kärntekniska olyckor.

• Försvarsutbildarna har en  
omfattande verksamhet inom 
både försvar och krisberedskap 
där utbildningarna i allt  
väsentligt genomförs av egna 
frivilligt engagerade ledare, 
instruktörer och funktionärer. 

Svenska Lottakåren (SLK)
Anordnar utbildning inom organisa- 
tions- och omvärldskunskap, krisbe-
redskap, information/kommunikation, 
totalförsvarskunskap, ytövervakning, 
ledningsstöd, underhållstjänst och 
logistik samt ledarskap.

Svenska Pistolskytteförbundet 
(SPSF)
Verkar för ökad skjutskicklighet och 
ansvarsfull hantering. Bildat 1936.

Svenska Röda Korset (SRK)
Internationell och nationell humanitär 
organisation bildad 1863. I Sverige 
medverkar Röda Korset i totalförsva-
rets sjukvård och frågor som rör 
civilbefolkningens skydd i krig. 

Svenska Skyttesportförbundet 
(SvSF)
De ca 100 000 medlemmarna finns 
inom Riksidrottsförbundet, Sveriges  
Olympiska Kommitté och de Euro-
peiska och Internationella Skytte-
förbunden. De är också en frivillig 
försvarsorganisation.

Sveriges Bilkårers Riksförbund (SBR)
Bilkåren rekryterar och utbildar  
fordonsförare till Sveriges totalförsvar 
och till den civila krisberedskapen.

Sveriges Civilförsvarsförbund (SCF)
Civilförsvarsförbundet är en frivillig 
försvarsorganisation som arbetar 
med frågor som rör trygghet, säker-
het, skydd och överlevnad. SCF 
har En av de viktigaste uppgifterna 
är att lära människor att klara sig i 
utsatta lägen.

Så kan du bidra lite extra till Sveriges försvar!
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Ni som ingår i en väg förening, och 
får stöd från kommunen med plog-
ning och sandning, kan höra av er 
till vår entreprenör om ni inte behöver 
denna tjänst vissa dagar.

Entreprenören behöver få ert med-
delande om inställd plogning och 
sandning innan arbetet är påbörjat. 
Tänk på att antalet enskilda vägar 
är många och att arbetet oftast sker 
under natten, därför kan den som 
plogar och sandar inte kontakta res-
pektive vägförening för att kontrol-
lera om ni vill ha tjänsten utförd.

Utse gärna en kontakt för er väg- 
förening, som snabbt kan höra av 
sig till entreprenören om någonting 
oförutsett händer, till exempel  
drevsnö eller blixthalka.

OBS!

Tänk på att vår entreprenör inte 
kommer att köra någon komp- 
letterande plogning eller sandning  
om det visar sig att snön blivit för 
djup eller att vägen har blivit för  
halkig senare under dagen. Åtgärd 
kommer att ske i anslutning till  
ordinarie ”plogsväng”.

Kontakt
Markus Nilsson
Enskild firma
Tel: 070-335 05 53

Malin Bohlin
Infrastrukturchef
Tel: 0935-142 32
E-post: malin.bohlin@vannas.se

Behöver ni inte tjänsten  
för plogning och sandning  
av enskild väg vissa dagar?

Koll på  
pengarna! 
Kostnadsfri
rådgivning hos 
kommunen
Alla kommuner är enligt lag 
skyldiga att erbjuda budget- 
och skuldrådgivning, en service 
där du kan få rådgivning om 
din ekonomi. 

Budget- och skuldrådgivaren 
kan hjälpa dig att få en överblick 
över din ekonomi och ge prak-
tiska råd om hur du ska hantera 
och prioritera dina skulder.

De hjälper också till med be-
räkningar inför en skuldsanering 
samt omprövning och överklagan 
av beslut om skuldsanering. För 
skuldsatta som inte uppfyller 
skuldsanering kan rådgivaren 
räkna fram realistiska betalnings-
förslag vid frivilliga uppgörelser.

Mer information 
och stöd
Läs mer på vår webbplats,  
vannas.se under Omsorg och 
hjälp. Klicka på Socialt och 
ekonomiskt stöd och sedan på 
Ekonomi och försörjningsstöd.



HÄR & NU 3:2022 11

Abdoula Hoseinei, eller Abbe som 
han kallas, är ny biografföreståndare 
på Medborgarhusbion i Vännäs. 
Under pandemin har biografen varit 
stängd men nu har den öppnat på nytt. 

– Jag hoppas att det ska bli en ännu 
mer välbesökt biograf, säger Abbe. 
Många i de yngre målgrupperna vet 
inte om att verksamheten är aktuell 
och igång och jag vill att fler ska få 
upp ögonen för att det är en rolig 
fritidsaktivitet. 

Inför uppstarten har flera nya saker 
hänt kring medborgarhusbion. Till 
exempel har ett Instagramkonto  
och en ny Facebooksida startat. Bion 
har ett nytt biljettsystem och nu kan 
du som besökare köpa biljetter  
digitalt via tickster.com.  

Nu öppnar Medborgarhusbion 
på nytt – med Abbe vid rodret!

– Det är en hel del att lära sig nu i 
början. Men det är roligt och jag 
tycker om att ha många projekt på 
gång, säger Abbe.  

Förutom allt detta sker även  
ombyggnationer i receptionen på 
Medborgarhuset, något som även det 
kommer ge ett extra lyft för biografen. 

Välkommen in! 

TEXT: SOFIA TJÄRNSTRÖM 
TEL: 0935-141 04

Följ medborgarhusbion  
i sociala medier 
Facebook: Vännäs Medborgarhusbio
Instagram: @medborgarhusbion
Köp biljetter  
via: tickster.com.

För att Returcentrum ska hinna  
med att ta hand om alla saker som 
kommer in till butiken, samt handleda 
arbetsträningar/praktiker, behöver 
verksamheten ändra sina öppettider 
fram till den 31 december 2022.

Returcentrum har ändrade öppettider  
till och med 31 december

Öppettider: 
Måndag, onsdag, torsdag och 
fredag har butiken öppet klockan 
12.00-16.45. Tisdag är Returcentrum 
stängt, för att hinna tömma och fylla 
upp i butiken.

2022 års  
vardagshjälte  
från Vännäs är 
Henry Eriksson
Lördag den 22 oktober delade 
landshövdingen i Västerbottens 
län ut priser till årets vardags-
hjältar från länets kommuner.

Från Vännäs kommun fick Henry 
Eriksson, Vännäsbygdens  
hembygdsförening, ta emot 
priset med motiveringen:

I Västra Vännfors, en by med  
ca 25 boende, arrangeras 
"Hembygdsdag med drag", som 
är vida känt för sin tävling för  
veterantraktorer. Traktorerna 
tävlar i olika klasser utifrån vikt, 
om att dra ett lastbilsflak av 
järn längs en 100 meter lång 
raksträcka på en åker. Men hur 
mycket traktorerna än drar så är 
det nog Henry som är starkast 
utan jämförelse! 

Henry är eldsjälen bakom  
dagen. Hans generositet,  
nätverk och engagemang har 
gjort att hembygdsdagen blivit 
en av Vännäs kommuns stora 
evenemang under sommaren 
och en mötesplats längs  
Vindelälven, där landsbygdens 
människor och traktorer möts 
i sina hembygder.
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I slutet av oktober blev kommunens  
första utegym färdigställt. Sedan 
utegymmet kom på plats har flera 
träningssugna nyttjat det flitigt.

Val av plats och utegymmets  
utformning har skett med syfte att 
skapa en miljö där du som invånare  
ska känna dig trygg att vistas,  
samtidigt som vi ville behålla käns-
lan av att vara nära naturen.

Dialogen kring utegymmets  
placering

Utegymmet ligger beläget vid  
strandpromenaden på Älvadala-
området i Vännäs. 

I samband med att vi på kommunen 
arrangerade en medborgardialog 
kring utveckling av strandpromenaden 
inkom det många önskemål om 
att anlägga ett utegym längs med 
sträckan vid Älvdala. Detta blev även 
tydligt i den digitala medborgarenkät 
som vi skickade ut inför planeringen 
av utegymmet.

Vi ville fokusera på en neutral plats 
där alla kan känna sig välkomna 
och ett område där många vistas.  
Extra roligt är också att Älvdala  
är en plats som många Vännäsbor  
förknippar med träning och  

aktiviteter. Här låg en gång i  
tiden en ishockeyrink, och senare 
också ett gym. 

Utegymmets utformning

Tillsammans med lokala föreningar 
och skolor har vi samverkat för att 
utforma utegymmet utifrån önskemål 
och behov men också hitta en balans 
utifrån de önskemål om utformning 
som inkommit från allmänheten. 

Gymmet står färdigt att använda, 
men ännu återstår det detaljer så 
som sittplatser, bord, annan typ av 
träningsredskap och gestaltning  
på området. 

Arbetet kommer att bli helt klart  
under våren 2023. Då planerar vi 
även för en officiell invigning. 

EXT: PETER LUNDSTRÖM 
TEL: 0935-142 34

Träffa tomten, delta i jullotteri hos butikerna,
 julgranständning av stora granen och skyltfönstertävling

 

NYTT UTEGYM PÅ ÄLVDALA

• Facebook: Vännäs kommun
• Facebook: Visit Vännäs
• Instagram: Visit Vännäs

Kika in på vår webbsida
www.vannas.se/some för att 
hitta fler verksamheter att följa.

Vi ses!

Här hittar du 
våra sociala 
medier!

Nyfiken på att veta 
mer om hyggesfritt 
och tätortsnära 
skogsbruk på  
Gothnellska halvön?
Torsdag 1 december kl.13-14 håller 
Bjarne Almqvist, Skogsstyrelsen 
och Annika Nordenstam,  
Vännäs kommun, en guidad  
tur på Gothnellska halvön, där 
kommunen nyss genomfört ett 
LONA-projekt.

Vi bjuder på kaffe!
Samling vid bron över till  
Gothnellska halvön på Vännäs 
fritidsområde. Välkomna i varma 
kläder och i rejäla skor. 

Anmälan till:
annika.nordenstam@vannas.se


