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Minnesanteckningar Näringslivsråd 25 jan 2017 
 

Deltagare Roger Johansson, Melina Karlsson, handlarna i Vännäs, 

Stefan Johansson, Företagarna, Stellan Strand, LRF,  Johan Söderling 

kommunalråd, Ulf Eriksson oppositionsråd, Tore Forsberg 

samhällsbyggnadschef, Per Lundqvist, Vännäs Fastigheter,  Christin 

Westman,  Näringslivsutvecklare. 

Välkommen.  
Christin hälsar välkommen 

  

Genomgång av föregående råds minnesanteckningar.  

 

Information från organisationerna  

 
Handlarna 
Skräddare etablerad i ena delen av Vännäs fastigheters lokal där Antik 
Bothnia tidigare fanns. Positivit med Optikerns etablering.  
Cykel och Mopedshopen ska sälja sin butik.  
Oro finns för handel i Vännäs. Konkurrensen är stor från e-handel, de 
större köpcentra som finns i Umeå. Det har skett en 
beteendeförändring hos konsumenten. Viktigt för Vännäs att ha ett 
attraktivt och levande centrum, ett större gemensamt ansvar borde 
tas av fastighetsägarna, butikerna och kommunen att arbeta med 
frågan.  
Näringslivsavdelningen har tagit in offerter för att genomföra en 
marknadsundersökning, uppföljning nästa möte.  

   
Företagarna 
Information om 3 :12 reglerna som är ute på remiss, tom 10 feb.  
Kilometerskatten diskuteras. Företagarna ser risk att den försämrar 
industrins konkurrenskraft. Det kommer bidra till ökade kostnader, 
även för slutkonsument. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Förvaltningen arbetar med strandpromenaden och att lyfta in 
aktiviteter som framkom på dialogerna under hösten i detaljplan för 
att möjliggöra aktiviteter och utveckling. Det gäller hela sträckan från 
Marahällabron till  s.k Rompa. Detaljplanen beräknas vara klar till 
sommaren för att kunna möjliggöra tillgänglighet, eventuella bryggor 
mm.   

  
Gatuavdelningen utreder Gång- och Cykelväg förbi kyrkogården på 
befintlig väg. Geotekniker tittar på området.  



  
 

   
 

KSAU har gett klartecken att fortsätta med det men finansiering ej 
klar i dagsläget.  
 
Gällande kooperativa  hyresrätter på Älvdala finns 25 st intressenter. 
Förfrågan ska nu ut till  entreprenörer om 15 lägenheter totalt.  
  
LRF  
Regeringen har utformat en nationell  livsmedelsstrategi som  
långsiktigt ska bidra till att hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut och 
Sverige ska roducera den mat som behövs. I dagsläget produceras 30 
% av den  vi den mat vi behöver i Sverige. Det skulle innebära att vid 
kris skulle maten räcka i 3 dagar.  
 
Nästa möte 29 Mars. 
 
     
/ Christin Westman   


