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VÄNNÄS VÄXER!
2013 har inletts på ett bra sätt för Vännäs med positiva befolkningssiffror. Vi väntar ännu på siffrorna för helåret 2012, men indikationerna är goda. Från januari
till november ökade befolkningen i Vännäs med 62 personer, något som glädjer
oss mycket. Vi har också ett positivt födelsenetto.
Dessa siffror innebär att Vännäs går mot strömmen och är en av få kommuner
i länet som ökar befolkningen. Vårt uppdrag är att bidra till att fortsatt jobba för
ökad tillväxt och inflyttning, att skapa förutsättningar för att ännu fler ska välja
Vännäs att bo, leva och arbeta i.
Kommunikation av olika slag

2012 har präglats av arbete med kommunikation i kommunen. Dels den viktiga
kommunikationen i form av kollektivtrafik som är en betydelsefull faktor för Vännäs, dels kommunikation som innebär information och dialog med medborgarna
samt inom organisationen. 2013 kommer att bli ett år då vi fortsätter med detta
och intensifierar arbetet med intern och extern kommunikation i syfte att stå ännu
bättre rustade för framtiden. Det är roligt att få dela med sig av positiva saker som
händer och sker i kommunen!
Medborgarundersökningen

I detta nummer kan du läsa mer om resultaten från medborgarundersökningen
som vi har genomfört under 2012. I vårt uppdrag som serviceorganisation för
våra medborgare är det viktigt att få resultaten och för att dels få bekräftelse på att
vi är på rätt väg, men också för att få veta var vi kan förbättra oss. Vi jobbar med
ständiga förbättringar och är tacksamma för den respons vi får från våra uppdragsgivare, alltså Vännäsborna.
utmaningar

Under 2013 står vi också inför flera utmaningar att klara av, en central del för oss
är att vi behöver kunna möta det ökade intresset för Vännäs som bostadsort med
fler boendemöjligheter. Vi fortsätter arbetet med att bredda arbetsmarknaden
för dem som står längre ifrån. Vår ambition är att göra ett så bra och kvalitativt
arbete vi kan för våra gemensamma resurser.
Våra värdeord

Det Upplevelsenära Vännäs – välkomnande, livfullt och nytänkande. Så lyder visionen som är antagen av kommunfullmäktige. Dessa värdeord präglar vårt arbete
i syfte att göra det så bra vi kan för att ge god service till medborgarna. Under
2013 kommer vi att jobba ännu mer med detta och jag hoppas att ni kommer
att märka av det på olika sätt. Vi är alla budbärare för andan i Vännäs och jag är
glad över att så många trivs här!
Tillsammans skapar vi det upplevelsenära Vännäs!
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Tidningen ges ut av Vännäs kommun
och delas ut till samtliga hushåll och
företag inom kommunen.
Ansvarig utgivare Åsa Ågren Wikström
Omslagsfoto: Fotoföreningen F´labb

Vännäs kommun
Ö Järnvägsgatan 1
911 81 Vännäs
Tel 0935-140 00
www.vannas.se
vannas.kommun@vannas.se

åsa ågren wikström
kommunchef
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Upplaga 4 300 ex
Tryck Tryckeri City i Umeå AB
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MEDBORGARNAS SYNPUNKTER VIKTIGA
Medborgarundersökningen 2012

Medborgarnas synpunkter är en viktig del av kommunens mål. Foto: F´labb

Tre av de övergripande målen för Vännäs kommun är att:
• medborgarna trivs i Vännäs kommun
• medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter
är god
• Vännäs kommuns verksamheter är av
god kvalitet

Nöjd-kund-index visar på totalnöjdheten
i Vännäs kommun och består av tre
delindex; ” nöjd-region-index”, ”nöjdmedborgar-index” och ”nöjd-inflytandeindex”. Varje delindex är uppbyggt
på ett antal frågor som 500 medborgare18-84 år i Vännäs kommun haft
möjlighet att svara på. Det är SCB som
sammanställer och jämför kommunens
resultat med övriga kommuner.

Målen följs bland annat upp genom
medborgarundersökningen, som senast
genomfördes hösten 2012. Medborgarundersökningen genomförs av
Statistiska Centralbyrån (SCB) och görs
på samma sätt i alla de kommuner som
är med i den. Under 2012 deltog 120
kommuner i undersökningen, alltså fler
än 1/3 av alla svenska kommuner.

Kort och förenklad information om
kommunens resultat inom alla tre index
presenteras på sidorna 4-6. Hela
medborgarundersökningen finns att
hämta eller läsa på www.vannas.se/
medborgarundersokning. Där finns
också kommunens resultat i medborgarundersökningen 2010.

Undersökningen bygger på SCBs
modell för ”nöjd-kund-index”, ett index
med 100 som maximalt resultat. Ju
högre värdet är desto bättre betyg har
kommunens invånare gett sin kommun.
Betygsindex under 40 klassas som icke
godkänt, 41-54 godkänt, 55-69 som
nöjd och 75 och uppåt som mycket
nöjd.
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Hur används resultaten?
Medborgarundersökningen är en
viktig undersökning eftersom den ger
medborgarnas bild av kommunen,
både kommunen som organisation och
kommunen som en plats att leva och
bo i. Fördelen med undersökningen är
att den också visar på vilka områden
som kommunen bör arbeta med för att
förbättra sitt resultat.

Resultatet av undersökningen analyseras
internt i organisationen och används
bland annat i budgetdiskussionerna.
Verksamhetsresultat, ex. vad medborgarna tycker om specifika områden
som gator, räddningstjänst, vård- och
omsorg, används av den verksamhet
som berörs. Då görs analysen direkt av
den berörda verksamheten.
Medborgarundersökningen
bör kompletteras med andra
undersökningar
Medborgarundersökningen är inte en
brukarundersökning. Det innebär att de
som besvarat den inte nödvändigtvis
har erfarenhet av det de betygssätter
och har åsikter om. Exempelvis behöver
inte medborgaren ha haft erfarenhet
av räddningstjänsten för att sätta ett
betyg på den. Därför behöver också
medborgarundersökningen kompletteras med andra undersökningar för att
ge en så bra helhetsbild som möjligt.
Medborgarundersökningen är ändå
viktig eftersom den ger en bred bild av
medborgarnas syn på kommunen.
Ta del av resultaten på sidorna 4 - 6.
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Så trivs medborgarna i kommunen
Nöjd-Region-Index
Nöjd-Region-Index visar hur medborgarna bedömer Vännäs kommun som en
plats att bo och leva på. Medborgarna
har bland annat svarat på frågor om de
kan rekommendera andra att flytta till
kommunen och hur de bedömer kommunikationer och fritidsmöjligheter.
Nöjd-Region-Index för Vännäs kommun
är 65, vilket är högre än genomsnittsresultatet för de kommuner som deltog
i undersökningen 2012. I jämförelse
med 2010 års resultat har kommunens
betygsindex minskat med en punkt från
66. En skillnad från 2010 års resultat
är att området kommunikationer fått

högre betygsindex än vad området
hade 2010.
De områden som fick lägst betygsindex
2012 var fritidsmöjligheter med betygsindex 57 och arbetsmöjligheter med
betygsindex 61. Dessa resultat är dock
inom bedömningen ”nöjd”. Hela 54 %
av de som svarat kan starkt rekommendera sina vänner och bekanta att flytta
till Vännäs kommun medan endast 13 %
vill avråda från det.
Kvinnor och män

Kvinnor och män har ungefär samma
åsikter om Vännäs kommun som en
plats att bo och leva på. Det finns en

viss variation, exempelvis ger kvinnor högre betygsindex till kommunens
utbildningsmöjligheter än vad män gör,
men resultaten är inom felmarginalen.
Ålder

Det går inte att se ett tydligt mönster vid
en jämförelse av vad olika åldersgrupper tycker. Ett område där medborgarnas synpunkter skiljer sig åt mellan
åldersgrupperna är trygghet, där åldersgruppen 25-34 år ger trygghet betygsindexet 81, medan åldersgruppen 75
år och äldre ger betygsindexet 61.

Fritidsmöjligheter
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Så tycker medborgarna om kommunens
verksamheter
Nöjd-Medborgar-Index
Nöjd-Medborgar-Index visar på medborgarnas betyg på kommunens olika
verksamheter. Det sammanfattande
betygsindexet för samtliga verksamheter
är 58, vilket är högre än det genomsnittliga värdet för de deltagande
kommunerna. Det är något lägre än
kommunens resultat 2010 som var 59.

Ålder

Kvinnor och män

Kvinnor och män tycker ungefär
likadant om kommunens verksamheter.
Två av verksamheterna där det finns
skillnader är ”gator och vägar” och
”miljöarbete”. Män är nöjdare med
kommunens miljöarbete än vad kvinnor är, index 64 för män i jämförelse
med index 52 för kvinnor. Män är även
nöjdare med gator och vägar än vad
kvinnor är, index 54 för män i jämförelse med index 49 för kvinnor.

Några av de verksamheter som får
högst betygsindex är ”räddningstjänsten”, ”förskolan” och ”vatten och
avlopp”. Två av de verksamheter som
får lägst betyg är ”gång och cykelvägar” och ”kultur”.

När det gäller verksamheternas betygsindex efter ålder finns det både likheter
och skillnader mellan vad medborgare
i olika åldersgrupper anser om kommunens verksamheter.
Bland annat ges räddningstjänsten ett
högt betygsindex från samtliga åldersgrupper, medan exempelvis kommunens
bemötande och tillgänglighet får 48
i betygsindex från åldersgruppen 75
år och äldre och betygsindex 68 från
åldersgruppen 65-74 åringar.
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SÅ TYCKER MEDBORGARNA OM INFLYTANDET I
KOMMUNEN
Nöjd-Inflytande-Index
Nöjd-Inflytande-Index betygssätter vad
medborgarna anser om sina möjligheter
till information, kontakt, förtroende för
och påverkan på kommunen. Det handlar bland annat om hur lätt medborgarna bedömer att det är att ta kontakt
med kommunen och hur stor påverkan
medborgarna anser att de har eller kan
ha på kommunens beslut.
Det sammanfattande betygsindexet på
Nöjd-Inflytande-Index blev 49, vilket är
högre än genomsnittsresultatet 39 för
alla de kommuner som deltog i medbor-

garundersökningen 2012.
Det är framförallt faktorerna förtroende
och påverkan som kan höja helhetsbetyget på indexet.

kommunen 45 i betygsindex medan
åldersgruppen 25-34 åringar ger
betyget 65.

Kvinnor och män

Kvinnor och mäns åsikter skiljer sig inte
nämnvärt åt när det gäller inflytande.
Ålder

Vad medborgarna tycker skiljer sig till
viss del åt åldersmässigt. Störst variation är det inom faktorn förtroende,
där åldersgruppen 18-24 åringar ger

Påverkan

Förtroende

Betygsindex, 2012 Övriga kommuner
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Betygsindex, 2012 Vännäs kommun
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Blomlådor som
farthinder!
Vårvintern är i antågande med löfte om
vår och sommar och det är dags att söka
tillstånd för att få ställa ut blomlådor
som farthinder.
Tillståndet är kostnadsfritt och ansökan
kan göras fram till den 1 maj. Besked
och ev. anvisning av plats kommer att
ges senast den 1 juni. Om tillstånd för
att få sätta ut blomlådor beviljas kan
dessa ställas ut på anvisad plats tidigast
när gatan är sopad.

11313 - nytt nationellt informationsnummer
SOS Alarm tar varje år emot 3,5 miljoner samtal på nödnumret 112. Samtalen
gäller ofta akuta händelser där snabb
hjälp kan ha livsavgörande betydelse.
Men allt fler ringer också 112 för att få
och ge information.

Tillståndet för uppställning av blomlådor gäller för ett år i taget. Själv
blomlådan bekostas av den/de som
sökt tillståndet. Om blomlådor placeras
ut utan tillstånd kan lådorna komma
att flyttas.
Tänk på att blomlådor på gatan kan
inge falsk trygghet. Var rädd om barnen, lär dem att se sig för och att inte
leka på gatan.
Läs mer på www.vannas.se/blomlada
där du också finner länk till ansökningsblanketten.
Blanketten kan även nås via startsidan
på www.vannas.se.
Viktoria Lundgren
0935-140 00
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SOS Alarm fick 2011 i uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt nationellt
informationsnummer. Tanken med det
nya numret är att man ska kunna ringa
det när det sker större olyckor och andra allvarliga händelser i samhället. Då
kan du få information om det inträffade. Du kan också lämna information
om större händelser.
11313 som det nya numret kommer att
bli kommer att vara i bruk över hela
landet under mars månad 2013.
Det är lätt att komma ihåg stora händelser som stormen Gudrun, diskoteksbranden i Göteborg och epidemier
som fågelinfluensan och svininfluensan.
Vid stora händelser som dessa finns ett
stort behov av separata vägar för att ta
emot och lämna information. I sådana
situationer kan det nya informationsnumret vara till stor hjälp för kommunikation i samhället.

För alla som befinner sig i
Sverige finns fyra viktiga
nummer att använda:

112
Nödnummer. Används vid
akuta hot mot liv och egendom

11414
Nummer till polisen vid icke
akuta händelser

1177
Sjukvårdsupplysning får
rådgivning

11313
Kommande nationellt
informationsnummer
(i bruk mars 2013)

www.sosalarm.se/11313
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Sommaröppen
förskole- & fritidsverksamhet
Under veckorna 27 - 31 har ordinarie
förskole- och fritidshemsavdelningar
stängt.

För vårdnadshavare som behöver
barnomsorg under dessa veckor har
vi sommaröppet på Snickargården i
Vännäsby.
Vårdnadshavare ansöker om barnomsorg för sitt barn via kommunens
hemsida, barn- och utbildning, senast
22 april 2013. Länk kommer på hemsidan.
Barn till vårdnadshavare som har
semester eller annan typ av ledighet
under denna period är ej berättigad
plats i verksamheten.
För frågor ring Helena Hjelm 0935144 08 eller skicka e-post till helena.
hjelm@vannas.se.

Läsårsdata
Grundskolans vårtermin 2013
sträcker sig fram till skolavslutningen
den13 juni.
Vårens lovdagar
13 februari
V. 10 (4-8 mars) Sportlov
V.14 (2-5 april) Påsklov
10 maj
7 juni
Grundskolans hösttermin 2013
börjar den 19 augusti och sträcker
sig till 20 december.
Höstens lovdagar
23 september
V. 44 (28 okt-1 nov) Höstlov
Information om läsårsdata finns på
www.vannas.se/lasarsdata.
tomas åström
barn- och utbildningschef
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Utredning om
anslutningstrafik

Foto: Länstrafiken i Västerbotten

Vännäs kommun är en relativt liten kommun geografiskt sett. Trots detta finns det
områden som saknar en utvecklad kollektivtrafik.
Inför det nya tågstoppet Vännäsby
har intresset för anslutningstrafik/
matartrafik för boende i området runt
Vindelälven norr om Spölandsbron till
Selet samt motsvarande för boende i
Tväråbäck med omnejd utretts.
Även intresset för anslutningstrafik till
befintliga bussar har varit en del av
utredningen.
Utöver detta har vi även utrett intresset för ett tågstopp (med möjlighet att
kliva på/av) i Tväråbäck. Tåget mellan
Lycksele och Umeå passerar Tväråbäck och det har undersökts om det
finns ett underlag av resande för att
kunna motivera ett tågstopp i Tväråbäck, utifrån det tider det befintliga
tåget går.
Denna utredning har gett Vännäs kommun ett bra beslutsunderlag för framtiden för att utveckla möjligheterna till
ett ökat hållbart resande i kommunen
och därmed också främja utvecklingen
av kommunen som en plats att leva och
på bo i.

Östra & västra Vännfors
med omnejd, Vindelälvsområdet

Enkätfakta-Vindelälvsområdet

438 personer i åldersgruppen
15-65 år fick enkäten.
233 personer besvarade enkäten.
Svarsfrekvens var 53% varav
56,2% var kvinnor och 42,5%
var män.
Majoriteten av de som svarade på
enkäten pendlade. Drygt hälften pendlade till Umeå. Andra pendlingsorter
var Vännäs, Vännäsby och Vindeln.
Drygt hälften av pendlarna till Umeå
åkte med egen bil. 8,1% av pendlarna
till Umeå åkte kollektivt.
19 personer på den östra sidan av
Vindelälven visade intresse för att åka
anslutningsbuss till buss/tåg i Vännäsby. Underlaget skulle kunna motivera
att anslutningstrafik påbörjas.
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13 personer på den västra sidan om
älven visade intresse för att åka anslutningsbuss. Underlaget är för lågt för att
kunna motivera en bussanslutning.
De flesta som uppgav att de inte
kommer att resa med anslutningsbuss
motiverade detta med att avgångs- och
ankomsttiderna inte passar och att
resan sammantaget tar för lång tid.
Andra anledningar som gavs var att bilen var en förutsättning vid hämtning/
lämning på förskola och fritids, att
bilen behövdes i tjänsten eller problem
med anslutning från tågstation eller
busshållplats i Umeå till arbetsplatsen.
Tväråbäck med omnejd

Enkätfakta-Tväråbäcksområdet

259 personer i åldersgruppen
15-65 år fick enkäten.
131 personer besvarade enkäten.
Svarsfrekvensen var 51% varav
57,9% var kvinnor och 42% var
män.
Majoriteten av de som svarade på enkäten pendlade. Ungefär hälften pendlade till Umeå. Övriga pendlingsorter
var bland andra Vännäs, Vännäsby och
Vindeln.
Merparten av de som pendlade åkte
med egen bil. 6,2 % av pendlarna till
Umeå åkte kollektivt.
Sammanlagt uppgav 13 personer att
de skulle resa med anslutningsbuss
till Vännäs och maximalt 12 personer
skulle resa till Vännäsby. Underlaget
av resande anses vara för litet för att
motivera att sätta in en anslutningsbuss
till Vännäs eller Vännäsby.
De som uppgav att de inte kommer att
resa med anslutningsbuss motiverade
detta med att ankomst- och avgångstiderna inte passar och att resan sammantaget tar för lång tid.
Några andra nämnda anledningar till
att inte välja anslutningsbussen var
oregelbunden arbetstid, för långt från
bostaden till hållplatsen, behovet av bil
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i tjänsten och att hämtning/lämning
på förskola förutsatte bil. Parkeringsplats med motorvärmare beskrevs
som en förutsättning för att kunna åka
anslutningsbuss.
Intresseanalys om
tågresande

I Tväråbäck gjordes även en analys
av intresset för att åka med LyckseleUmeåtåget, som passerar byn, utifrån
dess befintliga tider.
34 personer var intresserade av att resa
med tåget till arbete eller studier 4-5
dagar i veckan. 17 personer uppgav
samtidigt att anledningen till att inte
resa med tåg till arbete eller studier
var att avgångs- och ankomsttiderna
inte passade. 19 personer skulle resa
en gång per månad för att ta del av
service, kultur- och nöjesevenemang.
21 personer skulle resa två gånger per
månad för att ta del av service, kultur- och nöjesevenemang. 24 personer
skulle resa en gång per vecka för att ta
del av service, kultur- och nöjesevenemang.
De som uppgav att de inte skulle resa
med tåget motiverade detta med att
avgångs- och ankomsttiderna inte passade och att järnvägen ligger för långt
från bostaden.
Andra anledningar till att inte välja
att resa med tåget var behovet av bil
i tjänsten, att man inte pendlade till
de orter tåget gick till, problem med
anslutningen från hållplats/järnvägsstation i Umeå till arbetsplatsen och
behovet av bil vid hämtning/lämning
till förskola. Parkeringsplats med motorvärmare i Tväråbäck beskrevs som
en förutsättning för att kunna resa med
tåget.
Hela utredningen kan den laddas ner
från kommunens webbplats www.vannas.se/anslutningstrafik eller beställas
kostnadsfritt i pappersform via vannas.
kommun@vannas.se.

Snöröjning på
kommunens gator
Kommunen har upphandlat nya
entreprenörer som ska ansvara för
vinterväghållningen, eller snöröjningen som det kallas i folkmun,
på våra kommunala gator. Det
var Bilfrakt Bothnia AB och Torbjörn Sundh Entreprenad AB som
fick uppdraget.
Mer information om vem som kör
på vilket område samt information
om vilka regler som gäller finns
på www.vannas.se/snorojning.
Förutom de upphandlade entreprenörerna har kommunen egna
maskiner för snöröjning. Dessa
sköter vinterväghållningen på
kommunens gång- och cykelvägar
i centrala Vännäs.
Trafikverket ansvarar för vissa
vägar i Vännäs och Vännäsby.
Dessa vägar är Umevägen,
Pengsjövägen, Ö Järnvägsgatan
och Fällforsvägen med tillhörande
gång- och cykelvägar.
Mikael kjelLson
0935-142 35

Felanmälan OM
snöröjning
Felanmälan för gator
Vännäs kommun ansvarar för
Dagtid 0935-140 00
Kvällstid 0935-100 30
Felanmälan för gator
Trafikverkets ansvarar för
0935-124 17

Karolina Johansson
0935-141 33
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Sommarjobb 2013
Du som går i nian, ettan på gymnasiet eller särskolan erbjuds två veckors
sommarjobb av Vännäs kommun. Här
presenteras de arbeten du kan söka.
Gräs, parkskötsel, underhåll
Arbetet innebär gräsklippning, grästrimning, krattning, ogräsrensning,
målning och städning inomhus vid
regn.
Vård och omsorg
Arbetet innebär bäddning, städning,
att läsa, umgås och vara ute tillsammans med pensionärer och hjälpa till
vid måltider.

Förskola och fritids
Arbetet innebär städning, målning,
materialvård, trädgårdsarbete och lite
barngruppsarbete.
Ledare vid fotbollskolan
Arbetet innebär att vara fotbollsledare
under en vecka, 18 juni till 21 juni +
1 vecka med något av ovanstående
arbeten.
Ansökningsblanketter
Hämta ansökningsblankett från och
med 25 februari på www.vannas.se/
sommarjobb2013 och skicka in den tillsammans med intyg lön utan skatteavdrag, som finns på samma webbadress,

senast den 1 april till Vännäs kommun,
Stjärnhuset, Kommendörsgatan 19,
911 32 Vännäs.
Ansökningsblanketter kan också
hämtas hos studie- och yrkesvägledare
(SYV) Annika Hellgren på Hammarskolan från och med vecka nio. Under
maj kommer ett brev att skickas hem
med besked om var du har fått sommarjobb.
Mer information finns på
www.vannas.se/sommarjobb2013.
Linda Nygren Käck
0935-141 67

Årets sammanträdestider
De folkvalda politikerna sammanträder regelbundet över året. Vill du som medborgare ta del av vad som diskuteras och beslutas är
du välkommen att delta på kommunfullmäktiges (KF), kommunstyrelsens (KS) eller barn- & utbildningsnämndens (BOU) sammanträden som är öppna för alla. På fullmäktiges möten har du dessutom möjlighet att ställa en fråga under punkten ”allmänhetens frågestund”. Se datum och tider för sammanträdena nedan. Plats och kallelser hittar du på www.vannas.se/kallelser.
KF
15.00

KS
15.00

Januari
Februari

25

11

KSau
8.30

PU
15.00

22, 29

28

12, 26

VON
10.00

VONau
8.30

23
27

6

Mars

11

12, 26

4

April

15

16, 23

10

24

10

27

14, 28

3

24

15

11

17*

19

4

20, 27

26

28

14

9

10, 24

23*

7

15, 22

4

12, 26

11

21

9

10, 17

18*

11

Maj

6

Juni

17

POM
14.00

POMau
13.00

BOU
13.00

BOUau
8.30

28

7

27

18

LS
13.00

21
11

13

18
22

12
9

20
10

16

3

20

10

11

22

27

Juli
Augusti
September

23

Oktober
November
December

25

26

18

16

6, 27

18

9

6
28

29
14

7

19

5

* Personalutskottet sammanträder kl. 10.00 (17/6, 23/9) samt kl. 08.00 (18/12)

KF kommunfullmäktige
KS kommunstyrelsen
KSau kommunstyrelsens arbetsutskott

PU personalutskott
VON vård- & omsorgsnämnden
VONau vård- & omsorgsnämndens arbetsutskott
POM plan- & miljönämnden

POMau plan- & miljönämndens arbetsutskott
BOU barn- & utbildningsnämnden
BOUau barn- & utbildningsnämndens arbetsutskott

Hållbarhetsberedningen (HB) har inga bestämda mötesdagar utan bokar in sammanträden efter behov. Ungdoms- och fritidsutskottet (UFU) har ännu inte fastslagit några
mötesdagar för året och information läggs ut på www.vannas.se/ufu så snart det är klart. Folkhälsorådets (FHR) inbokade möten hittas på www.vannas.se/folkhalsoradet.
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Ikaros & Lobbyn
Vårens aktiviteter på fritidsgårdarna
annonseras på gårdarna och på våra
Facebooksidor ”Ikaros fritidsgård” och
”Lobbyn Fritidsgård”.

Öppettider
Ikaros

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

18-21
18-21
Stängt
18-21
19-24

Lobbyn

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Sista fredagen
i månaden

18.30-21.30
18.30-21.30
Stängt
18.30-21.30
19.00-22.30

Vännäs Filmstudio
Vårens program
7/2
14/2
21/2
28/2
7/3
14/3
21/3

Källan
Moonrise Kingdom
Äta sova dö
Barbara
Syster
Änglarnas andel
Amour

Torsdagar kl.19.00 i Medborgarhusets
biograf.
Medlemskort 200 kr ger inträde till alla
filmer!
www.vannasfilmstudio.se

Film är bäst på bio!
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Handla och få det hemkört
Vännäs kommun tillhandahåller varuhemsändning för hushåll
med fast boende utanför Vännäs tätort, där ingen i hushållet kan
ta sig till närmaste butik.
Tjänsten varuhemsändning utförs av
Blomqvists Diversehandel AB i Överboda som tar emot beställningarna per
telefon senast onsdagar, för att sedan
packa varorna för utkörning torsdagar
och fredagar samma vecka.
- Vi ringer till de befintliga kunderna
varje onsdag för att ta upp beställning,
ifall de inte redan hunnit ringa oss, säger Sven Blomqvist, ägare av butiken.
Tjänsten är till för personer som inte har
möjlighet att själv ta sig till affären för
att handla.
- Verksamhetens syfte är att bidra till
ett boende på landsbygden med god
service, berättar Gunnel Granath,
kommunens kontaktperson för varuhemsändning.
Alla dagligvaror går att beställa och
kunden betalar endast 20 kronor för
utkörningen. Butiken i sin tur får bidrag
för varuhemsändningen från länsstyrelsen via Vännäs kommun.
- Det blir en del mil som ska planeras.
Torsdagsturen är ungefär 30 mil, avslutar Sven.

Vill du prova på
varuhemsändning?
Då är du välkommen att ringa butiken
direkt på telefon 090-350 66.
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Medborgarhusbion
Filmer i februari
3, 6
10, 13
17, 29
24, 27
24

Django Unchained
Flight
Lincoln
Anna Karenina
LasseMajas Detektivbyrå
- Von Broms hemlighet

Se kommande filmer på
www.bioguiden.se.
Följ oss via vår Facebooksida
Medborgarhusbio Vännäs.

Norrland - bilden av provinsen
Den 12 februari kl 19.00 kommer Po Tidholm på författarbesök
till biblioteket i Vännäs, med sin berättelse och vemodiga kärleksförklaring till glesbygden och dess människor.
Skeva mediebilder och historiska orättvisor är utgångspunkter när Po Tidholm
samlar sina viktigaste texter om dagens
Norrland och uppväxtens Hälsingland.
Bilden av Norrland som en tärande
landsände – glest befolkad av renar,
granar och tysta män – har bitit sig
fast, trots att det är naturresurserna från
Norrland som byggt industrinationen
Sverige.

och startade kulturprogrammet Flipper.
Tidholm var sommarpratare 1998 och
mellan 2000-2002 chefredaktör för
Norrländska litteratursällskapets tidskrift
Provins. Han skriver regelbundet i Dagens Nyheter och Aftonbladet.

I boken Norrland berättar han historien
om en landsända som sällan får existera för sin egen skull utan som fått finna
sig i att vara den moderna nationens
råvaruhamn. Boken har aktualiserat
Norrlandsfrågan på nytt.
I samband med att boken gavs ut
startade en föreläsningsturné som pågår
under våren 2013, från Kiruna i norr till
Riksdagen i söder. Under denna turné
diskuterar han hur landsändan skildras.
Po Tidholm föddes 1971, är journalist
och kulturkritiker. Po Tidholm började
som programledare/producent på
Sveriges Radio P3, där han var med
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Uppträd
under
Kulturnatta
18 maj är det dags för årets upplaga av Umeå Kulturnatta.

Kulturnatta är ett megaarrangemang där flera hundra olika
kulturarrangörer och organisationer anordnar omkring 300 olika
kulturhändelser i Umeå centrum
under samma dygn och under
samma flagg - Umeå kulturnatta.
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs
kommuner samarbetar med
Kulturnattas arrangörer i Umeå
för att lokala kulturgrupper ska
få möjlighet att uppträda.
Vill du vara med - då är det dags
att anmäla dig till Malin Felth
Paré senast den 17 april.

Po Tidholm besöker Vännäs under sin föreläsningsturné. Fotograf: Per Hoelstad

www.kulturnatta.com
Malin Felth Paré
malin.felth.pare@vannas.se
0935-141 70
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Installera
värmepump

Om du planerar att installera en värmepump för bergvärme, jordvärme eller ytvattenvärme ska du anmäla det till plan- och miljönämnden minst två veckor innan arbetet
påbörjas. Arbetet får inte påbörjas innan du har fått ett svar på anmälan.

Föreningsträff
Föreningar inbjuds till föreningsträff
i Vegaskolans matsal den 6 mars kl.
18.30.

Vi kommer bland annat att prata om
hur ni som förening kan växla upp
verksamheten med bidragsansökningar.
Kvällen bjuder även på spännande
information om Umeå som kulturhuvudstad 2014 och vad vi kan göra
i Vännäs kommun. Vi hoppas på ett
engagemang från alla som bor eller
verkar i kommunen – medborgare i
alla åldrar, kulturarbetare, föreningsliv,
idrottsrörelser, näringsliv och kommunala verksamheter.
Peter Lundström
0935-142 34
peter.lundstrom@vannas.se

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer anmälningar om installation av
värmepumpar. Det som kontrolleras är
bland annat om avståndet är tillräckligt
långt till dricksvattentäkter, avloppsanläggningar, skyddade områden och
andra jord- och bergvärmeanläggningar. Kemikalierna som används i
anläggningen kontrolleras också.
Anmälan resulterar i ett beslut från planoch miljönämnden där vi meddelar
vilka försiktighetsåtgärder som behövs
för att undvika att skada miljön eller
människors hälsa.
Hur anmäler man?

Det är enkelt att anmäla en installation
av värmepump. Anmälan kan göras
digitalt via blankettbanken på kommunens hemsida www.vannas.se. Blanketten kan även skrivas ut och fyllas i. Ifylld
blankett postas till Vännäs kommun,
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen,
911 81 Vännäs.
Kom ihåg att med anmälan bifoga en
skalenlig kartbild över fastigheten med
borrhål alternativt jordvärmeslingan inritad! Utan kartbilden kan vi inte bedöma
anmälan och den måste kompletteras
vilket förlänger handläggningstiden.
Om borrhålet/jordvärmeslingan plane-
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ras närmare än 10 m från tomtgränsen
ska ett yttrande från berörd granne bifogas. En blankett för detta finns också i
blankettbanken.

Installera eldstad

Avgift

Handläggningsavgiften för anmälan av
värmepumpsinstallation är 1050 kr år
2013.
Installeras en anmälningspliktig värmepump utan att göra anmälan i förväg
påförs en miljösanktionsavgift på 1000
kr utöver den ordinarie handläggningsavgiften.
Vill du veta mer?

Vid frågor om anmälan är du välkommen att kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen på telefon 0935-140 00.
Det går också bra att besöka oss på
plan 3 i Medborgarhuset.
Har du frågor om värmesystem, uppvärmning eller energihushållning erbjuder kommunen kostnadsfri energirådgivning. Läs mer om energirådgivning på
www.vannas.se/energiradgivning.

Malin Holmlund
0935-141 62

För att säkerställa att gällande miljöoch brandkrav följs och att installationsarbetet görs korrekt ska installationer av
eldstäder/kaminer/vedpannor anmälas
till plan- & miljönämnden i din kommun.
Anmälan skickar du till Vännäs kommun,
plan-& miljönämnden, 911 81 Vännäs
eller via e-post till plan.miljonamnden@
vannas.se.
Besök www.vannas.se/eldstad för att
läsa mer.

Eva lidestav
0935-142 11
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Lackerar lastbil till enduro-team
Andrea Andersson, Julia Lundquist, Filip Bärjman och Marcus Åhlander är fyra av de tjugo eleverna i årskurs 2 på Liljaskolans
utbildning till billackerare som ska lackera VM-teamet Honda Racing Johanssons lastbil.
Under första veckan i februari åker 20
elever från Liljaskolan till Bollebygd utanför Göteborg för att lackera en lastbil
som ingår i Endurotemet Honda racing
Johansson. Elevernas arbete med lastbilen sponsras av ett företag inom billack
som står för all färg.

Under arbetsveckan med lackering i Bollebygd kommer eleverna att få prova på
att köra Enduoro/Motorcross på teamets
privata test- och träningsanläggning

- Det här är verkligen ett bevis på att
våra elever har en hög status inom branschen, berättar Mikael Andersson, yrkeslärare vid utbildningen till billackerare
inom fordonsprogrammet på Liljaskolan.
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- Jag ser både fram emot att få lacka lastbilen och att få testa på att köra enduro,
säger Filip Bärjman som är en av de
tjugo lyckligt lottade eleverna.
- Ja, det ska verkligen bli spännande och
roligt, tillägger Andrea Andersson. Vi ska
turas om att lackera och köra enduro. Jag
ser mest fram emot att lacka.
Teamets nylackade lastbil lastad med alla
motorcyklar, reservdelar samt verkstadsutrustning kommer sedan att köra till
samtliga VM-tävlingar i Europa. De går
i Spanien, Portugal, Grekland, Rumänien och Frankrike.

- För eleverna blir det en stor utmaning
för de har aldrig lackerat ett så stort
fordon tidigare.
Det hela började med att Mikael Andersson kontaktade Hondas MC-säljare för
att köpa reservdelar till en motorcykel.
Samtalet slutade med att hans elever erbjöds att komma ner till Joakim Johanssons anläggning utanför Göteborg och
lackera teamets lastbil som ska transportera racingteamets motorcyklar och
reservdelar under de kommande VM –
tävlingarna i enduro.

krävs av en förare i världseliten.
Eleverna har själva höga förväntningar
inför uppgiften.

Jag är övertygad om att de kommer att klara
jobbet utmärkt, säger Mikael Andersson.
”Hondaland” i Bollebygd. Dessutom
kommer teamets stjärnförare Jakob Mörhed att föreläsa för eleverna om vad som

Eleverna hoppas naturligtvis att deras
insats ska dra positiv uppmärksamhet till
teamet.
Text och bild
calle storbacka
marcus nyberg
minna östlin
samuel lundberg
tobias ruthström
elever vid Liljaskolan
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Föreningar,
sök dessa bidrag!
Kommunens främsta bidrag till föreningslivet är att främja tillgången på lokaler och
anläggningar. I Vännäs kommun har vi fri lokalhyra, s.k nolltaxa, i kommunens
lokaler och anläggningar. Detta gäller föreningar som får lokalt aktivitetsstöd samt
föreningar för personer med funktionsnedsättning. Föreningar som är registrerade i
kommunen har subventionerade lokaler.
För att få kommunalt bidrag till er
verksamhet, fria eller subventionerade
lokaler och föreningsservice krävs att:

Drift-/lokalbidrag
Ansökningstid för föregående år är
senast 31 mars 2013.

•

Föreningar som äger och sköter anläggning/byggnad eller hyr lokal, kan
ansöka om driftsbidrag av kommunstyrelsen. Bidraget grundas på styrkta
kostnader för hyra, el, uppvärmning,
försäkring, räntor, vatten, renhållning
och underhållskostnader föregående år.
Återrapportering krävs.

•

•

föreningen har sitt säte i kommunen
och är registrerad i föreningsregistret. (Omregistrering ska göras varje
år.)
varje förening med barn- och
ungdomsverksamhet ska ha ett
handlingsprogram med en uttalad
alkohol-, drog- och dopingpolicy.
Föreningens styrelse är ansvarig för
detta.
varje förening, som får återkommande kommunala bidrag, ska
ha ett handlingsprogram med en
jämställdhetspolicy.

DESSA BIDRAG KAN SÖKAS:

Lokalt aktivitetsstöd
Ett år omfattar två ansökningsperioder:
•
•

1/1-30/6 med ansökningsdatum
senast den 15 augusti.
1/7-31/12 med ansökningsdatum
senast den 15 februari.

Utvecklingbidrag
Ansökan senast 31 mars 2013.
Samtliga föreningar har möjlighet att
söka utvecklingsbidrag hos kommunstyrelsen. Ange i ansökan:
•
•
•
•
•

vad ni vill använda bidraget till
vilken betydelse detta ändamål har
för föreningens verksamhet i stort.
sökt belopp och finansiering.
följderna om hela det sökta beloppet inte ges.
på vilket sätt bidraget medverkar
till en positiv utveckling i Vännäs
kommun?

För att få lokalt aktivitetsstöd ska minst
tre medlemmar i föreningen i åldern
7-20 år delta. Aktiviteterna ska pågå
minst en timme och vara ledarledd. Förening för personer med funktionsnedsättning får aktivitetsstöd oavsett deltagarnas ålder, i övrigt samma krav.

Uppstartande av föreningar eller föreningar som bedriver tävlingsverksamhet med SM-status (elitnivå) har också
möjlighet att söka detta bidrag för sin
verksamhet.

Ledarutbildningsbidrag
Bidrag kan sökas för medlems deltagande i kurser. Bidrag ges till kursavgiften med en faktiskt kostnad av högst
400 kronor/dag och person, maximalt
tre dagar/kurs. Bidraget inkluderar
kursavgift, kursmaterial, resekostnader,
mat och husrum.

Gör din ansökan direkt via webben
www.vannas.se/bidrag. För inloggningsuppgifter kontakta Peter Lundström på 0935-142 34. Ansökningar i
pappersform skickas till Vännäs kommun, Stjärnhuset, 911 81 Vännäs.
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Sök bygdeavgiftsmedel
2013
Regleringen om bygdeavgiftsmedlens användning finns i lag
med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet samt i förordning om bygde- och fiskeavgifter.
Medlen kan beviljas till investeringar för ändamål som främjar
näringsliv eller service i bygden
eller annars är till nytta för denna.
Inför varje år beslutar kommunstyrelsen om en handlingsplan för
bygdeavgiftsmedel. Planen, som
anger vilken typ av projekt medlen kan beviljas för, lämnas till
länsstyrelsen för godkännande.
Kommunens förslag till Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel
2013, Riktlinjer för ansökan
Bygdeavgiftsmedel samt ansökningsblankett finns tillgängliga på
www.vannas.se/bygdeavgiftsmedel.
Ansökan ska vara Vännäs kommun, Kommunstyrelsen, 911 81
Vännäs, tillhanda senast den
31 mars 2013.
För frågor om bygdeavgiftsmedel
eller beställning av dokumenten i
pappersform, kontakta Peter Lundström, 0935-142 34 eller e-post
peter.lundstrom@vannas.se.
Dessa dokument kommer även
finnas att hämta i receptionen på
medborgarhuset.

sök via webben

Peter Lundström
0935-142 34
peter.lundstrom@vannas.se
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1 Fällforsvägen
2 Vännäs Läger
3 Sjöströms bussgarage
4 Vännäs fritidsområde
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6 Vännäsby skidstadion
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7 Johanssons Maskin AB
8 Statoil
9 Motorservice
10 Vännäsby festplatsområde
11 Kyrkforsen
12 Östra Nyby

SKOTERLEDER - FÖRBUDSOMRÅDE
Skoterleder - förbudsområde
VÄNNÄS - VÄNNÄSBY
Områden
där skotertrafik
är förbjudeninte
Områden
där skotertrafik

Vännäs - Vännäsby

Vännäs 2011-12-28
Vännäs Snöskoterklubb

är tillåten

Skala 1:25 000

Skoterleder inominom
förbudsområde
Skoterleder
tätorterna

COPYRIGHT Vännäs kommun

Skala 1:25 000
Copyright Vännäs kommun

Skotertrafik inom tätorterna
Kartan ovan visar med de rödmarkerade områdena var skotertrafik inom tätorterna inte är tillåten. De svartprickiga linjerna
visar var du får köra inom samhället för att transportera dig till och från skoterlederna. Körning med snöskoter ingår inte i
allemansrätten, utan regleras i Terrängkörningslagen. Tänk på att...
•
•
•

Högertrafik gäller.
DuKörning
måstemed
ha snöskoter
fyllt 16 år
förinte
atti allemansrätten,
få köra skoter.
ingår
Förutan
attregleras
få körai Terrängkörningslagen.
snöskoter krävs förarbevis om du har
ett körkort som är taget efter år 2000.
Du har alltid väjningsplikt mot gående och skidåkare,
Enäven
generell
hastighetsbegränsning om 70 km/tim
i skoterspåret.
gäller i terräng, 50 km/tim inom tätbebyggt område.
Stopplikt råder alltid
innan
duHåll
korsar
enavstånd
väg. till
Visa
hänsyn!
dig på
Passagerare på skotern
eller kälken
måste
gåoch nätter.
bebyggelse,
särskilt på
kvällar
över vägen.
Det inte är tillåtet att köra på allmän väg annat än vid
passage över vägen, eller kortast lämpliga sträcka om
terrängen är oframkomlig.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Vid körning på alla vägar, utom sådana enskilda vägar
som trafikeras i mindre omfattning av allmänheten,
gäller högsta hastighet 20 km/tim och att du bara får
köra utan passagerare.
På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, trots att vägen är oplogad.
Körning över åkermark eller i skogsterräng ska ske på
markerad led.
Skidåkare och gående har företräde i skoterspåret.
Spårning av vilt med skoter är förbjudet.
Visa hänsyn genom att inte köra på andras
tomter eller nattetid i tätbebyggt område.
Källa: www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Skoterleder
Allmänhetens

Musikverkstad

Badminton i
Hammarhallen

högstadiet eller gymnasiet och vill
spela musik. Du kan vara nybörjare
2011/2012
eller redan spela i band. Kontakta
ledarna på fritidsgårdarna om du är
intresserad, 070-220 73 67 eller
0935-141 56.

Måndagar och fredagar erbjuds allmänheten spela badminton i Hammarwww.vssk.nu
hallen
utan kostnad följande tider.

Hög fart och alkoholorsakar de flesta
olyckorna. Högsta tillåtna hastighet
för snöskoter är 70 km/tim.
gäller samma regler
Fritidsgårdarnas musiklokalFör
är skoterföraren
färsom
för
bilföraren.
digbyggd. Nu söker vi dig som går
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Måndag - 18.00-19.30
Fredag - 17.00-19.00

åkning i ishallen

Vännäs
Kommun
Måndag - 17.00 - 18.30
Fredag - 14.30 - 16.00
Söndag - 10.00 - 11.30

Söndagstiden utgår vid ev. cuper.
Se anslag i ishallen!

Här & nu 1 : 2 0 1 3

