Samlingslokaler inom Vännäs kommun, ej kommunala
Var/plats
Brattby

Typ av lokal
Bygdegård

Rumstyp/m2/ antal personer
totalyta 612 kvm, fördelat på 3 rum
ca 80 personer sittande vid bord

Hjåggsjö

Bygdegård

Klassrum, för större möten
Samlingssal i anslutning till köket, 120 p
Backstagerummet för mindre möten

Hällfors

Byahus

Högås
Bygdegård
religonsneutral!

Tillgänglighet
ramp, hörselslinga, hiss,
RWC

Ramp,
RWC

Bagarstuga

Bygdegård

Lilla salen och kök
Stora salen
Stora & lilla salen + kök
50-60 personer

Ramp

Norrmalm

Klubbhus på Vännäs
Ridcenter

Allrum 28,5 kvm
övervåning: lilla sovrummet 11,5 kvm; stora 23,3 kvm

ramp

Pengsjö

Byastugan

Ett stort rum + kök + hall
Upp till 70 personer

Pengsjö

Pengsjögården

Arken 100 personer
Storstugan 50 personer
Matsalen 30 personer
Sovstugan, 40 bäddar - 4 i varje rum
Häbret

hörlinga, RWC
och på markplan utom häbret

stora salen 100 personer
lilla salen ca 40 personer

ramp, hörselslinga

Selet

Bygdegård

Ljudanläggning
ja

Scen
mobil
1 person

Kanon
ja

Internet
ja

Overhead
ja

Kontaktperson
Sonia Eriksson

Kontaktperson tfnr
090-330 78
070-536 30 78

Kontaktpersons e-postadress

Hemsideadress

sonia.eriksson@gmail.com

www.lagsidan.se/brattbygubbole

Övrigt

Lars Lindström
Kerstin Forsgren

070-369 04 44
070-275 62 66
0935-241 60

ockelsjo@gmail.com
forsgren_kerstin@hotmail.com

www.hjaggsjodrakarna.se

Maria Nygren

0935-320 33,
070-350 67 03

maria.nygren@ac.lrf.se

Lisa Nurse
Solveig Nilsson-Nurse

0935-420 33
0935-420 77

lisa_nurse@hotmail.com
nilsson-nurse@jamtebole.se

Går att hyra för bakning från 7 maj
fram till 30 november.

Nils-Erik Holm
Solveig Nilsson-Nurse

070-678 81 04
0935-420 77

nilserikholm@hotmail.com
nilsson-nurse@jamtebole.se

Passar för tex födelsedagsfirande, dopkalas eller för en
rolig fest. Passar även för mindre konferenser
och möten. Nya möbler och trevlig belysning gör det
till en ombonad miljö.

Magdalena Johansson
Verksamhetschef Vännäs Rf

0935-516 12

info@vannasrf.com

www.vannasrf.com

toa med dusch
altan med infravärme

Lars Olsson

0935-230 05

marianne.sandstrom@vannasmail.se

www.pengsjo.se

Ute finns grillring
filmduk

annika.norqvist@vannet.se

Ca 80 sittande
Kök, studierum, stora salen,
4H hyr vinden med 2 rum

Jämteböle

Missonshus

Kök
ja, fullt utrustat

Porslin, stolar & bord för 110 personer.
Toppmodernt livsmedelskök.
Litet pentrykök i backstagerummet.

Jämteböle

Pengsjö

Toa
ja

75-100 personer

ja

Diskmaskin (typ cafe diskmaskin), viss
porslin mat och kaffe för 50 personer.
Varmluftsugn, dubbelugn, viss utrustning av grytor, uppläggnings fat mm

Ja, med fast mikrofon
Att hyra bärbara
mikrofoner

ja

hyra

Nytt porslin med glas och bestick mm
finns också möjlighet att hyra

ja

ja med diskmaskin, kyl, spis och micro.
18,5 kvm

2

Gott om köksutrustning+ diskmaskin +
frys & kyl

ja

nej

ja

nej

nej

nej

nej

nej

ja

nej

nej

nej

ja

Elsie Johnsson, uthyrare
Erlnad Jonsson, ordförande
Cyrene Degerlund, nyckelutlämnare
Lars Lindgren, mejlansvarig

0935-231 76
0935-260 60
070-224 13 63
073-180 32 62

ja, mick

ja

nej

nej

nej

Ulla Olsson

073-180 32 62

ja med hörslinga

liten flyttbar nej

ja

nej

Siw Mattsson

090-631 81

kök i storstugan, fullt utrustat

1 rum handikappvänligt
nej

serveringskök i sovstugan, 30 personer

ja

Ja. Porslin mm finns, men vatten får hämtas
från toaletten.
ja med hushållsdiskmaskin, kyl & frys,
2 kaffebryggare, microvågsugn

ramp, RWC

nej

www.pengsjogarden.se

lars@mesosten.se

piano finns

siw.mattsson@telia.com

070-348 43 12
Strand

Bönhus

stora lokalen 150 personer
lilla lokalen 50 personer
kan hyra dem var för sig

ramp

Stärkesmark

Byahus

stora salen 100 personer, 80 sittande
lilla rummet 10 personer

RWC

Tavelsjöleden

Torrbergsstugan

samlingsrum nedervåning rymms ca 30 personer sittande
övervåningen ca 15 personer rymms att övernatta

nej

Tväråbäck

Byarnas Hus

250 personer
11 x 22 m

Markplan, hörselslinga,
RWC

ja

Pentry med porslin och glas för ca 120
personer. Möjlighet att hyra skolans kök
om man uppfyller kommunens krav
på utbildning. Bord och stolar för ca 100 p.

Vännäs
IOGT-NTO gården Lantärnan
Marahällabron fd UNF-stugan

Samlingslokal 60-70 kvm med öppen spis

RWC, hörselslinga och
ramp

ja

Pentry fullt utrustad, även gasolgrill

Vännfors

Gårdsstuga

Stuga med kök, vardasgsrum och liten
alkov för 6 personer

nej

ja

Vännfors

Missionshus

bottenvåning:
serveringslokal 38 kvm med sktjutdörrar till
strora samlingsalen 96 kvm, 5 cafébord, 7 "kyrkbänkar"
ca 100 platser vid bord, 120 åhörare vid konsert
övervåning: (eluppvärmd)
allrum/samlingsrum 39 kvm
kan hyras för övernattningar
källarvåning: värmecentral för vedeldning
stort rum för fritidsaktiviteter ca 80 kvm

ramp, RWC nere,
hörslinga

ja

Vännäs

Johanneskyrkan

församlingslokal

Vännäs

Hotel Vännäs

rotundan - resturang 140 personer

Älvåsen, Umevägen 56

070-598 02 14
070-396 44 89

johan.soderling@vannas.se

nej

ja

ja

projektor

nej

nej

nej

nej

Ulla Karlsson

0935-300 30
070-634 11 38

karlssonrune@spray.se

www.starkesmark.com

nej

Carina Sandgren

090-620 73
070-258 30 21

ja, med ett mindre
PA system

ja
9x4 m
sidoutrymmen

ja

ja

Inga-Liz Wållberg

0935-301 06

ingaliz@vannas.net

Full köksutrustning för 6 personer, bänkdiskmaskin, bänkspis

nej

Björn Hansson
Jan Samuelsson 070-604 10 71

070-660 52 59

bjorn.hansson@iogt.se

nej

nej

nej

Marie Norman Lindholm

0935-400 34

marie@alvnet.se

kök med storköksdiskmaskin

ja

nej

nej

ja

Carl-Johan Palm

0935-400 08
070-659 73 87

carl-johan@vannforsbygg.se

bredband
trådlöst

www.tavelsjosk.se

Altan med bänkbord för ca 20 personer, vindskydd, grillringar

www.tvarabacksbygden.se

Används som idrottshall, 2 st omklädningsrum med
dusch och bastu. Lokalen kan användas som festlokal,
idrottsaktiviteter mm.

Utegrill. Gården är vackert belägen på en udde vid Umeälven.

www.rostugan.se

rummet är i behöv av åtgärder (dec-12), finns bordtennisbord

ja

ja

ja

ja

downstairs - konferanslokal 60 personer

ramp, RWC, hiss

ja

nej

ja

ja

upstairs - konferanslokal 25 personer

ja, ej mick

nej

ja

ja

grupprum - relaxen 12 personer

nej

nej

ja

ja

grupprum - sviten 6-7 personer
23 rum

nej

nej

ja

ja

nej

nej

ja

Fullt utrustat storkök med porslin för ca 150
personer

Ljudanläggning med
mixer högtalare.
Trådlösa mickar.

nej

Porslin för 100 personer, enkel matlagning
I ungdomsvåningen finns enkelt kök med
koppar, muggar och glas

Huvudbyggnad ”Hälsokällan” samt
Logement ”Vilostaden”.
Matsal med plats för 150 personer, går att
möblera till mindre konferenser
Lektionssal 20 personer
Bibliotek

Ramp till alla våra hus
RWC i huvudbyggnad, samt i Logement
Hörslinga

Vännäs
Missonskyrkan Vännäs
Norrlandsgatan

Kyrkolokalen 90-100 personer
Serveringslokalen 75 (90) personer
Ungdomsvåning i källarplan 12+10+4 p.
Motionshall ca 20 personer
Klubbrum 10 personer

Hörslinga i kyrkolokal
och serveringslokal
Ramp, hiss och
RWC

Vännäs
Pingstkyrkan Vännäs
Umevägen 22

stora samlingssalen (kyrksalen)
församlingslokalen i angränsande
utrymme till stora samlingssalen
övervåningen med två lika stora rum med
soffa, bord, bokhyllor och TV+video
köksutrymme på övervåningen
mindre samlingsrum med soffa

Hörselslinga i kyrksalen
Hiss till övervåningen

Vännäsby

bottenvåning:
Samlings/cafélokal med bord och stolar
75 kvm, ca 45 personer

ramp, RWC

Byastugan

ja, med porslin, spis, varmluftsugn, micro
och diskmaskin

utedass ja med järnspis, diskbänk, bänkytor
inget vatten, ingen el

Johan Söderling
Lennart Eriksson

ny toalett med dusch
inga sängar

markplan, RWC

Missionsgården Fridhem

mikrofon & högtalare

kök

flera samlingslokaler med olika alternativ, ca 40
personer i största
20 rum, 16 enkelrum
stort kök + matsal ca 30 personer

Vännäs
Lägervägen 4

2

ja, porslin för ca 50 personer - djuptallrikar
och för fika

ja

nej

Bert-Ove Johansson

0935-109 30

bert-ove@hotelvannas.se

www.hotelvannas.se

ja

Bert-Ove Johansson

0935-109 30

bert-ove@hotelvannas.se

www.hotelvannas.se

ja

ja

Jan Ulrik Smetana

0935-103 01
076-816 89 07

janne.smetana@fridhem.info

www.fridhem.info

ja i kyrkosal, serveringslokal ja i K- lokal
och ungdomsvåningen
och S-lokal

ja lika
som ljud

ja lika Thomas Ahlberg
som ljud

ja

ja

ja

ja

Ja med spis, kyl, mikro, porslin för ? personer

nej

nej

nej

ja

porslin för ca 30 personer

ja

ja

Evelina Boork, kontorsassistent
Expedition
Håkan Wormö, kassör

ja

ja

0935-102 04

070-302 38 77
0935-105 06
070-675 08 29
0935-516 63

www.missionskyrkanvannas.se

info@pingstkyrkan-vannas.se

dusch & bastu vid motionshall

www.pingstkyrkan-vannas.com

tv finns
nödutgångar från alla våningar

Föreningsrum 25 kvm, 10-12 personer
Kontorsrum 30 kvm
övervåning:
Samlingsrum 75 kvm, 50 personer
2 st föreningsrum a´25 kvm, 12-15 personer
Föreningsrum 10 kvm, ca 8 personer
källarvåning:
Allrum 15 kvm,
Samlingssal 40 kvm, 20 personer
Föreningsrum 20 kvm, 10-12 personer
Kontorsrum 25 kvm

Cirka 300 sittande

litet kök i kontorsrum
ej handikappanpassad
ja

ej handikappanpassad

ja

Ramp, hörselslinga,
RWC

ja

Ja med spis, kyl, diskmaskin, porslin

nej

ja

nej

nej

ja

nej

diskbänk

Vännäsby

Festplatsen

Vännäsby

Hembygdsgård på HembergetÖvervåning ca 100 kvm,
Bottenvåning: ca 50 kvm rum +
& stort kök + hall
ca 60 personer

Ramp upp till entrén
I källaren (trapp ner)
RWC

Vännäsby

Musikens hus

ja, ingen hörselslinga i samanträdesrummet

ja

nej, Cafe' som disp av Linda Häggström Lindas Cafe´som erbjuder mat och annan
servering. Linda Häggström 070-692 32 84.

Fast ljudanläggning + möjligheter
ja
att disponera ljudanläggning
från våra rep-lokaler

ramp och RWC

ja

godkänt beredningskök

Hyres vid behov

Samlingslokal ca 150 personer sittande vid bord.
Sittande i stolsrader 300-350 platser.

nej

Uppvärmningskök, snabb diskmaskin, porslin
för 150 personer

ja

Nils-Erik Holm

070-678 81 04

nilserikholm@hotmail.com

nej

Anders Andersson
Vännäsby ekonomisk förening

0935-206 03

anders.andersson13@glocalnet.net

www.festplatsenvannasby.se

Birgit Edlund

0935-209 29
070-5247904

birgit.edlund9@gmail.com

www.vannasbygdenshembygdsforening.se

Björn Hansson
Rep-lokaler Johan Ågren

070-660 52 59
0730-58 83 38

bjorn.hansson@iogt.se

Åke Sandström

070-343 96 15

ake.sandstrom@vannasmail.se

www.slojdarnashus.se

Birgitta Sjöström

070-266 21 50

birgitta.sjostrom@alvnet.se

www.slojdarnashus.se

Per Lindgren

070-209 03 96

pl@alvnet.se

nej

info@wallhalla.se

www.wallhalla.se

Kaffeporslin, matporslin, glas och bestick
för ca 60 personer. Kaffebryggare, mikro,
spis med ugn, kyl och frys

bredband

kopiator i kontorsrum

Dansvänligt golv och garanterad lokal med mycket god akustik enligt dansare och musiker.
spegelväggar.Ljusanläggning finns också.
Lokalerna är anpassade för rörelsehindrade - stora toaletter - en med dusch.

Två musikrep-lokaler med utrustning
Ett sammanträdesrum 16 m2
Vännäsby

Slöjdarnas hus

Vännäsby

Bagarstuga vid Slöjdarnas hus

Vännäsby

Vännäs kyrka

En stor lokal på c:a 250 kvm,
Cafédel med plats för 50 personer

ja,ute

nej

ja

församlingslokalen

vannas.pastorat@svenskakyrkan.se

Västra Spöland Älvan(fd missionshus)

Ca100 personer

Ramp, hörslinga

Östra Vännfors Wallhalla B&B

Allrum för 6-10 personer hela året
Fest- och konferenslokal för 50-60 personer
under sommarhalvåret i inredd lagårdsbyggnad

nej

Ö Spöland

Missionshus

stora salen ca 100 personer
lilla salen = serveringssal 30 sittande vid bord

RWC
hörselslingor

Selet

Bygdegård

75-100

Fullutrustad med porslin, spis, kyl, diskmaskin(för storhushåll)

ja

ja

nej

ja

ja

nej

nej

ja

kan ordnas
Stig Wall

070-662 90 75
0935-401 12

ja

ja, men lite skraltigt
porslin för 30 personer

ja

ja

nej

nej

Barbro Lindgren

0935-220 09

ja med hörslinga

liten flyttbar nej

nej

Siw Mattsson

090-631 81

ja med hushållsdiskmaskin
kaffebryggare,microvågsugn kyl frys
2 varav
1 RWC
ramp ute

ja

ja

ja

070-348 43 12

siw.mattsson@telia.com

Scen utomhus mot Vindelälven. Området inrymmer en fantastisk skulptur/lekpark samt en
bagarstuga som kan hyras för tunnbrödsbak

