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välkommen sköna maj! 
Äntligen har första spadtaget tagits för vegaskolan och det nya folkbiblioteket. det 
är en stor satsning som genomförs och jag är säker på att det kommer att bli fan-
tastiskt. intresset för projektet är stort och arbetet följs av en rad aktörer, bland annat 
för att det är en sådan tydlig miljöprofil på det. allt beräknas stå klart inför läsåret 
2015/2016. läs mer om första spadtaget på sidan 3 i detta nummer.

 

i slutet av mars deltog några politiker och tjänstemän på en studieresa till timrå 
kommun. timrå är den kommun i norrland som har bäst företagsklimat, enligt 
svenskt näringslivs företagsklimatmätning. det var ett intressant studiebesök där vi 
fick en inblick i hur kommunen tillsammans med näringslivet arbetar för att skapa 
det företagsklimat som gett kommunen så gott rykte. jag är imponerad av deras 
arbete! det är många tankar och idéer som vi tar med oss tillbaka till vännäs för att 
utveckla det arbete som vi gör här.

 

På sidan 12 kan du läsa om näringslivsgalan som hölls den 21 mars, en bra dag 
fylld med givande föreläsningar och trevlig underhållning. ett flertal priser delades 
också ut och från vännäs kommun delade vi ut vännäs kommuns näringslivspris 
2014. Priset tilldelades Glassbonden (helena och tomas Ågren) som fick ta emot 
priset bestående av blommor och diplom. Grattis önskar vi igen!

 

nu stundar sommaren och jag vill passa på att tipsa om allt det bra och fina som 
finns här i kommunen och umeåregionen. via www.visitvannas.se kan du läsa om 
lokala besöksmål och aktiviteter. där finns något som passar alla!   
 
ha en skön sommar!
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Det här är en jättesatsning på våra 
barn, kulturen och för Vännäs. Att 
vara en del i detta projekt känns riktigt 
bra. Vännäs kommun har arbetat länge 
med detta och nu blir det äntligen 
verklighet. Tillsammans bygger vi nu 
framtid. 
 
Att skolan kommer att bli perfekt ur 
ett lärande-, trivsel- och trygghetsper-
spektiv är jag, Tomas Åström barn-och 
utbildningschef, övertygad om, och det 
känns extra bra. Den nya byggnaden 
skapar också förutsättningar för ett 
utökat samarbete mellan skola och 
kultur. 
 
Genom att skolan och biblioteket dess-
utom byggs med en hållbarhetsinrikt-
ning som i stort sett är unik i Sverige 
gör att vi tänker både på nuet och 
lärandet i dag, såväl som i framtiden 
samt på ett hållbart samhälle.

Vännäs växer, vi får fler invånare och 
därmed fler elever. Vi är en skola som 
siktar framåt och uppåt.

Vi är bra i Vännäs och vi vill bli ännu 
bättre. Ett led i detta är en ny skola för 
barnen och våra medarbetare. 
 
Nu har alltså det första spadtaget 
grävts för byggnationerna och allt 
beräknas vara klart inför läsåret 
2015/2016.

I samband med första spadtaget hölls 
tal av Johan Söderling, kommunalråd, 
Lars-Åke Forsgren, ansvarig för byg-
get, av mig Tomas, och avslutningsvis 
av Kristina Nyström, en av skolans 
rektorer. 
 
Alla höll trevliga och bra tal, men det 
bästa vid denna ceremoni och det som 
förhöjde stämningen mest var, enligt 
min mening, sången som två av våra 
elever framförde. De visade ett stort 
mod att med sådan entusiasm sjunga 
inför hela skolan och bjöd upp till en 
bra stämning.
 
Sammantaget blev det ett trevligt start-
skott på något trevligt för framtiden.

Det var nog bara vädret som skulle 
kunna ha varit lite varmare.

tomas Åström
Barn- och utBildninGschef

I mars sattes spaden i jorden för ”nya” Vegaskolan och för ett nytt kommunbibliotek 
som ska byggas här i Vännäs.

Johan Söderling, kommunalråd, Cornelia Smetana, elevrådsrepresentant, Kristina Nyström, rektor, Elias Eriksson, elevrådsrepresentant och Mikael Landström 
från byggentreprenören, fick äran att ta första spadtaget till den nya skolan. Foto: Vännäs kommun.
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stärka goda exempel

hållbarhetsveckan handlar om att 
stärka aktörer som satsar hållbart, ge 
möjlighet att nätverka och marknadsföra 
sig i ett större sammanhang samt sprida 
information och goda exempel för att 
utveckla hållbarhetsarbetet i länet. må-
let är att västerbotten ska bli sveriges 
hållbaraste län 2020.

skapa nätverk

alla aktörer som vill arrangera en håll-
bar aktivitet under veckan välkomnas 
att delta. ta chansen att nå ut till nya 
kunder och samarbetspartners, skapa 
nätverk och träffa likasinnade samt var 
en förebild i hållbarhetsarbetet i kommu-
nen. inställningen är att varje arrang-
emang oavsett storlek gör skillnad.

det är ingen kostnad för att medverka 
och du som deltar får dessutom kost-
nadsfri marknadsföring för din aktivitet 
under see-veckan. aktiviteterna sker 
där ni finns men kommunen kan vara 

Hållbarhet i Vännäs

Vännäs kommun deltar i SEE* Västerbottens hållbarhetsvecka, för tredje året i rad.
Hållbarhets-veckan äger rum 15-21 september och vi välkomnar ditt företag, din förening eller 
din organisation att delta!

Före och under tillkomsten av Vega-
skolan genomfördes ett arbete för hur 
vi skulle kunna säkerställa energi- och 
miljökrav på nybygget av skolan.

Utifrån Energimyndighetens projekt 
Uthållig kommun fick vi kunskap hur vi 
ska arbeta för att uppfylla de kriterier 
som projektet kräver.

Vårt uppdrag i hållbarhetsberedningen 
inför byggandet av den nya skol- och 
biblioteksbyggnaden blev att föreslå 
materialkrav som uppfyller kriterierna 
för Uthållig kommun.

Den nya delen av Vegaskolan byggs 
utifrån ett hållbarhetstänk med hårda 

energikrav och minimal miljöpåverkan 
sett på ett 50-års perspektiv.

Material som kan påverka människan 
negativt kommer så långt det är möjligt 
att undvikas.

SEE-veckan, som du kan läsa mer om 
nedan, erbjuder medborgare och alla 
intresserade att själv fundera och ta 
del av olika branschers och intresse-
föreningars syn på hållbarhet.

Veckan kommer att erbjuda många 
och intressanta föreläsningar så passa 
på att avsätta tid för att få lära dig mer 
om hållbarhet.

leif andersson
ordf. i hÅllBarhetsBeredninGen  

behjälplig med lokaler samt ge tips 
på eventuella samarbetspartners eller 
mötesplatser.

Delta du med!

vill ditt företag, din förening eller 
organisation delta i hållbarhetsveckan? 
då är du välkommen att kontakta mig, 
frida hallgren, 070-200 74 00 eller 
frida.hallgren@vannas.se.

för information om see västerbottens 
hållbarhetsvecka se www.nolia.se/see

frida hallGren
070-200 74 00

vi behöver
familjehem 

I Sverige är vi bra på att, via insam-
lingar och fadderverksamhet, hjälpa barn 
som har det svårt...

…men visste du att det finns barn och 
unga här hemma i din kommun/region  
som också behöver vuxnas hjälp?

många barn tvingas flytta till andra 
orter på grund av brist på familjehem.

Det vill vi ändra på!

vi vill att våra barn i vännäs med 
omnejd ska få fortsätta att bo i närheten 
och ha en trygg och välkänd tillvaro. 

vill du veta mer om vad det innebär att 
ta emot ett barn i ditt hem?

Kontakta oss på familjehemscentrum 
i umeåregionen. du kan ringa oss 
eller lämna en intresseanmälan på vår 
hemsida så kontaktar vi dig.

familjehemscentrum
tel 090 -16 10 00 (vxl)
www.umeåregionen.se/familjehemcentrum

Familjehemscentrum är ett samarbete mellan kom-
munerna i Umeåregionen. Syftet är att höja kvaliteten 
för våra barn och ungdomar genom att öka utbudet 
av valbara familjehem i Umeåregionen. Det blir då 
lättare att matcha rätt familjehem till rätt barn så att 
barnen kommer till hem som passar dem. 

DELta I sEE-VECkan

*SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och 
Ekologisk utveckling.
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chans att tycKa till

Genom medborgarundersökningen ges 
medborgarna möjlighet att tycka till 
om Vännäs kommun som plats att leva 
på, dess verksamheter, samt möjlighe-
terna till inflytande. 

SCB genomför undersökningen två 
gånger om året och har gjort så sedan 
hösten 2005. 

Enkäten kan besvaras i både pappers-
format och via SCB:s hemsida. På den 
postenkät som skickats ut finns inlogg-
ningsuppgifter för att besvara enkäten 
via internet. På internet finns enkäten 
också tillgänglig på engelska, finska och 
spanska. 
 

analysraPPort

Efter avslutad undersökning gör SCB 
en analysrapport, som redovisar med-
borgarnas uppfattning om kommunen 
och dess verksamheter.

I rapporten görs också jämförelser med 
det sammanlagda resultatet för alla 
deltagande kommuner. Samtliga re-
sultat redovisas även efter hur kvinnor 
respektive män har svarat.

Bra BetyG

Senast Vännäs kommun deltog i 
medborgarundersökningen var hösten 
2012. Det sammanfattande betygs-
indexet för hur medborgarna bedömde 

Vännäs kommun som en plats att bo 
och leva på blev 65 (av 100), vilket var 
högre än genomsnittsresultatet som var 
60.

54 procent av de Vännäsbor som 
besvarade enkäten 2012 sade sig starkt 
kunna rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till kommunen.

dina svar Behövs

Vännäs kommun vill uppmana dig som 
fått medborgarundersökningen att så 
snart som möjligt svara på denna.

Det är av stort värde för kommunen 
att få ta del av dina synpunkter om 
Vännäs kommun som plats att leva 
på, kommunens verksamheter och din 
syn på möjligheterna till inflytande på 
kommunala beslut!

Mer information om undersökningen 
finner du via: www.scb.se/sv_/Vara-
tjanster/Insamling-och-undersokning/
Medborgarundersokningen

Vi kommer att presentera resultaten på 
www.vannas.se samt i Här&Nu så snart 
de sammanställts.

lina andersson 
0935 – 141 13

medborgarundersökning

Vännäs kommun deltar under våren 2014, tillsammans med 55 andra kommuner, i 
en medborgarundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB. Enkäten 
som skickades ut i mars når 600 Vännäsbor i åldrarna 18 – 84 år.

allmänna lokala 
ordningsföreskrifter – 
hund och häst
Kom ihåg att plocka upp bajs efter din 
hund och häst från gator, vägar, torg, 
gång- och cykelvägar, motionsspår 
samt parker. 

ridning får inte ske i motionsspåren som 
är anlagda av kommunen.

din hund ska alltid hållas kopplad i 
motionsspår som är anlagda av kom-
munen. 15 maj – 15 september ska 
hunden dessutom vara kopplad på alla 
ställen inom kommunen som är offentlig 
plats.

Kom också ihåg att din hund inte får 
vistas på offentliga begravningsplatser 
och kommunens anlagda och under-
hållna lekplatser och badplatser.

vÄnnÄs Kommun

hyr flytväst!
Tänk på säkerheten när du vistas 
vid och på vatten.

självklart ska du ha flytväst när du 
vistas vid och på vatten! flytväst 
kan du hyra på brandstationen,
ingång från Pengsjövägen, var-
dagar klockan 08.00-15.00.
ring gärna innan du kommer.

vi håller sommarstängt veckorna
28 - 30.

flytvästar finns i storlekar från
0-90 kilo.

Pris: 10 kr första dygnet, därefter 
fem kronor per dygn.

rÄddninGstjÄnsten
0935-140 00
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gustaV was HErE
Skådespelaren Love Ersares berättelse 
om den legendariske arkeologen Gus-
taf  Hallström. Det är också berättelsen 
om tjugotvå hyllmeter arkiv, en tid av 
rasbiologi och nazism samt sökandet 
efter sanningen om en människa. 

Fredag 9 maj kl. 19.00, 
Medborgarhuset

fLottarna kommEr
 
Under hösten 2013 har berättelser 
från flottningen längs älvarna samlats 
in, bland annat genom berättarcafé 
på Vännäsby bibliotek. Berättelserna 
utgör stommen i denna föreställning 
tillsammans med folkmusik och dans. 
Lena-Stina Forsell, Umebygdens spel-
mansgille m fl.

Fredag 8 augusti kl. 19.00,
Festplatsen, Vännäsby

rIVEr fILm storIEs
Den 16 augusti uppmärksammas Vin-
delälven i samband med nationalälvens 
dag. Aktiviteter under dagen vid Slöj-
darnas hus samt filmvisning utomhus 
kl. 21.00.

Lördag 16 augusti kl. 21.00,
Slöjdarnas hus 

bröt

Dans-musik-konstföreställning om 
flottningen. Koreografen Åsa N. 
Åström och konstnären Håkan Bring 
medverkar tillsammans med musikerna 
Gerd och Lars-Göran Ulander.

Söndag 7 september kl. 19.00,
Flottarminnet, Ö Spöland

kuLtur 2014
I Vännäs
I samband med kulturhuvudstadsåret genomförs ett flertal högklassiga kulturarrang-
emang i Vännäs genom samarbete med Rock art in Sápmi - Västerbottens museum, 
River Stories – NorrlandsOperan och Västerbottensteatern.

 
 
Program finns på www.vannas.se. 
informationblad finns på biblioteken.

arrangörer i samverkan: 
vännäs kommun, vännäs församling, 
vännäs musik & teater, aBf, no!, 
västerbottensteatern, västerbottens 
museum, region västerbotten, 
umeå 2014

karta över
skyddad natur
För dig som är natur- och friluftsintres-
serad har Naturvårdsverket tagit fram 
ett kartverktyg  – Skyddad Natur.

Här kan du bland annat hitta alla
naturreservat, värdefulla vatten och 
stora skogsägares markinnehav.

Kartan finns tillgänglig på
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se

0 4,00km
Skala: ~1:80,000 © Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan

 
nationaldagsfirande
fira nationaldagen tillsammans med 
vännäsbygdens hembygdsförening.

den 6 juni anordnas nationaldags-
firande på hemberget i vännäsby 
kl.12.00 - 15.00.

Välkomna!

utställning av 
skolplanscher
3 - 6 juni arrangeras en utställning 
av skolplanscher i hembygdsgården 
på hemberget i vännäsby.

Fler arrangemang på
www.vannasbygdenshembygds-
forening.se
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I tätorterna Vännäs och Vännäsby och 
inom byar som räknas till sammanhål-
len bebyggelse behövs bygglov för de 
flesta nybyggen. Tillbyggnader, ändrad 
användning och fasadändring kräver i 
många fall också bygglov.

Vill du bygga närmare än 100 meter 
till vattnet gäller strandskyddslagen och 
dispens måste sökas.

På www.boverket.se/Bygga--forvalta/
Bygglov-och-anmalan kan du läsa mer 
om vilka regler som gäller. 

Du kan också kontakta plan- och bygg-
avdelningen som hjälper till med frågor 
om bygglov och vilka regler och lagar 
som gäller just för din fastighet.

eva lidestav 
0935-142 11

eva WÅllBerG 
0935-142 13

Köp tomt i Vännäs, Vännäsby eller 
Tväråbäck innan årsskiftet!

Kommunfullmäktige väntas den 28 april 
ta beslut om att höja tomtpriserna i kom-
munen från 1 januari 2015 för att mot-
svara dagens exploateringskostnader.

förslaget innebär att:
•	 tomterna i vännäs och vännäsby 

kommer att kosta 140 000 kronor 
för  tomtstorlek max 1 000 kvadrat-
meter. större tomter får ett tillägg 
med 50 kronor per kvadratmeter. 

•	 tomterna i tväråbäck kommer att 
kosta 45 000 kronor med tomtstor-
lek max 1 000 kvadratmeter. 
större tomter får ett tillägg med 15 
kronor per kvadratmeter.

Gällande tomtpriser är från en krona 
upp till 80 000 kronor.

oBs! vatten- och avloppsanslutnings-
kostnader tillkommer enligt kommunens 
va-taxa.

se lediga tomter i kommunen på
www.vannas.se/ledigatomter

höjda tomtpriser 
från 2015

Dags att söka bygglov

Det är dags att söka lov om du tänker göra någon slags byggåtgärd på 
huset under sommaren. Foto: Flabb

Från och med v. 19 fram till 
skolavslutningen är Lobbyn stängd 
och Ikaros går över till sommartid. 
Ikaros kommer att hålla öppet 
måndagar och onsdagar kl. 18-21
och fredagar kl. 19-24.

Livet är en fest

Den 16-18 maj besöker vi, 
tillsammans med en grupp 
ungdomar, ungdomsfestivalen Livet 
är en fest. Det är en återkommande 
ungdomsfestival som reser runt 
mellan olika städer varje år. I år 
kommer festivalen till Umeå.

Ungdomar som besöker festivalen 
kommer att få möjlighet att 
delta i olika workshops, se olika 
liveframträdanden och träffa andra 
ungdomar ifrån hela Sverige.

Don´t drink and drive

Den 21 maj besöker Don´t drink and drive 
Ikaros. Don´t drink and drive arbetar för 
att göra ungdomar uppmärksamma 
på riskerna med alkohol och droger i 
trafiken.

skolavslutning

Den 12 juni är det dags för skol-
avslutning på Vännäsbadet för 

kommunens högstadieungdomar. 
Det kommer att bjudas på livemusik, 
roliga aktiviteter, mat och bad i 
poolen.

Efter skolavslutningen är det 
sommarlov och fritidsgårdarna 
stänger för att åter öppna v 34.
Till dess önskar vi alla ungdomar ett 
underbart sommarlov!

mattias WÄlivaara
070-220 73 67

emelie höGlander
070-346 16 41

tommy sjölund
070-695 05 83

det här händer på ikaros och lobbyn
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Vid anmälan ange vilken nivå ni anser att ert barn/ungdom befinner sig på

Nivå 0  Är försiktig i vattnet och doppar ogärna huvudet.

Nivå 1  Har vattenvana, rör sig obehindrat i vattnet.

Nivå 2 Kan flyta och glida i vattnet. Har tagit något av märkena Baddaren blå/gul 
och Sköldpaddan. 
Nivå 3 Kan simma ca tio meter på mage/rygg motsvarar märkena  Silver- och 
Guldpingvinen. 
Nivå 4 Kan simma 25 meter motsvarande Silverfisken. Vi jobbar vidare för att 
kunna simma 50 m, 100 m och så småningom ta vattenprovet, dvs kunna simma 
150 m i magläge och 50 m i ryggläge, kunskapskravet för  årskurs 6 i skolan.

 

sommarens simsKola

På simskolan blandas lekar som 
trollkarlen, bacillen och hajen med 
övningar för att lära dig att simma. 
Om du redan kan simma några meter, 
då fortsätter vi att öva och träna på 
grunderna för de fyra simsätten crawl, 
fjäril, ryggsim och bröstsim.

vi erBjuder simsKola 
följande Perioder

 
•	 Period 1, 23 juni – 4 juli 
•	 Period 2, 7 juli – 18 juli
•	 Period 3, 21 juli – 1 augusti 

Kostnad

Elever i blivande årskurs 1-3 erbjuds
kostnadsfri simundervisning till och
med nivå 4 av barn- och utbildnings-
förvaltningen.

För övriga är kostnaden 650 kronor 
per period för nivåerna 1-3 och 700 
kronor per period för nivå 4 och för 
träningsgrupperna.

du som Kan simma 
och vill lÄra diG mer

Vi har också träningsgrupper för dig 
som kan simma och vill ta flera märken, 
lära dig ett nytt simsätt eller simma för 
motion/träning. Dessa grupper är i 
första hand tänkta för barn i årskurserna 
4-9 som kan simma och vill lära sig mer.
Ingen åldersgräns. Det är även möjligt 
med vuxengrupp om intresse finns.
 

anmÄlan & frÅGor

Anmälan görs via formulär på 
www.vannasbadcamping.se/simskolan-2014

Vid frågor kontakta simlärare Hans 
Nilsson på tel 0703-18 99 58. 

Se mer information som gått ut via 
skolorna eller läs mer på
www.vannasbadcamping.se/simskolan-2014 

tomas Åström
0935-143 25

sImskoLa
I sommar
Simskolan på Vännäsbadet vänder sig till dig som vill lära dig simma, är ovan och 
vill vänja dig vid vattnet eller älskar att leka och bada.

infomentor -  
skolans lärplattform
För elevernas utveckling och lärande är 
det viktigt att vi har en bra och tydlig 
dialog och information mellan elever, 
föräldrar och skola. Med hjälp av vår 
Lärplattform, InfoMentor, skapar vi 
goda förutsättningar för att uppnå 
detta.

I InfoMentor får eleverna informa-
tion om schema, läxor och planeringar 
i olika ämnen, hur lärandet utvecklas 
och hur de kan lyckas ännu bättre.

I InfoMentor kan föräldrar ex-
empelvis läsa veckobrev, se elevens 
schema, se klasslistan, anmäla sjukfrån-
varo och se all inrapporterad frånvaro, 
se skolans kalendarium, läsa nyheter 
från skolan och ta del av skriftliga 
omdömen.

Det är lätt komma åt InfoMentor 
oavsett om man väljer att surfa med 
mobil, surfplatta eller dator. 

Genom samarbete via InfoMentor gör 
vi skolan ännu bättre!

tomas Åström
0935-143 25

Kommande aKtiviteter vid 
vÄnnÄs frivilliGcenter

•	 Kafé med underhållning på 
FrivilligCenter 14 maj 
kl. 13.00.

•	 Lämna in önskemål om hem-
fixare, ledsagare och besökare 
senast 9 juni.

•	 Grillfest för boende på 
Vännäsby äldrecenter 4 juni 
kl. 13.00.

•	 Grillfest på Slussen/Dagverk-
samheten 9 juni kl. 14.00.

•	 Grillfest för boende på Borg-
mästargården 10 juni 
kl. 13.00.

•	 Våren avslutas med en hel-
dagsutflykt för anhörigvårdar-
grupperna och frivilliga13 juni 
till Umeå, tema kulturhuvud-
stadsåret.

caroline forsGren
0935-143 08

 
obs! om du inte anmält ditt barn 
via informationen som gått ut via 
skolorna gör en anmälan snarast.
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musikskolans elever brukar uppträda 
vid en större konsert på medborgarhu-
set varje vår och höst. i vår har ett nytt 
upplägg för konserterna prövats genom 
att musikskolan spelat för förskolebarn 
på snickargården i vännäsby.

ett tiotal elever medverkade, med stöd 
av musikskolans lärare. Programmet 
bestod mestadels av välkända barnlåtar 
och förskolebarnen fick sjunga med.

- det var roligt och inte lika nervöst 
som en vanlig konsert. man var inte 
lika rädd att det skulle bli fel. det här 
vill vi göra igen, säger elsa friborg som 
sjöng tillsammans med alva alm.

förskolebarnen hade laddat med att 
tillverka flaggor som viftades i takt med 
musiken. det var tydligt att barnen upp-
skattade musikskolans besök.

- det var bäst när alla spelade, kon-
staterade ludvig Ågren, 6 år.

i vännäs får eleverna börja i musiksko-
lan från årskurs 4. undervisning erbjuds 
i de flesta instrument, enskilt eller i 
grupp.

På senare år har särskilt musikskolans 
rockgrupper varit populära. att spela 
för förskolebarnen är också ett sätt att 
visa fram musikskolan för möjliga bli-
vande elever. ludvig Ågren har redan 
bestämt sig.
    - jag ska spela elgitarr!

musikskolans vårkonserter äger rum 
på medborgarhuset 20 och 21 maj 
kl. 19.00.

Välkomna!

läs mer om musikskolans utbud på 
www.vannas.se/musikskola

henriK Åström
0935-143 23

Musikskolan spelade
för förskolebarn

lÄsÅrsdata 
2014/2015 

HösttErmInEn 2014 (grundskolan)

elever 18 aug – 19 dec

lovdagar 30 sept
  27 okt – 31 okt

VårtErmInEn 2015 (grundskolan)

elever 12 jan – 11 juni

lovdagar 5 jan, 7-9 jan
                  13 maj, 15 maj

sportlov v 10 (2-6 mars) 

Påsklov v 15 (7-10 april) 
 
  

tomas Åström
0935-143 25

 

sommarskola
Precis som tidigare år genomförs 
sommarskola på Hammarskolan.

Sommarskolan innebär att eleven 
intensivläser ett eller flera ämnen 
under en begränsad period. 

Erbjudandet om sommarskola 
riktar sig i första hand till de elever 
som inte nått godkänt i ett eller 
flera ämnen som behövs för att bli 
behöriga för studier på gymnasiet.

Sommarskolan startar innan 
skolavslutningen för att betygen för 
årskurs 9 ska bli klara innan den 
slutliga antagningen till gymnasie-
skolan görs.

Anmälan görs via respektive skola.

tomas Åström
0935-143 25

Från vänster: Liam Lundmark,Gustav Svedberg, Ester Laudon, Tilda Andréasson och Ida Henriksson.
Foto: Henrik Åström.
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vem fÅr rösta

Du har rösträtt om du:

•	 Senast på valdagen fyller 18 år

•	 Är svensk medborgare och är eller 
någon gång har varit folkbokförd i 
Sverige

•	 Är medborgare i något annat av 
EU:s medlemsländer, är folkbokförd 
i Sverige och har anmält dig till den 
svenska röstlängden*.

Uppfyller du dessa krav och inte har fått 
något röstkort senast den 7 maj, kontakta 
då valkansliet som du når via telefon 
0935-141 45.

din valloKal

På ditt röstkort står det vilket valdistrikt 
du tillhör samt vilken vallokal du ska 
rösta i. Denna vallokal är öppen på 
valdagen söndagen den 25 maj 2014, 
kl 08.00 – 21.00. Till vallokalen be-
höver du ta med dig legitimation men 
inte röstkort.

Du kan rösta även utan ID-handling 
men måste då ha med dig en person 
som går i god för din identitet. Den 
personen måste då visa ID-handling.

Observera att du kan ha fått en ny 
vallokal jämfört med tidigare år!

•	 Vännäsby bibliotek för 
valdistrikt Vännäsby och 
Östra byaområdet

•	 Vegaskolans matsal för 
valdistrikt Vännäs södra

•	 Vännäs hälsocentral för 
valdistrikt Vännäs centrala

•	 Liljaskolans matsal för valdistrikt 
Vännäs västra

Vid samtliga vallokaler finns det möj-
lighet till parkering för personer med 
funktionsnedsättning. Dessa parke-
ringsplatser är endast för personer med 
tillstånd. Fler parkeringsplatser finns 
vid samtliga vallokaler.

förtidsröstninG

Förtidsröstning erbjuds från och med 
den 7 maj. Alla röstberättigade väljare 
får förtidsrösta. Det är möjligt att ång-
ra sin förtidsröst genom att gå till sin 
vallokal på valdagen. Valdagens röst 
räknas då. Vid förtidsröstning måste 
legitimation och röstkort tas med. 

Förtidsröstning erbjuds på Vännäs 
bibliotek och på Vännäsby bibliotek 
under följande dagar och tider:

Vännäs bibliotek

7-16 maj
onsdagar och fredagar kl 10-14 samt 
torsdagar kl 16-20.

19-24 maj
måndag, onsdag, fredag, lördag kl 10-
14 samt tisdag och torsdag kl 16-20.

Vännäsby bibliotek

7-14 maj
måndag kl 10-14, onsdagar kl 16-20.

20-22 maj
tisdag och torsdag kl 10-14, samt 
onsdag kl 16-20.

På Vännäsby äldrecenter samt Borg-
mästaregården kommer det att 
erbjudas särskild röstmottagning för de 
boende lördagen den 24 maj.

BudröstninG

Den väljare som på grund av ålder, 
sjukdom eller funktionsnedsättning inte 
har möjlighet att ta sig till sin vallokal 
eller till röstlokal för förtidsröstning kan 
rösta med bud. Väljarens anhörig eller 
vårdare kan vara bud.

Den som har lantbrevbärare kan även 
använda brevbäraren som bud. På 
kommunhuset finns budröstningsmate-
rial att hämta. Lantbrevbärare har eget 
material.

Kommunen erbjuder även kommunala 
bud som kan ta emot rösten från väl-
jaren. Kontakta valkansliet på telefon-
nummer 0935-141 45 för att komma 
överens om en tid när det kommunala 
budet kan hämta budrösten.

För mer information om val till 
Europaparlamentet, se gärna Val-
myndighetens hemsida www.val.se eller 
www.europaparlamentet.se.

För frågor om valet i Vännäs kommun, 
kontakta valkansliet på 0935-141 45.

susanna siljetun, valKansliet
0935-141 45

VaL tILL Eu
Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Röstkort skickas ut till 
alla röstberättigade mellan 2-7 maj.

*Röstlängden innehåller de personer som har rösträtt 
vid det aktuella valet. Valmyndigheten upprättar 
röstlängden 30 dagar före varje val. Alla som trycks i 
röstlängden får ett röstkort skickat till sig.
Källa: www.valmyndigheten.se
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I samband med att Trafikverket kom-
mer att höja och tillgänglighetsanpassa 
plattformen vid spår ett ser Vännäs 
kommun över utformningen av områ-
det framför järnvägsstationen.

- Vi tittar på trafikflödet på platsen och 
kommer att försöka anpassa detta så 
att det blir bättre och mer tydligt var 
resande ska släppas av och hämtas, 
berättar Christer Nygren, gatuchef  i 
Vännäs. Vi ser även över parkerings-
möjligheterna för cyklar och bilar.

En av orsakerna till varför trafiksitua-
tionen behöver ses över och förbätt-
ras framför järnvägsstationen är det 

cykelkaos som idag råder med cyklar 
utspridda inom området och intill 
närliggande fastigheter.

- I översynen studerar vi även hur 
resande tar sig till och från området, 
framför allt gående och cyklister, avslu-
tar Christer Nygren.

Har du frågor om det kommande 
arbetet är du välkommen att kontakta 
Christer Nygren, gatuchef, på telefon 
0935-142 32.

marita BerGman
0935-141 04

PLATTFORM 2

STATIONSHUS
OCH VÄNTSAL

Kontrastmarkering, 2 plattrader, vit

Ledstråk

Spår 2

Spår 1

Valpunktsyta, 9 plattor

Skyddsinhägnad gångpassage

Taktil varning, vit kuperad

Väderskydd och bänkar
Gångpassage

Arbetsområde

Plattformen vid spår ett vid järnvägs-
stationen i Vännäs är idag så låg att det 
är olämpligt för tåg med persontrafik 
att använda den.

- Vi kommer att höja plattformen 
med 25 centimeter och bygga in taktila 
ledstråk för synskadade, berättar Per 
Lindmark, projektledare Trafikverket.

Det kommer även att bli lättare att ta 
sig upp på plattformen och ett väder-
skydd med ståbräda och bänkar kom-
mer att byggas på plattformen.

Väderskyddet kommer att vara i glas 
av liknande modell som det som finns i 
Vännäsby.

- Det kommer även att monteras ny 
belysning till den höjda plattformen 
för att göra det mer trivsamt, säger Per 
Lindmark. 
  
Arbetet med att höja och anpassa 
plattformen startar den 25 augusti och 
beräknas vara färdigt den 1 november. 
Plattformen vid spår ett kommer att 
vara avstängd under byggtiden.

- En skyddsinhängnad gångpassage 
kommer att göra det möjligt för rese-
närerna att passera byggarbetsplatsen. 
När vi är färdiga kommer plattformen 
att likna den i Vännäsby i design och 
utformning, avslutar Per.

Den del av plattformen som är framför 
stationshuset kommer inte att påverkas 
av bygget. Spårpassagen som används 
idag för att ta sig till och från tågen på 
spår två kommer att vara öppen som 
vanligt under byggtiden.

marita BerGman
0935-141 04

Trafikverket bygger om plattformen i Vännäs
Plattformen vid spår ett vid järnvägsstationen i Vännäs ska bli mer lättillgänglig och anpassad för person med funktionsnedsättning. 
Det kommer även att skapas sittplatser och väderskydd närmare tåget för resenärerna.

renovera cykelväg
trafikverket har för avsikt att 
renovera gång- och cykelvägen 
från tvärån fram till kyrkan i 
Vännäsby. arbetet planeras  
att göras till sommaren och inne-
bär att gång- och cykelvägen 
stängs av . Hänvisning  
kommer att ske till strand- 
promenaden.

mer info om detta kommer på 
www.vannas.se när trafikverket 
gett klartecken för byggstart.

christer nyGren 
0935-142 32

bättre trafiksituation

Illustration: Trafikverket
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I slutet av mars genomfördes den första 
Vännäsgalan, ett samarrangemang 
mellan företagarorganisationen Före-
tagarna, Swedbank, Handelsbanken 
och Vännäs kommun. Syftet är att lyfta 
fram och uppmärksamma näringslivet.

Jag träffade två av initiativtagarna, 
Kathrine Jonsson, ordförande i Fö-
retagarna och tillika hotellägare och 
Christin Westman, näringslivsutveck-
lare på Vännäs kommun, en förmiddag 
på Hotel Vännäs för att få veta varifrån 
tankarna om en näringslivsgala kom 
ifrån.

företaGarPriser

Företagarna har under ett antal år 
delat ut ett företagarpris kallat Årets 
Företagare.

- Vi inom Företagarna har haft 
tankar på att utveckla företagarpriset 
på något sätt och idén om att ordna 

något större och lite festligare kom en 
dag när jag och Christin satt i ett annat 
möte, berättar Kathrine.

- När idén dök upp kände jag att det 
här kunde vara ett bra sätt att koppla 
samman kommunen och näringslivet, 
fyller Christin i.

Frågan väcktes formellt under hösten i 
näringslivsrådet, ett råd där strategiska 
frågor för Vännäs näringslivsutveckling 
diskuteras.

I rådet deltar representanter från Vän-
näs kommun, företagarorganisationer, 
handeln, Swedbank, Handelsbanken 
och Lantbrukarnas Riksförbund. Rå-
det träffas fyra gånger per år.

- Vi kände att idén om ett festligt ar-
rangemang var något att utveckla och 
ortens banker ville vara delaktiga som 
sponsorer, fortsätter Christin.

Ganska raskt tillsattes en gemensam 

arbetsgrupp, bestående av Kathrine, 
Christin och representanter för ban-
kerna och handeln, för att driva frågan 
vidare.

- Personerna bakom radiokana-
len Pop och Rock, som är på väg att 
etableras i Vännäs, erbjöd sig att vara 
mediasponsor för arrangemanget 
tillsammans med tidningen Västerbott-
ningen, berättar Kathrine.

Gala med WoW-KÄnsla

Arbetsgruppens arbete utmynnade i in-
tressanta föreläsningar under eftermid-
dagen och en gala på kvällen där fö-
retagsutmärkelserna kunde samlas för 
att på ett positivt sätt uppmärksamma 
näringslivet i kommunen. Vännäsgalan 
var född.

- Det blev ett galakoncept efter-
som vi ville förmedla känslan av fest, 
glitter och glamour. Vi ville också att 

VännäsgaLa 2014

Årets pristagare samlade efter utdelningen av utmärkelserna. Fr v: Stefan Johansson, Tomas Ågren, Per-Jonas Johansson, Helena Ågren, Ove Nordin och Maria Sundquist. 
Foto: Anna-Clara Fridén.
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besökarna skulle få en wow-känsla av 
den utrullade röda mattan, de vajande 
flaggorna och de vackra blomsterar-
rangemangen, säger Christin.

Åhörarna fick lyssna till föreläsningar 
om ledarskap och utveckling, att skapa 
ett bra näringslivsklimat samt entrepre-
nörskap.

På frågan om det funnits någon 
likanade gala tidigare i Vännäs svara 
Kathrine: 

- Inte vad jag känner till. Företagar-
na har delat ut Årets Företagare för sig 
och Centerpartiet i Vännäs har delat 
ut sitt pris, Årets Kvinnliga företagare, 
för sig.

2014 års 
pristagare

Vännäs kommuns näringslivspris

glassbonden

Helena och Tomas Ågren

Årets Företagare

kaj Johanssons åkeri ab

Stefan och Per-Jonas Johansson

Årets Vännäsambassadör

Vännäsdagarna

Ove Nordin och Maria Sundquist

Årets Kvinnliga företagare

glassbonden

Helena Ågren

Inte nog med att det blev en gala, 
bankerna på orten tog även initiativet 
till att instifta ett eget pris – Årets Vän-
näsambassadör. I år var det Swedbank 
som stod för priset och 2015 kommer 
Handelsbanken att vara prisutdelare.

Vännäs kommun inrättade också ett 
näringslivspris.

- Att Vännäs kommun har skapat  
ett näringlivspris har ett stort symbol-
värde för näringslivet i kommunen, 
menar Christin.

Eftermiddagen övergick i kväll och de 
hundratalet personer som köpt biljetter 
samlades på Hotel Vännäs för mingel, 
trerättersmiddag, prisutdelningar, 
underhållning och dans till Desolate 
Village.

- Det blev en jättetrevlig kväll och vi ser 
årets gala som starten på ett långsiktigt 
engagemang. Vi kommer att jobba för 
att det blir ett årligt återkommande ar-
rangemang, menar både Christin och 
Kathrine.

arranGemanGets framtid
Idéer finns för hur Vännäsgalan skulle 
kunna bli mer intressant genom att 
exempelvis samordna med kommunens 
ledardagar.

Tankar finns också på att lyfta in yt-
terligare utmärkelser som exempelvis 
Årets Nyföretagare i Vännäs som delas 
ut av Entreprenörcentrum.

vÄnnÄsGala 2015

Är du eller din organisation intresserad 
av att vara delaktig i att arrangera
Vännäsgalan 2015?

Kontakta Christin Westman, närings-
livsutvecklare på telefon 0935-141 43, 
mobil 070-389 18 54 eller via e-post 
christin.westman@vannas.se

marita BerGman
0935-141 04

Mingelbilder från Vännäsgalan 2014.
Foto: Anna-Clara Fridén
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reducering av vikter för vägningar under april 2014

information att vikttaxa införts kom till 
hushåll och verksamheter i brevlådan 
efter den 1 april. renhållningsavdel-
ningen ber om ursäkt att så skedde. 
för detta missöde kommer vikterna att 
reduceras för vid nästa fakturering, för 
de tömningar som genomfördes under 
april månad för alla kunder.

för 190 liters kärl kommer vikten att 
läggas på 5 kg, för 370 liters kärl 12 
kg och 660 liters kärl 25 kg.

den nya taxan innebär att taxan består 
av en årlig grundavgift, en årlig fast 
avgift och en rörlig avgift. den rörliga 
avgiften är pris per kilo avfall som vägs 
per tömningstillfälle.

nÅGra definitioner i taxan

grundavgift ska betalas för varje sepa-
rat enhet; det vill säga hushåll, lägen-
het, fritidsbostad, verksamhet, förening 
eller liknande.

den avser bland annat drift av starr-
bergets återvinningscentral, miljöstation 
och deponi samt information och tillsyn.

Exempel: kostnad är 675 kronor per 
hushåll och år.

fast avgift avser bl.a. insamling av 
hushållsavfall, transport av hushållsavfall 
till behandlingsanläggning. 

Exempel: kostnad för ett normalhus-
håll med ett 190 liters kärl med hämt-
ning varannan vecka är 512,50
kronor per år.

Viktavgift avser kostnader för be-
handling av hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall.

Exempel kostnad för ett normalhus-
håll med ett 190 liters kärl är 2,25
kronor per kg.

Från 1 april 2014 infördes vikttaxa för hushållsavfall i Vännäs kommun. 
Fritidshusen undantas, där gäller vanlig volymtaxa. 

starrbergets avfallsanläggning
På Starrberget finns kommunens deponi och återvinningscentral (ÅVC) där hushåll och
företag kan lämna avfall. Taxa för att lämna olika typer av avfall finns på
www.vannas.se/renhallning.

Exempel på avfall
Brännbart grovavfall Möbler, kläder, trä, plastartiklar
Deponirest Kakel, tegel, glas, porslin
Rent trä Trä som inte innehåller farliga ämnen
Metallskrot Verktyg, byggmaterial, takplåt
Tryckimpregnerat trä Trallvirke
Trädgårdsavfall Ris, löv
Vit- och kylvaror Kyl, frys, spis, torkskåp
El-avfall TV, dator, batterier, lampor
Asbest (förpackas väl) Bygg- och rivningsmaterial 
Aska Från öppenspis
Ensilageplast Från bönder som är medlem hos Ekmaco Reagro
Farligt avfall Färg, olja, lösningsmedel

öppettider
på starrbergets åVC

april – november

genomskinliga plastsäckar

Använd genomskinliga plastsäckar när ni lämnar brännbart, isoleringsmaterial etc. Det underlättar för personalen att se att 
rätt sak ligger i rätt container. 

taxan finns i sin helhet på www.van-
nas.se/renhallningstaxa. där förklaras 
definitioner och där beskrivs taxans 
upplägg samt hur uttag av kostnader 
görs.

faKturerinG

i fortsättningen kommer det att synas 
på de kvartalsfakturor som skickas till 
hushållen vilken vikt respektive tömnings-
dag har haft. de kunder som har flera 
kärl och hämtning en gång i veckan 
eller oftare får kvartalsfakturor med den 
sammanlagda vikten som har tömts 
under perioden.

id-mÄrKninG PÅ KÄrlet

saknas det en så kallad ”tagg” 
framtill på din tunna, hör av dig till 
renhållningsavdelningen 142 26,
142 31 eller via e-post till
maria.lundberg@vannas.se

inGer olofsson
0935-142 31

 barnen i bilen vid besök på Åvc,

låt barnen vara kvar i bilen!

Måndag 7.00-15.00
Tisdag 11.00-15.00 17.00-19.30
Onsdag Stängt
Torsdag 11.00-15.00 17.00-19.30
Fredag 11.00-15.00
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Det är härligt när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Det finns risk att buskar, träd och 
växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken. Här är några enkla åtgärder som kan 
förbättra trafiksäkerheten.

Du som har utfart mot gata: Du som har tomt intill gata: Du som har hörntomt:

Vid utfart bör du se till att dina växter 
inte är högre än 80 cm från gatan inom 
markerad sikttriangel.
Sikten skall vara fri minst 2,5 m från 
gatan eller gångbanan.

Häck och buskar bör växa inom eget 
tomtområde. Om du har buskar eller 
träd som sträcker sig ut över gata eller 
gångbana bör du se till att det finns fri 
höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
•	över	gångbana,	minst	2,5	m,
•	över	cykelväg:	minst	3,2	m,
•	över	körbana:	minst	4,6	m.

Om din tomt ligger intill en gång- och 
cykelväg eller gata bör du se till att 
dina växter inte är högre än 80 cm i en 
sikttriangel som sträcker sig minst 10 m 
åt vardera hållet.

förbättra
trafIksäkErHEtEn!

vÄnnÄs BiBlioteK

öPPettider 23/6 – 8/8

mÅndaG 10.00-14.00
tisdaG  16.00-20.00
onsdaG 10.00-14.00
torsdaG 16.00-20.00
fredaG 10.00-14.00

tel       0935-141 80 
e-post  biblioteket@vannas.se

Plan- och ByGGavdelninGen
0935-142 11

vÄnnÄsBy BiBlioteK

öPPettider 16/6 – 15/8
oBs! stÄnGt 30/6 -  25/7 

mÅndaG 16.00 – 20.00
tisdaG  10.00 – 14.00
  16.00 – 20.00
onsdaG 16.00 – 20.00 

tel       0935-14190
e-post   vannasby.bibliotek@vannas.se

sommartider biblioteken
Besök turismwebben 
www.visitvannas.se för 
att se evenemang,
arrangemang och
annat roligt som
händer i kommunen.

www.visitvannas.se
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inom umeåregionen finns åtta älvdalar 
som har ett högt besöksvärde och en 
outnyttjad potential. 

leader urnära bedriver projektet 
”umeåregionens älvdalar” som syftar till 
att ta tillvara på styrkan som älvdalarna 
utgör för att få fler människor att besöka 
landsbygden.

- de älvdalar som ingår är rickleån, 
sävarån, vindelälven, umeälven, 
hörnån, öreälven, leduån och lög-
deälven, berättar hanna landström, 
projektledare för projektet som sträcker 
sig till oktober 2014.

- vi vill visa upp de fantastiska be-
söksmål som älvdalarna erbjuder. det 
kan vara både sådant som tillhanda-
hålls av människor men också naturupp-
levelser, säger hanna landström.

KartlÄGGninG

Projektet inleddes med en kartlägg-
ning av vad älvdalarna har att erbjuda 
i besöksväg. information om platser, 
företag, föreningar och upplevelser 
samlades in för att få en helhetsbild av 
vad besökare kan förvänta sig att få se. 

i projektet finns också en referensgrupp 
med en representant för varje älvdal.

- deras synpunkter är värdefulla, de 
har mångårig erfarenhet från arbete 
med respektive älvdal, menar hanna.

nÄsta steG

nästa steg är att möta företag och 
föreningar längs med älvdalarna för att 
tillsammans med dem välja ut vilka be-
söksmål som ska visas upp i projektet.

- en första tanke var att göra en 
hemsida eller broschyr, men det finns till-
räckligt med sådan information. istället 
vill vi bokstavligt talat få ut besökare på 
landsbygden, fortsätter hanna.

exPeditioner

målet är att i augusti och september 
erbjuda expeditioner för besökare. 
tillsammans med de företag och fören-
ingar som har besöksmål ska expeditio-
nerna planeras och besökare ur olika 
målgrupper bjudas in. 

Projektet innehåller också en del där 
konkreta insatser ska göras för att 

älvdalar med outnyttjad potential
förbättra tillgängligheten till älvdalarna. 
vilka insatser det blir är ännu inte be-
stämt, men det kan handla om rustning 
av leder och fiskebryggor.

- vi vill att alla ska kunna uppleva 
älvdalarna, och ibland måste vissa sa-
ker anpassas för att möta olika behov, 
säger hanna.

fler BesöKsmÅl

har du ett besöksmål kopplat till älv-
dalarna? Besök www.urnara.se under 
”umeåregionens älvdalar” för mer 
information.

marita BerGman
0935-141 04

En laxfena skymtas i Laxforsen, Öreälven. Foto Erland Johansson. Våren vaknar till liv i Nordsjöforsen, Lögdeälven. Foto Stig Wahlberg.
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Det pågår en förstudie om Vindeläl-
vens förutsättningar att bli Unescos 
nästa biosfärområde. Biosfärområ-
den är områden med mycket höga 
landskapsvärden som fungerar som 
modellområden för hållbar utveckling. 
Områden där man tillsammans arbe-
tar för att utveckla samhällena eko-
nomiskt utan att för den skull förstöra 
natur-, kultur- och sociala värden.

vindelÄlvens naturBeten

Åker du längs Vindelälven träffar du 
på många vackra miljöer. Några av 
dessa Vindelälvens pärlor består av 
Vindelälvens naturbeten. Den gröna 
skylten som finns uppsatt vid dessa 
betesmarker lyser som en symbol för 
redan pågående samverkan i älvda-
len. Här har bönderna gått samman 
och restaurerat betesmarker och fått 
dit betesdjur som kan hålla markerna 
fortsatt öppna. 

Blommande ängar och hagar ser vi 
allt färre av i våra landskap i takt med 
att fler och fler jordbruk läggs ner. 
Växterna, fåglarna, fjärilarna och djur 

som hör hemma i det brukade kultur-
landskapet blir mer och mer sällsynta. 
Landskapet med de hävdade markerna 
är en del av vår svenska folksjäl och 
Vindelälvens naturbetesmarker är ett 
mycket uppskattat inslag i älvdalen. 
Naturbeten skulle många i älvdalen 
vilja se mer av.

På betesmarkerna produceras natur-
beteskött. Naturbetesdjuren får gå 
ute och beta gräs längre än djur som 
huvudsakligen är spannmålsuppfödda.

Förutom biologisk mångfald produce-
rar naturbetsmarkerna naturbeteskött 
med jämnare mörhet och insprängt fett 
i musklerna, så kallad marmorering. 
Det kostar bönderna mera att pro-
ducera dessa mervärden och det har 
inte alltid varit lätt att hitta vägen till 
kunderna i dagens mathantering där 
mycket är storskaligt.

WorKshoP om naturBeten

Den 12 maj planeras en workshop i 
Vindeln för att diskutera hur naturbe-
ten skulle kunna utvecklas i Västerbot-

ten och vilka vägar som kan utvecklas 
så att köttet ska nå konsumenter som 
värderar de mervärden som naturbeten 
och naturbetesköttet ger. Från Örebro 
kommun kommer före detta kostchefen 
Bo Carlsson och berättar om arbetet 
med att ställa miljö- och djuretiska krav 
vid den offentliga upphandlingen av 
livsmedel. Här finns det lärdomar att 
göra! 

Med på workshopen är också Malin 
Karlsson, Vännäsbo med ett hjärta 
som klappar för naturbetesmarker och 
våtmarker i länet. Malin har i dagarna 
utsetts till Våtmarksfondens stipendiat 
2014 för sina insatser för att skapa 
värdefulla våtmarksmiljöer.

För mer information om Workshopen i 
Vindeln den 12 maj gå in på hemsidan 
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/
vindelalvsdalen.

Kajsa BerGGren
ProjeKtledare, förstudie vindelÄlven 

lÄnsstyrelsen vÄsterBotten 
010-225 44 63

Vindelälvens änglamarker med den gröna skylten i förgrunden. Uppe till höger glada kor på sommarbetet och nere till höger 
länsstyrelsens biolog och Vännäsbon Malin Karlsson. Foto: Ingemar Johansson, Kajsa Berggren och Peter Jonsson.

Vindelälvens änglamarker
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ÄNNÄS VOLLEYBOLLKLUBBS 
 

 

4-5-6 augusti 
På Vännäsbadet 

Mer information kommer på Hemsidan 

 närmare sommarlovet. 

www7.idrottonline.se/VannasVK-Volleyboll 

Missa inte!!! 

 
Vännäs Orienteringsklubb inbjuder alla, även ovana, i kommunen till motions- 
orientering. Kolla detaljer på www7.idrottonline.se/VannasOK-Orientering. 
 
12 maj 18:30 Vårdcentralen, Orienteringsskola 
19 maj 18:30 Vännäsby skjutbanan, Motionsorientering 
26 maj 18:30 Middagsbergets topp, Motionsorientering 
2 juni  18:30 Dalsjö, Motionsorientering 
16 juni 18:30 Strand, Motionsorientering 
23 juni 18:30 Myrbäck, Motionsorientering 
30 juni 18:30 Starberget, Motionsorientering 
11 aug 18:30 Tvärålund, Motionsorientering 
18 aug 18:30 Harrsele, Motionsorientering 
25 aug 18:30 Stärkesmark, Motionsorientering 
1 sept  18:30 Pengsjö, Motionsorientering 
8 sept  18:30 Vännfors, Motionsorientering 
15 sept  18:30 Vännäs, Motionsorientering sprint 
22 sept  20:00 Vännäsby, Motionsorientering natt 
27 sept   Berg, Motionsorientering 

Lämna 
medborgarförslag

Möjligheten för kommunbor att 
lämna in förslag till kommunen har 
skapats för att utöka och fördjupa 
den kommunala demokratin.

Alla som är folkbokförda i 
kommunen har rätt att lämna 
in medborgarförslag till 
kommunfullmäktige. Förslaget 
ska handla om en kommunal 
angelägenhet, det vill säga någonting 
inom kommunens ansvarsområde. 
För att förslaget ska vara lätt att 
utreda är det viktigt att det är tydligt 
och lättbegripligt skrivet. Förslaget 
bör också utmynna i ett väl beskrivet 
konkret förslag. Läs mer på www.
vannas.se/medborgarforslag.

ny lekplats på lägret
Ett medborgarförslag som inkommit 
från en boende på Lägerområdet i 
Vännäs har nu beviljats och blir verk-
lighet och färdigställs under sommaren.

Medborgarförslaget var att ”åtgärda 
lekplatserna på Lägret och fanns det 
inget ekonomiskt utrymme så skulle 
man ordna gräsplaner”.

Förslaget utmynnade till en dialog med 
boende på Lägerområdet där kommu-
nen nu satsar på en lekplats på områ-
det istället för fyra stycken.

Boende på området fick i stor utsträck-
ning bestämma över utformning och 
val av lekutrustning inom budgeten för 
lekplatsen.

I skrivande stund har lekutrustning 
beställts och när tjälen gått ur mar-
ken kommer schaktningsarbeten att 
påbörjas.

christer nyGren 
0935-142 32
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Vi vill alla kunna njuta av sommarvär-
men med grillning, öppna altandörrar 
och fönster och långa promenader. 
Här kommer några tips för att alla ska 
kunna njuta.

•	 Grilla är trevligt, men gör det inte 
på balkongen!

•	 Fåglar matas vintertid, men på 
sommaren finns det mat för dem i 
naturen!

•	 I samhället plockar du naturligtvis 
upp efter hundar och hästar!

•	 Trädgårdsavfall är välkommet för 
deponering på Starrberget.

•	 Vill du elda upp ditt trädgårds-
avfall och bor i detaljplanelagt 
område måste du vänta tills efter 
30 september. Kom då ihåg att 
följa instruktioner från räddnings-
tjänsten, se tips på sidan 20.

hur mÅr ditt Brunnsvatten?

Vill du kontrollera ditt brunnsvatten? 
Ta då ett vattenprov och få det analy-
serat. Kontakta närmaste analyslabora-
torium för mer information.

anmÄlan om installation 
av vÄrmePumP

Energipriserna stiger och intresset för 
att hitta bra energilösningar är stort. 
Många väljer att installera berg- eller 
jordvärme. Tänk på att anmälan till 
plan- och miljönämnden ska lämnas in  
innan du installerar en värmepump.

Med din anmälan ska en situationsplan 
bifogas. Anmälningsblankett och mer 
information hittar du på www.vannas.se.

ansöKan om tillstÅnd för 
ensKild avloPPsanlÄGGninG

Planerar du att anlägga en ny eller 
göra en ändring på befintlig avlopps-
anläggning? Kom då ihåg att lämna 
en  anmälan eller tillståndsansökan till 
plan- och miljönämnden.

Varje dag förorenar ett hushåll (fem 
personer) ca 1 000 liter vatten som 
måste renas innan det släpps ut i 
naturen.
Dominerande föroreningar är fosfor, 
kväve, organiskt material och bakterier.
Fosfor, kväve och organiskt material 

nJut aV 
sommarEn!

Information till 
dig som reser 
med Länstra� ken
Nu fi nns fl era smarta tjänster som 
gör det ännu enklare att resa med 
oss. 

Behöver du hjälp eller har frågor är 
du alltid välkommen att kontaktat 
Reseinfo på telefon 0771-100 110. 
Vardagar kl 05.30-20, lördag 9-16 
och söndag 11-18.

Personligare tidtabell
Samla alla dina regelbundna 
linjer i en personlig tidtabell. 
Ladda ner som pdf eller få 
den tryckt hem i brevlådan. 
Saknar du dator eller behöver 
hjälp att skapa din tidtabell, 
kontakta Reseinfo/kundtjänst.

Turer och tider i vår app
Med vår app tabussen får 
du tidtabeller, hållplatstider 
och reseplanerare direkt i din 
smart phone. Den är gratis 
och du laddar ner den via App 

Store eller Android market.

Ladda kortet på webben
I vår webbshop kan du ladda 
ditt busskort med dagar och 
resor. Webbshopen hittar du 
på tabussen.nu, under Mina si-
dor. Här kan du även registrera 
ditt busskort för att få vår ”tap-

pa-bort-garanti”.

bidrar till övergödning i vattendrag, 
sjöar och hav.

Bakterier som släpps ut orenat kan 
förorena grundvattnet och ytvattnet, 
och en eventuell smitta kan spridas 
vidare till dricksvatten eller i samband 
med badning. 

För att minska risken för fiskdöd, döda 
bottnar och försämrad vattenkvalitet är 
det viktig att du har en avloppsrening 
som fungerar. 

slamavsKiljare

Du bör ha en slamavskiljare som exem-
pelvis en trekammarbrunn som klarar 
att hindra slam från att transporteras 
vidare i avloppsanläggningen. För att 
reningen ska vara tillräcklig ska ett 
reningssteg finnas som tar hand om 
vattnet som rinner ut efter slamavskil-
jaren.  

Mer information om enskilda avlopps-
anläggningar finns på www.vannas.se

miljö- och hÄlsosKyddsavdelninGen
0935-140 00
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•	 du behöver inte anmäla till rädd-
ningstjänsten om du eldar i mindre 
omfattning (3x3 meter).

•	 det är du som tänder elden som har 
ansvaret tills den slocknat! 

•	 elda inte när det är stor risk för 
snabb spridning, det vill säga när 
det är torrt och blåser kraftigt. 

•	 ha alltid vatten, strilkanna, kratta 
eller ruska och mobiltelefon nära till 
hands.

•	 lämna aldriG elden. förutom risken 
att elden sprider sig okontrollerat 
om den inte är under uppsikt, är det 
också troligt att förbipasserande kom-
mer larma räddningstjänsten om de 
ser en obevakad brand. av samma 
anledning bör du undvika att elda i 
mörker.

•	 larma 112 direkt om du förlorar 
kontrollen över elden.

•	 släck grundligt när du inte vill be-
vaka elden längre.

•	 eldning i större omfattning än 3x3 
meter kräver anmälan.

•	 hygges- och naturvårdsbränning ska 
anmälas till sos alarm aB, minst tre 
veckor i förväg. anmälan sker via 
0910-77 77 14.

loKala föresKrifter

i de lokala föreskrifterna för att skydda 
människors hälsa och miljön står bland 
annat att eldning av löv, kvistar och an-
nat trädgårdsavfall inom detaljplanelag-
da områden i vännäs och vännäsby är 
förbjuden mellan 1 maj - 30 september.

övrig tid av året får eldning inom 
sådana områden ske endast av torrt 
trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för 
kompostering om det kan ske utan att 
olägenhet för människors hälsa uppstår.

eldning får aldrig ske i strid mot gäl-
lande brandföreskrifter.

BrandrisK

för att få reda på vilken brandrisk-
prognos som gäller för tillfället, om 
eldningsförbud råder eller om du vill ha 
information och rådfrågning om eldning 
utomhus är du välkommen att ringa 
räddningstjänsten 0935-140 00, be-
söka myndigheten för samhällsbeskydd 
och Beredskaps webb www.msb.se/
brandriskprognoser eller ladda ner 
appen Brandrisk ute till din
smartphone.

conny eriKsson
0935-141 40

VIktIg InformatIon för rEsor 
mED rIksfärDtJänst mELLan 
14 JuLI - 10 augustI

Önskar du boka resa med riksfärd-
tjänst till dig själv eller någon an-
hörig så är sista ansökningsdag 
måndag 2 juli.

För resor med tåg och flyg är sista an-
sökningsdagen torsdag 18 juni.

Riksfärdtjänstservice har extra lång 
handläggningstid under denna period. 
För att vara garanterad resa inför som-
maren måste ansökan vara inkommen till 
handläggare senast ovanstående datum.

Skicka ansökan till:
Britt Myrén
Vännäs kommun
Vård- & omsorgsförvaltningen
S Drottninggatan 2
911 81 Vännäs

0935-145 77

 
sommartider på
ungdoms- & fritids-
avdelningen
under juli månad är det begrän-
sade öppettider på ungdoms- och 
fritidsavdelningen. vecka 29, 14-
18 juli, är avdelningen helt stängd. 
önskar ni boka anläggningar, låna 
material eller nycklar är det bra att 
vara ute i god tid.

Bokningar görs enklast via webben, 
www.vannas.se/bokning.

Bokningen hanteras inom två ar-
betsdagar och är godkänd först när 
ni mottagit en bekräftelse via e-post. 

unGdoms- och fritidsavdelninGen

landsbygdshelg 
Vännäs Landsbygdsråd bjuder in till 
Landsbygdshelg i Vännäs byar 9-10 
augusti kl.12-16.

Stora loppisrundan, hantverk, lo-
kalproducerat och fika/mat. Även 
upplevelser/aktiviteter och kultur.

vill du vara med?

Vill du vara med och ingå i vår ge-
mensamma marknadsföring? Anmäl 
dig då via e-post till ingrid.marklund@
starkesmark.se senast 15 maj.

arr. vÄnnÄs landsByGdsrÅd

räddningstjänsten informerar

tänk på detta när du eldar


