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Upplaga 4 300 ex
Tryck Tryckeri City i Umeå AB

hans-åke donnersvärd 
kommunchef

spännande och utmanande!
nu efter årets unikt varma sommar och efter att alla semestrar är över har kommu-
nens verksamheter kommit i full gång. somliga har dock aldrig slagit ner på takten. 
själv tillträdde jag som kommunchef i början av augusti. uppdraget som kommun-
chef här i vännäs känns både spännande och utmanande. kommunen har verkli-
gen alla möjligheter att fortsätta utvecklas som en bra kommun för vännäsborna, 
näringslivet, besökare och alla anställda inom kommunen.

vännäsbor och besökare i kommunen har i sommar åter igen fått njuta av våra sjö-
ars goda vattenkvalité. kommunen har i sommar testat vattnet i snålltjärn, Pengsjön, 
hjoggsjö och Tallbackens camping. alla prover var utan anmärkning. mer om 
detta finns att läsa i tidningen.

kommunens arbete med att utveckla samverkan med näringslivet fortsätter. Politiken 
har bland annat beslutat att vännäs ska främja upphandling av lokalproducerat 
livsmedel. därför pågår nu ett arbete för att se hur man kan underlätta för lokalpro-
ducenter att medverka i upphandling.

kommunen har tagit ett inriktningsbeslut om att bolagisera sina fastigheter. Grundi-
dén är att bolaget ska omfatta vännäs bostäder, fastigheterna inom vännäs industri-
hus och offentliga lokaler. för arbetet har kommunen anställt Per Lundvist och han 
tillträdde i augusti som vd för vännäs Industrihusbolag.

Politiker och tjänstemän prioriterar budgetarbetet för 2014 och 2015. detta arbete 
är både tufft och utmanande. ännu kvarstår arbete för att klara årets budget och 
ännu pågår arbetet med att hitta besparningsförslag så att kommunen ska kunna 
fastställa budgeten för 2015. 
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”Välkommen till Vännäs kommun”
Så blir du mottagen när du som medborgare ringer in till kommunens växel.

Inrymt i Bjurholms kommunhus finns 
Vännäs kommuns växel och det är här 
du som medborgare hamnar när du 
ringer 0935-140 00.

    - Växeln firar faktiskt 10 år i Bjur-
holm i år, inleder Kim Holmberg plats-
chef, vårt möte och fortsätter berätta 
om den första tiden då de huserade i 
den gamla fullmäktigesalen i kommun-
huset. Det var en utmaning att driva 
verksamheten i den stora lokalen med 
högt i tak. För fem år sedan flyttade 
vi till vår nuvarande lokal som är lite 
bättre anpassad för oss.

Växeln servar inte bara Vännäs kom-
mun utan även sex av Umeåregionens* 
sju kommuner, flera kommunala bolag, 
Region Västerbotten samt Västerbot-
tens Museum.

    - I dagsläget servar vi 5 000 - 6 000 
anknytningar, men har kapacitet för 
betydligt fler, berättar Kim Holmberg.

Totalt jobbar nio telefonister/kund-
tjänstmedarbetare för att ta emot de ca 
800 000 samtal som årligen kommer 
in. Under vårt besök finns sju telefonis-
ter på plats. För Vännäs del rings det in 
ungefär 750 samtal per vecka.

    - Flest samtal hanterade vi 2008 då 
växeln totalt tog emot ca 1 100 000 
samtal, fortsätter Kim. 

Under samma växel så finns en 
servicefunktion som hanterar Upp-
lysningstjänst och Kundtjänst. Upp-
lysningstjänsten syftar till att avlasta 
verksamheterna med enklare ärenden 
och att besvara enklare frågeställningar 
som exempelvis öppettider eller var 
bokningar kan göras. Kundtjänsten 
hanterar till exempel felanmälningar 
för Umeå kommun och chattfunktio-
nen på umea.se.

    - Vi hjälper även till när det behövs 
en kundtjänst, som t.ex. innan och 
under Stora Nolia i Umeå, eller som 
när vi en sommar avlastade Umeåregi-
onens turistbyrå VisitUmeå, berättar 
Kim vidare.

Kravet på telefonisterna är att 75 % av 
samtalen ska besvaras inom tre signaler 
eller ca 12 sekunder, vilket de också 
uppfyller. Detta gör växeln till en av 
Sveriges snabbaste!

Vid ett normalt samtal har telefonisten 
ca 20-22 sekunder på sig att hälsa väl-
kommen, avgöra vad kunden vill och 
därigenom lotsa samtalet vidare till rätt 
mottagare. De lättaste samtalen är de 
samtal där det rings in och personen 
ber att få prata med en specifik person. 
De samtalen sköts kvickt och telefo-
nisten kan snabbt gå vidare och serva 
nästa samtal i kön.

    - Det viktigaste att komma ihåg vid 
ett samtal är att lyssna och försöka 
hjälpa så gott man kan. Vi kan inte 
lösa folks problem utan ska på bästa 
sätt förmedla samtalen till de som kan, 
säger Eleonora Nyman, en av telefo-
nisterna.

Personalen utför ett mycket kvalificerat 
arbete och hanterar en stor mängd 
information varje dag. Därför har man 
också en hög sekretess och inga samtal 
diskuteras eller lämnas ut. Att perso-
nalomsättningen är låg skapar en trygg 
och stabil arbetsgrupp, vilket också 
bekräftas av Eleonora Nyman:

    - Vi är ett härligt gäng som är 
duktiga på att vara glada och det goda 
humöret smittar av sig.

    - Ja, och är någon på dåligt humör 
en dag, då måste man bara le lite bre-
dare, avslutar Kim. 

marITa BerGman
0935-141 04

*Örnsköldsviks kommun har en egen växelfunktion
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Arbetsområdet ligger till höger om 
stationshuset och plattformen ska höjas 
och bli mer lättillgänglig och anpassad 
för personer med funktionsnedsättning. 
Dessutom byggs sittplatser och väder-
skydd närmare tåget för resenärerna. 
I dag är plattformen vid spår ett 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, säger Per 
Lindmark, projektledare på Trafikverket.

PLATTFORM 2

STATIONSHUS
OCH VÄNTSAL

Kontrastmarkering, 2 plattrader, vit

Ledstråk

Spår 2

Spår 1

Valpunktsyta

Skyddsinhägnad gångpassage

Taktil varning, vit kuperad

Väderskydd och bänkar
Gångpassage

Arbetsområde

Det kommer även att bli lättare för 
resenärerna att ta sig upp på plattfor-
men. Väderskyddet kommer att vara 
i glas och plattformen kommer  dess-
utom att få ny belysning.

En skyddsinhägnad gångpassage kom-
mer att göra det möjligt för resenärer-
na att passera byggarbetsplatsen.

     - När vi är färdiga kommer plattfor-
men att likna den i Vännäsby i design 
och utformning, säger Per Lindmark.
Plattformen vid spår ett kommer att 

vara avstängd under hela byggtiden.
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.  

Mer information om projektet på:
www.trafikverket.se/Privat/Projekt/
Vasterbotten/Vannas-hojning-av-
plattform

anna-karIn BosTröm
TrafIkverkeT

010-123 74 76

Trafikverket bygger om plattform i vännäs
I skrivande stund påbörjar nu Trafikverket arbetet med att bygga om plattformen vid spår ett i Vän-
näs. Arbetet beräknas pågå till den 1 november.  

I oktober 2013 deltog 24 personer, som 
bor eller arbetar i Vännäs och vanligt-
vis bilpendlar längs sträckan Vännäs – 
Umeå, i ett testresenärsprojekt.

Testresenärerna ställde bilen och 
fick istället möjlighet att pendla 
gratis med tåg och buss under de 
30 dagar som projektet pågick. När 
projektet avslutades uppgav 20 av de 
24 testresenärerna att de planerade 
att fortsätta arbetspendla med 
kollektivtrafiken.

 
hur har deT GåTT för dem?

Testresenärerna har fått svara på en 
sista enkät om hur deras resvanor ser ”

Det är
billigare och 
snabbare än 
bil, enkelt och 
miljövänligt.

ut idag. 22 av de 24 testresenärerna  
har svarat på enkäten, och av dessa 
uppger 20 att de åkt kollektivt efter 
projektet.

testresenärsprojektet – vad hände sen?
Ungefär hälften av dem har köpt 
månads- eller årskort och pendlar 3-5 
dagar/veckan, medan andra valt att 
köpa rabattkort eller enkelbiljetter.

På frågan om varför de väljer 
kollektivtrafiken framför bilen är några 
av deras svar att det är skönt att slippa 
köra själv, att det är billigare och snab-
bare än bil, enkelt och miljövänligt. 

Flera av testresenärerna tycker också 
att det är mer socialt och betydligt trev-
ligare att åka kollektivt än att köra bil!

LIna andersson 
0935 – 141 13
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dags att hyra 
pendlarparkering!
för dig som pendlar med tåg eller 
buss finns det pendlarparkeringar 
med motorvärmarstolpe att hyra 
vid resecentrum i vännäs och 
hållplatsen i vännäsby under 
perioden 1 oktober - 30 april. 
kostnaden är 200 kr i månaden 
per plats.

Boka din plats redan nu via 
0935-140 01, växeln 0935-
140 00 eller e-post: vannas.
kommun@vannas.se.

vännäsPendeLn 
BäsT I jämföreLse

Vännäspendeln är, enligt statistik från 
Norrtåg, bäst i jämförelse med sex* 
andra tåglinjer och är den sträcka 
med minst antal inställda tåg. Av alla 
avgångar på Vännäspendeln når när-
mare 99 procent sin slutdestination.

    - Andelen tåg på Vännäspendeln 
som avgår och ankommer enligt 
tidtabell är hög, säger Lina Andersson, 
kollektivtrafikhandläggare i Vännäs 
kommun.

Under perioden februari – juli 2014, 
var i genomsnitt 98 procent av alla 
avgångar på sträckan mindre än fem 
minuter försenade. När tågen sedan 
ankom till sin slutdestination, Vännäs 
eller Umeå, var 95,5 procent av dem 
mindre än fem minuter sena.

resandeT ökar 

Att antalet resor med pendeltåget ökar 
syns tydligt vid en jämförelse mellan 
perioden mars – juli 2013 och samma 
period 2014. Det totala antalet resor 
under dessa månader 2013 var drygt 
41 000 stycken, medan närmare 47 
700 resor gjordes samma period 2014.

    - Detta är en ökning med nästan 
6 700 resor, säger Lina Andersson. 
Allt fler ser tågets fördelar, det är till 

exempel mer miljövänligt än att köra 
bil och det ger möjlighet till en stunds 
avkoppling istället för den stress som 
bilkörning kan föra med sig.

Majoriteten av tågresorna utgörs av
arbets- och skolpendling från Vännäs 
till Umeå, samt skolpendling från 
Umeå till Vännäs.

    - Generellt sett ser vi en enorm 
skillnad i resandet och i attityden till re-
sande med tåg och för oss är det verk-
ligen jätteroligt, säger Cecilia Engdahl 
affärsutvecklingschef  på Botniatåg.

Botniatåg har lagt ned mycket tid och 
kraft på att skapa en fungerande tåg-
trafik, men även på att vinna tillbaka 
förtroendet hos resenärerna efter pro-
blem som fanns inledningsvis.

    - Nu ser vi att det har lönat sig, 
resultatet har verkligen blivit det vi ville 
och hoppades på! De som reser med 
tågen idag är i stort sett nöjda, och av 
de som har klagomål är det många 
som inte ens åker tåg, avslutar Cecilia.

LIna andersson 
0935 – 141 13

*Umeå – Sundsvall, Umeå – Lycksele, 
Umeå – Luleå, Sundsvall – Åre, 
Östersund – Storlien och Kiruna – Luleå.

resandet ökar på punktligt tåg
Pendeltåget som sedan januari 2012 trafikerar sträckan Vännäs – Vännäsby – 
Umeå C – Umeå Östra med nio dubbelturer måndag – fredag, har en mycket hög 
punktlighet och antalet resande ökar. 

Länstrafiken informerar
dIn åsIkT är vIkTIG

Länstrafiken genomför nu en kampanj i 
vännäs kommun om vad vännäsborna 
tycker om busstrafiken.

ett utskick har gått ut till alla hushåll i 
kommunen där vännäsborna uppmanas 
till att komma med kontreta förslag som 
kan bidra till att utveckla Länstrafiken 
i västerbotten. alla synpunkter kom-
mer att tas om hand och Länstrafiken 
kommer att göra sitt bästa för att bli ett 
bättre resealternativ. Lämna ditt förslag 
på tabussen.nu/tyckomoss.

nya tidtabeller

nya tidtabeller för vännästrafiken 
började gälla 17/8. Tidtabeller finns 
att hämta i medborgarhusets reception, 
biblioteken i vännäs och vännäsby. 
Tidtabeller går även att beställa via 
tabussen.nu.

turer och tider i vår app

du vet väl att du med gratisappen
tabussen får tidtabeller, hållplatstider 
och reseplanerare direkt i din smart-
phone.

Foto: Lina Andersson
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BEsÖk sEE-VECkan

För tredje året i rad deltar Vännäs 
kommun i SEE* Hållbarhetsveckan i 
Västerbotten. Hållbarhetsveckan går av 
stapeln 15 till 21 september och pågår 
inte bara i Vännäs utan även i många 
andra kommuner i Västerbotten och 
Norrbottens län.
    Under veckan arrangerar företag, 
föreningar och organisationer evene-
mang, utställningar och andra akti-

Den 15-21 september pågår höstens stora evenemang inom hållbarhet, nämligen SEE-veckan. Ta chansen 
att ta del av lokala företags, föreningars och organisationers hållbara aktivteter och evenemang.

viteter inom området hållbarhet. Du 
som medborgare inbjuds att besöka 
och delta i de anordnade aktiviteterna. 
Ta en titt i programmet nedan och 
hitta de områden som intresserar dig 
mest och besök några, eller varför 
inte så många som möjligt, av veckans 
aktiviteter.
    Hållbarhetsveckan i Vännäs er-
bjuder allt från massagekväll till bio, 

föreläsningar och ätbara produkter 
eller passa på att lära dig mer om käll-
sortering. Ta del av veckans program 
på sidan 7.

Välkomna till Hållbarhetsveckan!

frIda haLLGren
0935-140 00

*SEE står för Social, Ekologisk och Ekonomisk

vännäs nya kommunchef, hans-åke 
donnersvärd, tillträdde sitt uppdrag 
den 1 augusti. hans-åke kommer 
närmast från Bjurholms kommun där 
han arbetat som skol- och socialchef 
och sedan som kommunchef.

hans-åke, som ursprungligen är från 
Bjurholm, flyttade 2012 ”hem” igen 
efter 30 år i stockholm.

I stockholm arbetade han först med 
folkhälsofrågor inom landstinget för att 
sedan övergå till arbete inom kommu-
nal förvaltning, då först som forsk-
nings- och utvecklingsledare i solna 
stad och därefter som kvalitets- och 
uppföljningschef i Lidingö stad.

det tredje och sista kommunala upp-
draget innan flytten tillbaka till väster-
botten var som kommunalråd i nacka 
kommun.

Hans-åke - Vännäs nya kommunchef
som kommunchef i vännäs är hans-
åke kommunens ledande tjänsteman 
och direkt underställd den politiska 
ledningen. kommunchefen har det 
yttersta tjänstemannaansvaret för att 
politiska beslut och uppdrag verk-
ställs, samt för resultat- och verksam-
hetsuppföljning och att allt detta 
arbete sker enligt policy, riktlinjer, mål 
och kvalitetskrav. han är ledare för 
förvaltningscheferna och utgör tillsam-
mans med dem kommunens tjänste-
mannaledning.

hans-åke har ett stort konstintresse 
och lyssnar gärna på jazz och klas-
sisk musik. hans man delar dessa 
intressen, vilket medför att det fyller 
mycket av fritiden.

vill du komma i kontakt med hans-
åke nås han på 0935-141 00,
072-205 90 15 eller e-post
hans-ake.donnersvard@vannas.se.



HÄR & NU 3:2014 7

måndag 15/9
modevisning av retrokläder och 
återbruk av prylar
välkommen till en modevisning av retro-
kläder och återbruk av prylar. under-
hållning, information, försäljning av fair 
Trade. vi bjuder på fika. 
arr: aBf, Tur & retur
Tid: 18.30
Plats: medborgarhuset, festsalen
kreativa förskolor
förskolebarnen är kreativa och har ska-
pande verkstad med hållbarhetstema.
arr: förskolorna i vännäs kommun
Tid: hela veckan på förskolorna
filmvisning – Handla klimatsmart
naturskyddsföreningens film ”så hand-
lar du klimatsmart i mataffären”
arr: studiefrämjandet
Tid: 13.00-14.00
Plats: studiefrämjandet, umev. 11
farligt avfall, källsortering, 
vikttaxan 
Information om källsortering, farligt 
avfall och kommunens soptaxa. hur 
kan du tjäna pengar på sopor och 
minska din miljöpåverkan. Testa cykla 
en elcykel!
arr: Be Green, vännäs kommun
Tid: 9.00 – 16.00
Plats: utanför coop konsum, vännäs
utställning – ”återbruka mera”
arr: studiefrämjandet
Tid: 11.00-12.00
Plats: studiefrämjandet, umev. 11
do-it-yourself-verkstad
arr: Ikaros
Tid:18-21
Plats: Ikaros
Vem ansvarar för dig vid en kris?
vem ansvarar för din och dina anhöri-
gas säkerhet vid en allvarlig händelse 
eller kris? hur kan du påverka din säkerhet? 
arr: civilförsvarsförbundet 
Tid:19-20 
Plats: vegaskolans matsal

tIsdag 16/9
Bildvisning av natur & svampar
samtal på lätt svenska om naturen.
arr: studiefrämjandet
Tid: 16.00-17.00
Plats: umevägen 5

kreativa förskolor
se måndagen
arr: förskolorna i vännäs kommun
Tid: hela veckan på förskolorna
do-it-yourself-verkstad
arr: Ikaros
Tid: 18-21
Plats: Ikaros
second hand-modevisning
Lokala förmågor ger modevisning 
second hand, musikunderhållning av 
micke Björk. vi bjuder på fika. 
arr: vuxenskolan, vännäs kommun 
Tid:18.30-21.00 
Plats: returcentrum, vännäsby

onsdag 17/9
frukostmöte om socialt 
företagande 
vi bjuder in er som idag driver sociala 
företag och andra som vill medverka till 
en positiv utveckling av socialt företa-
gande. vid träffen deltar håkan Björk, 
social Business kommunikation. 
arr: stödstrukturen för socialt företagande
Tid: 7.30-8.45
Plats: hotel vännäs
kreativa förskolor
se måndagen
arr: förskolorna i vännäs kommun
Tid: hela veckan på förskolorna
giftfri förskola – så undviker vi 
kemikalier i barns vardag 
hur kan förskolepersonal och föräldrar av-
gifta förskolan och påverka beslutsfattare!  
arr: naturskyddsföreningen, Lotta jonsson
Tid: 19.00
Plats: vegaskolans matsal

torsdag 18/8
Vegaskolan – ett bygge för 
framtiden
vännäs har satsat på ett bygge som 
kommer att märkas till utformning, ener-
giförbrukning, miljö och hållbarhet. Ta 
del av planeringen i ett seminarium för 
framtiden. 
arr: socialdemokraterna i vännäs
Tid: 19.00
Plats: medborgarhuset, festsalen
kreativa förskolor
se måndagen
arr: förskolorna i vännäs kommun
Tid: hela veckan på förskolorna

Hållbar kropp, ta hand om dig 
föreläsning, prova på aktivteter av lätt 
core, sittande massage, sittande av-
slappning och stretching. Inget ombyte 
behövs men ha gärna mjuka kläder.
arr: Papilios massage & friskvård 
Tid: 18.00 - 21.00
Plats: vegaskolans matsal
Bio: det var en gång en skog
en film av Luc jaquet
arr: filmstudion
Tid: 19.00 
Plats: Biosalongen i medborgarhuset
Vem bryr sig?
diskussionsforum om sophämtningsav-
gift, beteendeförändringar, källsortering 
och miljö
arr: studieförbundet vuxenskolan,
vännäs centerkrets
Tid: 18.30
Plats: café Ljuslyktan
utställning – från skrot till smycken
arr: studiefrämjandet
Tid: 11.00-12.00
Plats: studiefrämjandet, umev. 11
do-it-yourself-verkstad
Arr: Ikaros
Tid18-21
Plats: Ikaros

frEdag 20/9
typ nått hållbart...
filmvisning, diskussion, roliga och 
kreativa utmaningar. 
arr: fritidsgårdarna Ikaros & Lobbyn
Tid: 19.00-00.00
Plats: Ikaros
kreativa förskolor
se måndagen
arr: förskolorna i vännäs kommun
Tid: hela veckan på förskolorna

sÖndag 21/9
skördemarknad
närodlade och närproducerade varor.
arr: slöjdarnas hus
Tid: 11.00 – 15.00
Plats: slöjdarnas hus
Hållbarhetsdag i Byarnas hus
föreläsningar, utställningar, kreativa 
hörnan med mera. 
arr: studiefrämjandet
Tid: 12-16
Plats: Byarnas hus, Tväråbäck
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Låt vargarna komma
av carol rifka Brunt

En roman om vänskap, kärlek och
hemligheter som får konsekvenser.

Det är 1980-tal. 14-åriga June är inte 
riktigt som sina jämnåriga kamrater. 
Hon spenderar mycket tid för sig själv 
och låtsas gärna att hon lever på med-
eltiden. June tycker att hennes morbror 
Finn är den enda som förstår henne.

Hemligheter som får konsekvenser

När Finn dör i aids försvinner Junes 
stora kärlek, en fantastisk gudfar med 
lägenhet på Manhattan och som hon 
kunde dela allt med. Resten av famil-
jen med storasyster Greta i spetsen vill 
gå vidare, men June vill bara tänka på 
Finn. 

När hans pojkvän Toby försöker få 
kontakt med June vet hon först inte hur 
hon ska bete sig. Det var väl ändå han 
som dödade Finn? Men till slut blir 
nyfiken- heten för stor. De möts i 

sorgen och i kärleken till 
Finn. Det visar sig att 
June inte vetat allt om 
Finn, en insikt som 
gör henne ont. Men 
det är fler som bär 
på hemligheter som 
får konsekvenser.

Coming of age

Låt vargarna komma är en levande och 
inkännande berättelse om vänskap, 
kärlek, svartsjuka, hemligheter och 
relationerna inom en familj. Särskilt 
rekommenderad läsning till dig som 
tycker om coming of  age*-skildringar.

anna sahLén 
mInaBIBLIoTek.se

*Coming of  age betyder fritt översatt ”att ta steget in 
i vuxenvärlden”.

Stipendiet på 8 000 kr delas årligen ut 
till personer eller grupper som är eller 
varit bosatta inom Vännäs kommun 
eller på annat sätt har nära anknytning 
till kommunen.

Förslag på stipendiat/stipendiater, 
skickar du tillsammans med en mo-
tivering till: Vännäs kommun, Barn- 
och utbildningsförvaltningen, 911 81 
Vännäs. Märk kuvertet ”Kulturstipen-
dium”.

Dags att nominera till
årets kulturstipendium
Barn- och utbildningsnämnden i Vännäs vill genom kulturstipendiet stödja och upp-
muntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. 

Du kan också skicka din nominering 
via e-post till: barn.utbildningsnamn-
den@vannas.se. Skriv ”Kulturstipen-
dium” i ämnesraden.

Senast den 10 oktober ska ditt förslag 
vara inskickat.

henrIk åsTröm
0935-141 70

förtidsröstning på biblioteken
Inför valet i september kommer det finnas möjlighet att förtidsrösta på våra båda 
kommunbibliotek. Tiderna för förtidsröstning följer inte bibliotekens öppettider. 
Biblioteket kan vara öppet längre än vad förtidsröstningen håller öppet. Ordina-
rie bibliotekspersonal kan inte ta emot din förtidsröst. Personalen kan inte heller 
svara på frågor om valet.

Vännäs bibliotek Vännäsby bibliotek

ons 27/8, 10-14

Tors 28/8, 16-20

Tis 2/9, 16-20

ons 3/9, 10-14 ons 3/9, 16-20

Tors 4/9, 16-20 Tors 4/9, 10-14

mån 8/9, 10-14

Tis 9/9, 16-20 Tis 9/9, 10-14

ons 10/9, 10-14 ons 10/9, 16-20

Tors 11/9, 16-20 Tors 11/9, 10-14

fre 12/9, 10-14

Lör 13/9, 10-14

öppet för förtidsröstning

Bibliotekens ordinarie öppettider hittar du på www.minabibliotek.se/oppettider

Boktipset!
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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.
Fria entréer till samtliga arrangemang.

 
Program finns på www.vannas.se/evenemang. Informationblad finns på biblioteken. 
arrangörer i samverkan: vännäs kommun, vännäs församling, vännäs musik & Teater, aBf, no!, 
västerbottensteatern, västerbottens museum, region västerbotten, umeå 2014

musIk & BErättandE 
längs konstVägEn 
sju älVar
Greger Ottosson har satt ihop ett program där 
berättelser av regionala författare som Helmer 
Grundström och Pär Hansson varvas med musik av 
det skönsjungande husbandet Kraja, lokala artister 
samt stråkar ur NorrlandsOperans symfoniorkester.

Lördag 13 september kl. 14.00. Slöjdarnas Hus

sara, sara, sara

En nyskriven berättarföreställning om författaren 
Sara Lidman. Pjäsen gestaltar Sara i flera 
omvälvande skeden i hennes liv och belyser denna 
författare med ett nytt ljus. Medverkande: Anna 
Azcárate, Cecilia Milocco. Musik: Frida Selander

Måndag 6 oktober kl. 19.00. Medborgarhuset

VästErBottEn

I föreställningen Västerbotten har berättaren 
Marianne Folkedotter, musikerna Johan Norberg 
och Jonas Knutsson satt ord och ton på sina min-
nen och erfarenheter av att vara västerbottningar. 
Berättelserna och musiken omges av Sune Jonssons 
fantastiska bilder.

Måndag 27 oktober kl. 19.00, Medborgarhuset 

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

Fredag 7 november  kl. 19.00, Medborgarhuset
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ÄNDRAD lAg OM

ByggloVsBEfrIadE 
åtgärdEr

Den 2 juli i år infördes en ändring i plan- och bygglagen som innebär att fler åtgärder 
blir bygglovsbefriade

Tidigare fanns en möjlighet att utan 
bygglov bygga en friggebod på högst 
15 kvadratmeter i närheten av ett 
bostadshus. Den 2 juli i år ändrades 
lagstiftningen så att följande åtgärder 
blir bygglovsbefriade:

1. uppförande av en komplement-
byggnad på 25 kvm byggnadsarea 
med högst fyra meters nockhöjd

•	 ytan kan fördelas på flera 
byggnader 

•	 i omedelbar närhet av huvud-
byggnaden 

•	 får inte stå närmare fastig-
hetsgräns än 4,5 meter utan 
grannes medgivande 

•	 får byggas för permanent 
boende och kallas då komple-
mentbostadshus

2. tillbyggnad av huvudbyggnad på 
högst 15 kvm bruttoarea

•	 får inte vara högre än bostads-
husets taknockshöjd

3. tillbyggnad med högst 
två takkupor

•	 gäller inte om du redan har två 
takkupor, har du redan en får 
du bygga en till 

•	 får omfatta högst halva takfal-
let 

•	 inget ingrepp får ske i den 
bärande konstruktionen 

4. Inredning av ytterligare en bostad
•	 Gäller för enbostadshus, inte 

komplementbostadshus

ByGGLovsBefrIeLsen för 
”frIGGeBodar” fInns kvar

Du får alltså bygga både en ”frig-
gebod” på 15 kvm och en ny större 
komplementbyggnad/komplement-
bostadsbyggnad på 25 kvm.

anmäLan krävs

Till skillnad från friggebodarna kräver 
de flesta av dessa bygglovsbefriade 
åtgärder en anmälan till kommunen.

Plan- och miljönämnden ska efter 
inkommen anmälan ge startbesked 
innan du får påbörja byggandet. Innan 
startbesked ges ska plan- och miljö-
nämnden pröva om åtgärden följer de 
lagar och föreskrifter som gäller för 
byggande, bland annat beträffande 
konstruktion och trafiksäkerhet.

marGIneLL förändrInG

Någon större förenkling av bygglovs-
processen innebär inte den nya lagen. 
Förenklingen ligger snarare i möjlig-
heten att åtgärderna får avvika från 
detaljplanen.

De handlingar du behöver lämna 
in tillsammans med en anmälan är 
alltså till stor del samma som vid en 
bygglovsprövning. Precis som vid 
bygglovsansökan tas en avgift ut för att 
handlägga anmälan.

vILL du veTa mer?

Ta kontakt med plan- och byggavdel-
ningen om du planerar att bygga nytt 
för att få reda på vad som gäller för 
din fastighet och vilka handlingar du 
behöver lämna in till kommunen.

eva LIdesTav
0935-142 11

eva wåLLBerG
0935-142 13
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svarsfrekvensen var 54 procent, och 
43 procent av de som svarade på 
frågorna i undersökningen säger sig 
starkt kunna rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till vännäs kommun.

många olika frågor

I undersökningen fick de svarande 
bedöma och tycka till i frågor om bland 
annat bostäder, kommunikationer, 
arbetsmöjligheter, äldreomsorg, gator 
och vägar, skola och fritidsmöjligheter 
samt frågor om inflytande, påverkan 
och information.

det sammanfattande betygsindexet 
för hur medborgarna bedömde vän-
näs kommun som en plats att bo och 
leva på blev 60 (av 100), betyget för 
kommunens verksamheter blev 54 och 
möjligheterna till inflytande på kommu-
nala beslut fick det totala betyget 40.

äldre mer nöjda än yngre

mest nöjda är medborgarna med vat-
ten och avlopp, räddningstjänst, utbild-
ningsmöjligheterna och tryggheten.

några av de områden medborgarna är 
mindre nöjda med är möjligheten till på-
verkan på kommunala beslut, tillgången 
till bostäder samt gator och vägar (inkl. 
gång- och cykelvägar). kvinnorna är 
generellt nöjdare än männen, och med-
borgare i de äldre åldersgrupperna är 
mer nöjda än de yngre.

vid en jämförelse med 20 kommuner, 
alla med färre än 10 000 invånare, 
framgår det att vännäs ligger ungefär 
lika eller över genomsnittet inom de 
flesta områden. det är endast i frågan 
om bostäder som betyget för vännäs 
är klart lägre än genomsnittet. även i 
jämförelse med samtliga deltagande 
kommuner (hösten 2013 och våren 

så tyCkEr 
mEdBorgarna

Under våren fick 600 medborgare i åldrarna 18 – 84 år i Vännäs kommun möjlighet att delta i SCB:s medborgarundersök-
ning. Frågorna handlade om Vännäs som plats att leva och bo på, kommunens verksamheter samt medborgarnas möjligheter till 
inflytande på kommunala beslut.

2014) står sig vännäs resultat bra.

Bra underlag

svaren i medborgarundersökningen är 
ett bra underlag för både tjänstemän 
och förtroendevalda. de används i 
planeringen av våra verksamheter, men 
också i dialog med andra aktörer. 

några exempel är resultaten om gator 
och vägar som kommer att lyftas med 
Trafikverket som är ansvarig för många 
vägar i vår kommun, samverkan med 
olika aktörer för att utveckla kollektiv-
trafiken samt för att fortsätta förbättra 
dialogen med våra medborgare.

vill du ta del av hela medborgarun-
dersökningen så finns den på vännäs 
kommuns hemsida, www.vannas.se/
medborgarundersokning2014.

LIna andersson 
0935- 141 13

Foto:  Mostphotos
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Sedan några år tillbaka har det plane-
rats för en ny förskola i Vännäs då be-
hoven av platser fortsätter öka. Behovet 
har bedömts till tre avdelningar.

När denna bedömning gjordes förut-
sattes inte att förskolan Torpets lokaler, 
på grund av arbetsmiljöproblem, skulle 
behöva rivas. Kortsiktigt ersattes de 
rivna lokalerna av inhyrda paviljonger. 
Förutom de fyra paviljongerna på 
Torpets gård finns det även en tillfällig 
lokal vid förskolan Bjällran som behö-
ver ersättas.

Under våren har planeringen av en ny 
förskola i Vännäs påbörjats. En arbets-
grupp med personer från barn- och 
utbildnings- och samhällsbyggnadsför-
valtningen har haft regelbundna träffar 
med Jenny Erlandsson, projekterings-
ansvarig  från Norconsult. Behovsbe-
dömningar, ritningar, verksamhets-
inriktning och övriga tankar kring 
byggnationen har också behandlats i 
barn- och utbildningsnämnden.

Förskolan som går under arbetsnamnet 
”Myran” kommer att placeras mitt 
emot konstgräsplanen med gården in 
mot skogsområdet. Den första skissen 
var en förskola med sex avdelningar 
i ett plan. Vid behov skulle två pavil-
jonger kunna sättas upp på tomten. 
Ganska snart dök frågan om det skulle 
vara möjligt att bygga i två plan upp. 

för att möta behovet av fler klassrum 
på vegaskolan, komma tillrätta med 
arbetsmiljöproblem i skolans lokaler och 
bristande lokaler på kommunbiblioteket 
beslutade vännäs kommun om byggna-
tioner på vegaskolan.
    detta är en satsning på utbildning 
och kultur som under överskådlig tid 
kommer att bidra positivt till kommunens 
utveckling.
    I det läget känns det positivt att 
kunna konstatera att bygget av ”nya ve-
gaskolan” går som planerat. Tidsplanen 
hålls och skolan beräknas stå klar inför 
höstterminen 2015. 

Förskolor i två plan byggs på många 
ställen i landet och det finns goda er-
farenheter av detta ur ett pedagogiskt- 
och verksamhetsperspektiv. Att bygga 
i två plan är också bättre ur ett håll-
barhetsperspektiv, ur energisynpunkt 
samt att det i förlängningen minskar 
driftkostnaderna. 

Då tillfälliga paviljonger inte är någon 
billig eller bra lösning kom också 
frågan om det inte skulle vara bättre 
att bygga åtta avdelningar på en gång, 
eftersom behovet av platser inom barn-
omsorgen i Vännäs är så stort. Tanken 
är att den nya förskolan ska täcka det 
ökade behovet av förskoleplatser och 
ersätta de tillfälliga lösningarna på 
Torpet och Bjällran.

Barn- och utbildningsnämnden beslu-
tade att föreslå kommunfullmäktige att 
den nya förskolan ska byggas i två plan, 
rymma åtta avdelningar och ha ett 
eget tillagningskök, vilket också senare 
beslutades vid kommunfullmäktige i 
juni 2014.

När det första beslutet om att bygga ny 
förskola togs var målet att den skulle 
stå klar under höstterminen 2015. 
I dagsläget är förhoppningen att den 
nya förskolan ska vara klar inför vår-
terminen 2016.

Tomas åsTröm
0935-143 25

ny förskola på ”myran”

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 13 maj, 15 maj

sportlov v 10 (2-6 mars) 

Påsklov v 15 (7-10 april) 
 
  

Tomas åsTröm
0935-143 25
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ännu en sommar har gått med sim-
skolan vid vännäsbadet och även i år 
samlade simskolan många simskoleele-
ver. närmare 300 simskoleelever hann 
delta innan sommaren var slut!

den första perioden som började första 
veckan efter midsommar blev en kall 
inledning på sommaren. Temperaturen 
i luften låg på åtta grader när vi åkte 
hemifrån på morgonen.

när det blir så kallt i luften är det svå-
rare för eleverna att lära sig att simma, 
flyta och glida i vattnet. omedvetet 
spänner de sig och då sjunker de 
lättare. det som underlättade i år var att 
badet hade höjt temperaturen i vattnet 
med ett par grader vilket gjorde att det 
trots allt var ganska behagligt.

när vi ser till sommaren i sin helhet så 
väger de sista fyra veckorna upp den 
kyliga inledningen. en lång värmebölja 
svepte in och hela vännäsbadet fylldes 
av besökare.

redan från 4-5 års ålder lär vi barnen 
de fyra simsätten crawl, fjäril, bröstsim, 

ryggsim. det tar givetvis olika lång tid 
att lära sig simma och det är roligt att 
följa deras utveckling år från år. en del 
har knappt tagit ett simtag på ett år, 
men kommer ändå vidare i utveckling-
en. det är många föräldrar som enga-
gerar sig för sina barn och ungdomar 
och det är roligt för oss simskollärare att 
märka när föräldrar börjar förstå varför 
vattenvana, vattenläge och alla dessa 
simteknikövningar är bra. att allt hör 
ihop för att bli duktiga simmare.

Intresset för vuxencrawl ökar för varje 
år, den här sommaren blev det två veck-
or där vi jobbade hårt med alla simsätt. 
det har oftast blivit grupper med mycket 
humor, skratt och träningsvärk. 

vi vill tacka för ännu en säsong, framför 
allt det fina samarbetet som vi får ha 
med alla ungdomar och föräldrar, men 
också med övrig personal på badet, 
hotel vännäs och vännäs kommun.

Till er alla -
simma lugnt och fortsätt att träna!

varma häLsnInGar från sImskoLLärarna 
maTILda, LovIsa och hans nILsson

I huvudet på en
simskollärare

Foto: Mostphotos

välkommen till 
öppna förskolan
Öppna förskolan Nyckelpigan är en 
pedagogiskt ledd verksamhet för dig 
som är föräldraledig eller av annan 
anledning hemma med barn. Här kan 
du umgås och utbyta erfarenheter med 
andra föräldrar samtidigt som det finns 
möjlighet till olika aktiviteter som t. ex. 
att leka, sjunga och måla.

Verksamheten vid Öppna förskolan är 
kostnadsfri. Vid varje tillfälle serveras 
fika till självkostnadspris.
    
På Öppna förskolan Nyckelpigan 
arbetar förskollärarna Ann-Catrine 
Konradsson och Johanna Falk-Nilsson.  
Du kan nå öppna förskolan på telefon 
0935-142 72. Läs mer om vår verksam-
het och vad som är aktuellt hos oss på 
www.vannas.se/nyckelpigan.

allmänna tider
Måndag 08.30-11.30
Tisdag ”babyöppet” 09.00-11.00
Tisdag 13.00-15.30 
Onsdag ”babyöppet” 13.00-15.00 
Torsdag 08.30-11.30
   
grupper (oBs! anmälan) 
Syskongrupp (se nedan)  
Onsdag 09.00-11.30

syskongrupp
Är du intresserad av att vara med i en 
syskongrupp? Syskongruppen riktar sig 
till familjer som är hemma med mer än 
ett barn. Anmäl dig till personalen på 
Nyckelpigan eller ring 142 72.  
Anmälan snarast. Först träffen är ons-
dagen den 10 september kl. 9.00.

ann-caTrIne konradsson
johanna faLk-nILsson

0935-142 72
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I mars tog Re-
becka Rasmuson 
över tjänsten som 
upphandlare/ut-
redare i Vännäs 
kommun efter 
Elisabeth Skoog.
 
   - Mitt jobb är 
att vara ansva-

rig för kommunens upphandlingar. 
Utredningar och tillståndsfrågor som 
rör alkohol och tobak ligger även de på 
mitt bord, berättar Rebecka Ramuson. 

Rebecka är jurist med erfarenhet av att 
arbeta med regionalpolitik ur ett euro-
peiskt perspektiv och har också arbetat 
med företagsbeskattning på en svensk 
myndighet.

Rebecka nås på 0935-140 90 eller 
rebecka.rasmuson@vannas.se.

rebecka jobbar med
upphandlingar

 
Bokningar via webben
Bokningar av lokaler, fotbollsplaner och övrig utrustning 
ska göras på Vännäs kommuns hemsida, www.vannas.
se/boka. Klicka på ikonen ”Boka lokal” och skicka din 
bokningsförfrågan via vårt bokningssystem.

För frågor gällande bokningar eller utlämning av material 
och nycklar kontakta oss på e-post lokalbokning@vannas.se.

Från och med 
den 11 au-
gusti arbetar 
Emelie Hög-
lander halvtid 
som turism-
utvecklare i 
kommunen. 
 
   - Jag kom-

mer även att vikariera som förenings-
utvecklare på halvtid då Peter Lund-
ström, ordinarie föreningsutvecklare, 
är tjänstledig under hösten.

Emelie är utbildad kulturgeograf  och 
kommer under hösten att vara när-
maste kontaktperson för turism och 
föreningsfrågor.

Emelie nås på 070-668 44 23 eller 
emelie.hoglander@vannas.se

emelie, turism- och 
föreningsutvecklare

Boka lokal

vännäs kommun delar ut ett miljöstipen-
dium till en eller flera personer som bor 
i, eller är verksamma inom kommunen. 
stipendiesumman är 8 000 kr. stipen-
diet kan sökas för egen del eller så 
kan någon annan nomineras. för att 
nominera någon annan behöver du inte 
vara bosatt i vännäs kommun. stipendi-
et har som syfte att uppmärksamma och 
uppmuntra insatser inom miljöområdet.

ansökan/nominering, med motive-
ring, ska vara kommunen tillhanda 
senast den 15 september via vännäs 
kommun, kommunstyrelsens kansli, 911 
81 vännäs eller vannas.kommun@
vannas.se. märk ämnesraden med 
miljöstipendium. 

susanna sILjeTun
0935-141 11

Premiär för miljöstipendium
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katastrofer och 
annat elände – 
snart i en telefon 
nära dig
Vid ett viktigt meddelande till allmän-
heten, VMA, blir du som invånare 
vanligtvis varnad via radio och tv samt 
i särskilda fall även via ljudsignal utom-
hus, den så kallade ”Hesa Fredrik”.

SOS Alarm har nu upprättat ett kom-
pletterande system för VMA, där det 
from 1 september också kan skickas via 
fast telefoni. Systemet ringer upp fasta 
telefoner och läser upp ett röstmedde-
lande. Även fasta telefonnummer som 
är kopplade till en mobiltelefon blir 
uppringda. I dagsläget kan systemet 
inte varna via mobiltelefon. 

     - SOS alarm hoppas att det under 
året ska bli möjligt att skicka SMS till 
alla mobiltelefoner som är registrerade 
på en adress, säger Conny Eriksson, 
räddningschef  i Vännäs kommun. 

Det betyder att du som är boende i ett 
område och har ett mobilabonnemang 
registrerat på din adress kommer att 
kunna få ett SMS om ett VMA skickas 
ut i det området.  För att det ska bli 
möjligt att positionera mobiltelefoner, 
det vill säga söka upp de som finns i 
ett område men inte nödvändigtvis är 
adressregistrerade där, krävs en lagänd-
ring i lagen om elektronisk kommuni-
kation. En ansökan om lagändring är 
inlämnad.

För mer information, se www.sosalarm.
se/Nytt-system-for-VMA

LIna andersson
0935-141 13

En fantastisk sommar börjar närma 
sig sitt slut och i tidningarna har vi läst 
om bakterier och parasiter i Umeås 
badvatten. Men hur är det då med 
badvattnet i sjöarna runt om i Vännäs?

Vi följde med miljöchef  Malin Öster-
lund på en provtagningsrunda i början 
av augusti. Rundan börjar tidigt på 
morgonen på Tallbackens camping där 
gästerna fortfarande ligger och sover. 
Temperaturen mäts till 22.6 °C och en 
steril provtagningsflaska sänks ner en 
bit under ytan för att fyllas med vatten.

Proceduren fortsätter sedan i Snåll-
tjärn, Pengsjö och Hjoggsjö för att 
sedan avslutas med provtagning av alla 
tre bassänger inne på Vännäsbadet.

Under höstens första frukostträff 
17/9 kl. 7.30-8.45 på Hotel Vän-
näs, lyssnar vi till Håkan Björk från 
Social Business Kommunikation och 
diskuterar ämnet socialt företagande.
     Vi bjuder in dig som driver ett 
socialt företag eller dig som på annat 
sätt är intresserad av att medverka 

frukostmöte om socialt företagande

    - Under sommaren har det inte 
kommit in några klagomål eller andra 
indikationer på att det skulle finnas 
parasiter som orsakar badklåda i nå-
gon av sjöarna eller älvarna, berättar 
Malin.

Vid provtagningsrundan i början av 
sommaren var alla prover utan an-
märkning och det visade sig att så var 
fallet även denna gång.

Under de snart fyra år som Malin 
arbetat för Vännäs kommun har det 
inte förekommit ett enda dåligt bad-
vattenprov i sjöarna, vilket tyder på bra 
belägna bad med få risker för förore-
ning.

marITa BerGman
0935-141 04

Provtagningsutrustning för att testa badvattnet. Foto: Malin Österlund

kvalitén på badvattnet

till en positiv utveckling av socialt fö-
retagande. Vår avsikt är att bidra till 
en kreativ nätverksarena för socialt 
entreprenörskap med olika aktörer 
där korta föredrag mixas med frukost 
och nätverkande.
Föranmälan krävs till
annika.jansson@vannas.se.
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Returcentrum hittar du på Företagsvä-
gen 3 i Vännäsby. Vi tar emot mate-
rial som lämnats in på Starrbergets 
återvinningscentral, från företag och 
privatpersoner.

lämna material till returcentrum

Alla leveranser till Returcentrum sker 
i samråd med personal på plats. Allt 
material som kommer in säljs via 
Returcentrum. Material som lämnas 
kan till exempel vara kläder, möbler, 
husgeråd, prydnadssaker, tyger, mattor, 

Containrarna, som kallas ELIS, är pla-
cerade intill återvinningsstationen vid 
resecentrum i Vännäs och vid Coop 
Nära i Vännäsby.

vad kan jaG Lämna 
I conTaInrarna?

I ELIS får du lämna alla typer av små-
batterier, glödlampor, lågenergilampor, 
lysrör (max 60 cm långa) och mindre 
elektronikprylar som exempelvis ut-
tjänta mobiltelefoner, hårtorkar och 
rakapparater.

sparkstöttingar - saker som ska kastas 
men som kan anses vara säljbart även 
om en mindre reparation krävs. 

Beställ hämtning

Vi hämtar material gratis i Vän-
näs, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling 
och Umeå efter samråd med perso-
nalen. Vid tider då Returcentrum har 
stängt går det bra att lämna material 
i vår container som finns bakom buti-
ken.

öPPeT På reTurcenTrum

Vardagar 09.00-17.00
Lördagar 10.00-14.00

Fynda på Returcentrum

Vi ber er att tänka på att i den endast 
lämna saker som kan säljas vidare till 
någon annan. Material som behöver 
kastas lämnas på kommunens återvin-
ningscentral på Starrberget.

reTurcenTrum
0935-395 13

På Returcentrum i Vännäs kan du fynda allt möjligt i secondhand väg exempelvis, skridskor, möbler, porslin, böcker, kläder och massa annat. 
Foto: Anna-Clara Fridén

ElIs – en utökad service och möjlighet att lämna smått elavfall och batterier

När du till exempel lämnar batterier 
tänk då på att plastpåsar och liknande 
inte får följa med. Lägg dessa i contai-
nern för plastförpackningar som också 
finns vid återvinningsstationen. Inga 
förpackningar ska lämnas i ELIS:en.

Det elavfall som är för stort för att 
lämnas (max 20x30 cm) måste även i 
fortsättningen lämnas på återvinnings-
centralen på Starrberget.

InGer oLofsson
0935-142 31

För att förbättra möjligheten och förhoppningsvis även öka återvinningen har Vännäs kommun, i 
samarbete med El-Kretsen, placerat ut två speciella containrar för insamling av smått elavfall. 

Det står tydligt på ELIS:en vad du kan lämna och i 
vilket fack. Foto: Per Ericsson


