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Nu laddar vi för en sommar  
full av upplevelser
När dessa rader skrivs är det skolavslutningsvecka och försommaren är som allra 
vackrast. Efter två år som präglats av coronapandemin ser vi nu fram mot både 
skolavslutning och sommarlov utan smittskyddsrestriktioner. Det händer mycket roligt 
i Vännäs i sommar.

Den 8-10 juli kommer Vännäsdagarna tillbaka och vi hoppas på många besökare 
från när och fjärran. Vi vill även tipsa om att ta med picknickkorg och promenera 
över den nya hängbron till Gothnellska halvön. En tätortsnära skog som nu blir till-
gänglig för alla. Eller varför inte delta i Naturpasset och leta orienteringskontroller?

Vännäs fortsätter växa och för första gången är vi nu stadigt över 9000 invånare. 
Det är mycket positivt för kommunen att vi växer och det kommer firas på olika sätt 
under året.

Våren har präglats av Rysslands invasion i Ukraina och ett förändrat säkerhets- 
politiskt läge. I kommunen genomför vi åtgärder kopplat till att bygga upp  
totalförsvaret och för att stärka kommunens informationssäkerhet. Vi har även förberett 
oss för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina på både kortare och längre sikt. 

I Vännäs har vi i många år haft en god samverkan med civilsamhället kring flykting-
mottagandet. Även denna gång har vi upplevt att våra medborgare sluter upp och 
vill hjälpa till med mottagandet. I nuläget vet vi inte när det blir blir aktuellt med ett 
mottagande, men utifrån Migrationsverkets fördelningstal räknar vi med att ta emot  
ett trettiotal personer.

Nu önskar vi er alla en riktigt skön sommar!

HENRIK ÅSTRÖM

HENRIK ÅSTRÖM
BITR. KOMMUNCHEF
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Den 17 juni invigdes hängbron till 
Gothnellska halvöns skogsstigar med 
pompa och ståt.
 
– Det är verkligen jätteroligt att  
den här tätortsnära skogen blivit  
av säger, Annika Nordenstam,  
Vännäs kommun, som arbetar med 
ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) 
på halvön. Vännäs kommun köpte  
in marken på Gothnellska halvön 
2017 och nu utvecklar vi skogen  
till ett hyggesfritt och tätortsnära 
skogsområde.

Området blir inte bara ett nytt 
friluftsområde för Vännäsborna, 
utan tanken är att det ska kunna 
användas till både lek och i under- 
visning i förskola, skola och fritids. 
Dessutom ska ett vindskydd byggas 
som gör det lättare för skolorna och 
olika föreningar att vara ute även i  
regn eller blåsigt väder.

Det fortsatta arbetet

Stigar har röjts men det är fort-fa-
rande mycket arbete kvar att göra på 
halvön. Besökare under sommaren  

och hösten kommer att få se hur 
vindskydd, grillplatser, informations-
skyltar med mera sätts upp. 

Gothnellska halvön kommer att 
skötas enligt hyggesfria metoder i 
framtiden. Under vintern gjordes 
en första avverkning enligt denna 
metod. I samband med avverkningen 
blev det spår i marken av skogsma-
skiner, vilket är bra att känna till 
som besökare i området. På grund 
av att marken behöver återhämta sig 
från avverkningen, öppnas den norra 
delen av stigen först efter sommaren.

– Vi hoppas på allmänhetens hjälp 
under sommaren med att trampa 
upp ordentliga stigar på ön. Det kan 
vara bra med rejäla skor eller stövlar 
när man besöker området eftersom 
det är gott om blåbärsris och rötter, 
säger Annika Nordenstam. Det 
skadar kanske inte att ta på sig lite 
myggmedel också, avslutar hon.

 

ANNIKA NORDENSTAM 
TEL: 0935-141 08 

Arbetet fortsätter ute på  
Gothnellska halvön!

Läsårsdata 
2022/2023
Höstterminen 2022 för  
grundskolans elever 
23 augusti-22 december

Lovdagar 
v 44 (31 oktober-4 november)

Fritidshemmens stängning 
Stängt för kompetens-
utvecklingsdagar 15-16 augusti.

Vårterminen 2023 för  
grundskolans elever 
11 januari-15 juni

Lovdagar 
Sportlov v 10 (6-10 mars)

Påsklov v 15 (11-14 april)

Övriga lovdagar
17 maj, 19 maj, 5 juni

Fritidshemmens stängning
Kompetensutvecklingsdagar  
ej bestämt.

Elevernas skolår 178 dagar.
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”Vi målade om” – Öppna förskolan fick 
ett lyft inför nyöppningen
Under pandemin har många  
verksamheter behövt hålla stängt 
för besökare. Innanför väggarna på 
öppna förskolan har det ändå varit 
full fart. Personalen fick nämligen 
idén att måla och tapetsera om  
inför nyöppningen.

Linda Lindmark och Emelie Johansson 
på öppna förskolan Nyckelpigan i 
Vännäs, tar emot barn och med-
följande vuxna från hela länet.  
Hit kommer besökare från Umeå, 
Burträsk, Nordmaling och såklart 
från Vännäs.

– Det är så kul att besökarna har 
hittat tillbaka till oss efter pandemin, 
trots att våra lokaler varit stängda för 
besök, säger Linda Lindmark.

En slags nystart

När verksamheten fick veta att de 
inte skulle kunna öppna upp igen 
förrän i mars 2022, fick de idén att 
fixa till lokalerna till dess.

– Det är vi som har målat om och  
tapetserat. Vi hade ganska kort om 
tid fram till öppningen och det skulle 
ta för lång tid att få hit en hantverk-
are som kunde göra arbetet, säger 
Emelie Johansson.

I januari började Linda på öppna 
förskolan. De två nyblivna kollegorna  
passade på att både måla om och 
jobba med sin vision och teambuilding.

– Samtidigt som vi jobbade med 
lokalerna så kunde vi lära känna 
varandra, säger Linda. Vi hade tid 
att prata ihop oss om verksamheten 
och vår vision kring nystarten. 

– I vårt gemensamma förhållnings-
sätt fokuserar vi på de olika lärmil-
jöerna inne på öppna förskolan.  
Barnen ska mötas av utmaningar, 
få lust och inspiration att prova nya 
saker. Det är också viktigt att mötas 
av en familjär känsla och ett av våra 
främsta mål är att alla ska känna sig 
välkomna, säger Emelie.

Responsen på renoveringen har varit 
positiv. I lokalerna finns nu bland 
annat ateljé, rörelserum, bygghörna, 
läs- och sagorum samt ett rum för 
taktil stimulering. Det sistnämnda 
innebär att barnen får känna och 
uppleva olika material med olika 
struktur så som hårt, mjukt och strävt.

– Vi har fått så mycket fin och posi-
tiv respons, både från gamla och nya 
besökare, säger Emelie.

Föräldrastöd och nya vänner

På öppna förskolan vill man  
kunna erbjuda barnen en pedago-
gisk aktivitet vid varje besök, men 
även att föräldrarna ska få stöd i sitt 
föräldraskap. 

– Stödet kan komma från oss men 
också från de andra besökarna som 
kommer hit. De byter erfarenheter, 
gränserna mellan olika generationer, 
nationaliteter och kön suddas verk-
ligen ut här. En som har sitt första 
barn här kan till exempel fråga om 
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råd från någon som är här med sitt 
tredje barn, säger Linda.

– Det kanske finaste kvittot också, 
tycker vi, är när personer kommer 
hit, träffar andra och sedan går  
härifrån tillsammans. Här hittar 
många vänner och ett sammanhang 
som sedan får följa med in i vardags-
livet, säger Emelie. 

Öppet på loven

– Vi ser ett stort behov av öppna 
förskolan även under skolloven, säger 
Emelie. Under den här vårterminen 
har vi börjat hålla öppet då och det 
har fungerat bra.

Sedan tidigare har öppna förskolan 
tipsat om olika aktiviteter inför skol-
loven. De har även delat ut pyssel-
påsar till barn med familjer, för att 
kunna pyssla hemma.

Digital kontakt under pandemin

Under pandemin fick de som jobb-
ade inom verksamheten tänka om 
och tänka nytt. För att behålla 
kontakten med barn och vuxna i 
samhället jobbade öppna förskolan 
mycket med sociala medier. 

Där delade de olika aktivitetsförslag,  
bok- och pysseltips, sånger och ut-
maningar med inriktning på rörelse. 
Verksamheten kommer fortsatt att 
vara aktiva även i sina digitala kanaler. 

TEXT: SOFIA TJÄRNSTRÖM
TEL: 0935-141 04

Öppna förskolan  
i sociala medier
Öppna förskolan informerar fortsatt 
om sina aktiviteter och öppettider på 
Instagram och Facebook under kontona 
för Vännäs familjecenter.

Ateljén. Här sker organiserat skapande med de äldre barnen. De får skapa, måla eller arbeta med lera  
tillsammans med sina föräldrar.

Rörelserummet. I rörelserummet erbjuds alltid musik, dans och balansträning. Här finns tunnlar, trummor och 
rytm-ägg. Ibland bygger barnen olika banor längs golvet.

Bygg- och konstruktionshörnan. Här får barnen bygga fritt med olika material och klossar. På väggen hänger 
bilder på byggnader i Vännäs.
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Folkfesten är tillbaka! -  
Vännäsdagarna 8-10 juli
Äntligen är Vännäsdagarna tillbaka 
efter pandemin. Vännäsdagarna är 
evenemanget då Vännäs centrum  
fylls av extra mycket liv och rörelse. 

I år kommer du kunna njuta av ett 
fullspäckat scenprogram med bland 
annat framträdanden från Plan B, 
Hellbound, Fredrik Lundman (känd 
från Idol 2021) och The Echo. 

• Delar av centrum kommer  
att vara avstängda från fre-
dag 9 juli kl. 06.00 till och 
med söndag 11 juli  
kl. 20.00. 

• Du som bor innanför  
marknadsområdet, kom  
ihåg att parkera utanför  
på torsdag kväll. 

• Kollektivtrafiken kommer att  
köra andra vägar än vanligt. 
Mer info om detta kommer 
på vannas.se inför helgen. 

• Under helgen kommer  
det att vara begränsad  
framkomlighet med bil.  
 
Du som har möjlighet, ta 
gärna cykeln eller promenera. 
Trots avstängningarna ser vi 
alltid till att utryckningsfordon 
kan ta sig fram. 

• Passa på att handla och  
ta ut kontanter innan helgen. 
Hos vissa knallar går det att 
betala med swish eller kort.

E-post: info@vannasdagarna.se 
Webbpats: vannasdagarna.se 

Våra Sociala medier

• facebook.com/Vannasdagarna
• instagram.com/vannasdagarna

På dansbandsscenen kommer  
Tre trubadurer att spela. Dessutom 
kan du passa på att prova zumba, 
besöka den stora marknaden eller 
roa dig på Bengts Tivoli.

Håll utkik på Vännäsdagarnas 
webbplats för fler programpunkter. 

Varmt välkommen ut!

Praktisk info 
inför helgen!

Vid frågor om Vännäsdagarna, 
välkommen att kontakta oss!

Mer information och program  
med tider växer fram på vår  
webbplats vannasdagarna.se! 
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Flera av kommunens verksamheter 
är aktiva i sociala medier. Några 
finns på Facebook och några 
arbetar med Instagram. 

Våra huvudkanaler  
för organisationen och för  
kommunen som plats!

• Facebook: Vännäs kommun
• Facebook: Visit Vännäs
• Instagram: Visit Vännäs

Kika in på vår webbsida
www.vannas.se/some för att 
hitta fler verksamheter att följa.

Vi ses!

Här hittar du 
våra sociala 
medier!

SEE-veckan
19-25 september
19-25 september infaller  
SEE-veckan i Västerbotten. 
SEE står för social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet och 
veckan samlar evenemang på 
detta tema på sin webbplats.

Kommer du/ni att anordna 
något på temat hållbarhet?
Besök seehallbarhetsveckan/
vasterbotten och anmäl det.

ARRANGEMANG I SOMMAR!
Juni
27/6 Vännäsbadet
Vännäsbadet utökar öppettiderna till 
kl.10.00-20.00 till och med 7 augusti.

Juli 
8, 9 och 10/7 Vännäsdagarna
En folkfest med marknad, musik och 
tivoli i Vännäs centrum.

22/7 Bysvängen
Besök flera lokala hantverkare och  
matproducenter på besöksrundan  
Bysvängen. Alla medverkande öppnar 
kl. 11.00 och håller öppet olika länge. 

Håll utkik efter programmet eller besök 
facebooksidorna för: Tvärsan, Keramik-
Stina, Vännfors Drejeri, Borggårdens 
design, Suslagård, Limmo Design, Yest, 
Slöjdarnas hus samt Kullar & Klang.

Augusti
6/8 Musikfest i Stärkesmark 
12.00- 24.00. Tolv timmar musik från 
stora scenen vid sjön, med dansupp-
visning, visor, evergreens, storband, 
rock och blues samt funk, metal, och 
electrodisco!

14/8 Stora garnkalaset!
En dag fylld med allt för oss som  
älskar att jobba med garn och textilier. 
Stickkafé med fikaförsäljning, utställare, 
workshops och andra påhitt. 
Plats: Brån 110 

14/8 Hembygdsdag med drag
Plats: Västra Vännfors. Kl. 11-16:  
traktortävlingar, konstutställning,  
underhållning, lotterier, försäljning  
av lokalproducerat, ponnyridning/åka 
häst och vagn, LRF visar djur, ull- och 
garnhantverk, prova yogaövningar, 
fika, korv och hamburgare. Arrangör: 
Vännäsbygdens Hembygdsförening i 
samarbete med LRF.

28/8 Skördemarknad
Handla grönsaker, potatis, bär, svamp, 
bröd, honung, fisk, kött och andra 
lokalproducerade varor! Slöjdarnas hus 
håller även öppet i butiken och kaféet 
mellan kl. 11-16 denna dag.
Plats: Slöjdarnas hus

September
4/9 Skördemarknad
Handla grönsaker, potatis, bär, svamp, 
bröd, honung, fisk, kött och andra 
lokalproducerade varor! Slöjdarnas hus 
håller även öppet i butiken och kaféet 
mellan kl. 11-16 denna dag.
Plats: Slöjdarnas hus

11/9 Skördemarknad
Handla grönsaker, potatis, bär, svamp, 
bröd, honung, fisk, kött och andra 
lokalproducerade varor! Slöjdarnas hus 
håller även öppet i butiken och kaféet 
mellan kl. 11-16 denna dag.
Plats: Slöjdarnas hus

Återkommande  
arrangemang
Söndagsstickning hos Limmodesign
Brån110, alla söndagar kl. 10-15.  
Till och med 21 augusti.

13/6-30/9 Naturpasset
Orienteringsaktiviteten Naturpasset 
pågår. Läs mer på vannas.se.

Musik på Slöjdarnas hus
Alla lördagar från kl. 14.00 till  
och med den 10 september!

Musik på Kullar & Klang
Söndagar kl. 14-15.30: 10, 17, 24 
och 31 juli. 7 och 14 augusti.

Klimattorsdagar på Kullar & Klang
Kl. 14-15.30: 7, 14, 21 och 28 juli. 
4 och 11 augusti.
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I podden Filippa upptäcker Vännäs  
får du följa programledaren Filippa 
Rosenberg när hon träffar olika vännäs- 
bor. De berättar fritt om varför de 
valt att bo i kommunen och vad de 
tycker är det bästa med platsen.

Filippa är tidigare radioprogram-
ledare men jobbar nu som medie-
rådgivare och digital producent. I 
podden pratar hon med gästerna om 
vad som finns i Vännäs med omnejd 
och om platsen skulle kunna vara ett 
alternativ att flytta till med sin familj. 

Vanliga vännäsbor som inspirerar 
kring platsen 

I podden medverkar sex olika gäster 
som alla bor i kommunen. Gemen-
samt är att de alla är entusiastiska 
kring sin plats och gärna berättar om 
vad som finns här. 

Till exempel pratar vännäsbon och 
frukost-influencern Amelie Näslund 
om hur en perfekt dag i Vännäs 

skulle se ut. Friluftsentusiasten Max 
Brännström pratar om enkelheten 
att vara i naturen och ta med sig sina 
barn. Per Lundqvist, VD för Vännäs 
fastigheter, berättar om hur han 
kom till Vännäs och såg en ”oslipad 
diamant” till plats. 

–  Jag hade ju aldrig kunnat göra 
podden utan gästerna, säger Filippa. 
Det har varit ett drömprojekt att 
kunna utgå från mina egna tankar 
och frågeställningar kring hur det 
är att flytta till en mindre ort. Sedan 
har alla medverkande bidragit till att 
skapa en fin helhetsbild av Vännäs. 
Roligt hade vi också!

Ser du några fördelar med att bo i 
Vännäs (eller på en annan mindre ort) 
jämfört med i en stad?

– Verkligen. Förutom lägre huspriser 
än i Umeå tänker jag på livskvalitet. 
Att man har närmare till allt innebär 
en större frihet och mer tid för de 
flesta, vilket kan underlätta för  

livspusslet i stort. Dessutom lockas 
jag av det familjära. Det finns en 
trygghet i att folk vet vem man är 
och vice versa.

Som Umebo - har du lärt dig något 
nytt om Vännäs under arbetet?

–  Jag har lärt mig massor om  
Vännäs genom det här projektet. 
Dels genom researchen, men själv-
klart också genom att få höra om 
Vännäs från de medverkande. Det 
som fastnat mest är att ”allt” man 
behöver faktiskt finns på orten. Från 
biograf till spännande träningsstäl-
len och god mat, säger Filippa.

Podden är en del av kampanjen 
Vännäs 9000 där vi firar att det nu 
bor över 9000 personer i kommunen. 
Genom kampanjen lyfter vi det posi-
tiva med platsen, på flera olika sätt.
Besök: vannas.se/vannas9000

TEXT: SOFIA TJÄRNSTRÖM
TEL: 0935-141 04

I podden ”Filippa upptäcker Vännäs”  
berättar olika Vännäsbor om sin plats!
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I början av 2022 blev vi över 
9000 invånare i Vännäs  
kommun. Detta vill vi fira lite 
extra och även involvera fler! 

Arrangerar du, din förening 
eller organisation ett evenemang 
som stärker platsen Vännäs? 

Vi lyfter gärna evenemang till 
kalendern på vannas.se.

Kommande  
ombyggnationer i 
Vännäs centrum
I månadsskiftet mellan  
augusti/september planerar 
Infrastrukturavdelningen att  
påbörja ombyggnationerna i  
Vännäs centrum.

De arbeten som kommer  
starta är bygget av en ny infart 
till Coop-parkeringen samt  
den nya torgytan. 

Även parken framför det gamla 
järnvägshotellet kommer delvis 
att byggas om.

vannas.se/framtidensvannas

Marknadsför gärna evenemang  
under kampanjen Vännäs 9000!

• För att få marknadsföra  
evenemanget på vannas.se är det 
viktigt att det är öppet för allmän-
heten. Ett arrangemang ska till 
exempel inte endast vara till för 
föreningsmedlemmar. 

• Det är också en fördel om  
arrangemanget lockar besökare  
till kommunen.

Under 2022 pågår ett projekt för 
platsutveckling, handel och service 
som ska stärka attraktiviteten i  
Vännäs centrum.

Syftet är att på lång sikt, tillsammans 
med flera aktörer i centrum, skapa 
en gemensam målbild och strategi 
för hur centrum ska utvecklas för att 
bli mer attraktivt och livfullt.

– På grund av den utveckling som 
sker med ökad digital handel så är 
det extra viktigt att jobba aktivt med 
att utveckla vårt centrum för att fler 
ska vilja besöka centrum och vistas 
här en längre stund, äta shoppa och 
”hänga”, säger Emelie Höglander, 
näringslivsutvecklare mot turism och 
handel i Vännäs kommun.

Planen är att se över den fysiska miljön 
och olika verksamheters placering 
och hitta hållbara lösningar för 
framtida expansion och tillväxt.  
Det är också viktigt att skapa fler  
anledningar att besöka centrum.
Exempelvis genom att skapa trevliga 
ytor för människor att umgås kring, 

uppföra konstverk eller arrangera 
olika aktiviteter.

Under projektets gång har flera olika 
aktörer gått ”platsvandringar” i  
Vännäs. Tillsammans med projektets  
konsulter har deltagare från företag,  
tjänstepersoner, politiker och fastighets- 
ägare kunnat tycka till om attraktivi-
teten under platsvandringarna.

Många önskar förutsättningar  
för att mötas i centrum

– Det vi ofta kommer fram till som 
saknas i vårt centrum är främst olika 
mötesplatser där människor kan 
träffas. Det handlar även om brist 
på kulturuttryck och möjligheter att 
kunna umgås och vistas där. Vår 
förhoppning är att vi tillsammans  
kan göra Vännäs centrum mer  
livfullt, säger Emelie Höglander.

Vill du läsa mer om projektet? 

Besök vannas.se under rubriken  
Projekt för attraktivt centrum.

TEXT: SOFIA TJÄRNSTRÖM
0935-141 04

PROJEKT FÖR ATT SKAPA ETT MER 
LIVFULLT CENTRUM I VÄNNÄS

Läs mer på 
vannas.se/vannas9000 
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Nu är sommaren här. Några projekt 
vill du kanske ha under ledigheten? 
Här kommer tips på vad du kan 
behöva tänka på när du ska bygga.

Vill du sätta upp en friggebod,  
ett växthus eller en attefallare?

Till ett en- eller tvåbostadshus  
får du uppföra en eller flera ”frigge-
bodar” utan tillstånd. Den samman-
lagda arean får vara maximalt  
15 kvadratmeter.

Tänk på att om du placerar  
friggeboden närmare än 4,5 meter 
från tomtgränsen behöver du ha ett  
medgivande från din granne. Frigge-
boden får vara max 3 meter hög. 

Ett växthus lyder under samma 
regel, men om du redan har andra 
fristående byggnader på sammanlagt 
15 kvadratmeter på tomten, behöver 
du bygglov för fler.

En så kallad attefallsbyggnad får 
maximalt vara 30 kvadratmeter 
stort och 4 meter högt. Även här 
krävs medgivande från grannen om 
attefallaren ska stå närmare än 4,5 
meter från tomtgränsen. För alla 
typer av attefallsåtgärder behöver du 

däremot både göra en bygganmälan 
och få ett startbesked innan du får 
börja bygga. Om du vill bygga större 
måste du söka bygglov.

Ska du bygga altan, plank  
eller tak på uteplatsen?

En altan som du bygger i anslutning 
till ett en- eller tvåbostadshus kräver 
oftast inte bygglov. Inom 3,6 meter 
från huset får du fritt bygga en  
skyddad uteplats med insynsskydd, 
till exempel ett plank. Det får vara 
max 1,8 meter högt. 

Vill du lägga tak på? Då går det 
bra att göra detta utan bygglov eller 
anmälan om det inte är större än 15 
kvadratmeter och ni inte har ett
annat bygglovsbefriat tak sedan innan.

Vill du ha en häck, ett staket eller 
plank mot din granne?

Placerar du staketet eller en häck 
precis på din fastighetsgräns är det 
bra att komma överens med din 
granne om vem som ska sköta  
underhåll och klippning. Annars 
är det bäst att sätta den ca en halv 
meter in på din tomt så att du själv 
kommer åt att klippa och/eller  
sköta underhållet.

Grannen har rätt att säga åt dig att 
klippa grenar som hänger över till 
dennes tomt. Om du inte gör det 
efter uppmaning kan grannen ha  
rätt att klippa. 

Tänk också på att häckar inte får 
skymma sikten för trafiken vid kors-
ningar och utfarter. Plank och murar 
kräver bygglov.

För dig med planer på  
att ändra fasaden på ditt hus

Om du har planer på att ändra  
fasaden eller taket på ditt hus kan  
det innebära att det behövs en 
bygglovsansökan eller en anmälan, 
enligt Plan- och bygglagen. För dig 
som fastighetsägare till ett flerbostads-
hus behöver en bygglovsansökan  
alltid lämnas in vid fasadändringar.

Få mer ”bygginformation” på 
Boverkets webbplats boverket.se.  
På kommunens webbplats hittar du 
även mer information om bygglovs-
processen och hur du gör för att 
lämna in en ansökan. Besök:  
vannas.se/bygglov.

TEXT: MILJÖ- OCH BYGGAVDELNINGEN
VÄXEL: 0935-140 00

TIPS INFÖR SOMMARENS BYGGPROJEKT
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Information 
om vatten-
skotrar!
Miljö- och byggavdelningen 
får ibland in frågor och 
synpunkter kring vad som  
gäller för vattenskotrar. 

Enligt vattenskoterförordningen 
får man endast köra vattenskoter 
i allmänna farleder samt inom 
områden där Länsstyrelsen har 
beslutat om undantag från det 
generella förbudet.

I Vännäs kommun finns inga 
godkända områden för att köra 
vattenskoter. Du som kör en 
vattenskoter är ansvarig för att 
inte skada människor, natur eller 
miljö. Polisen kan utfärda böter 
direkt på plats för den som kör 
vattenskoter så att det stör. 

På Länsstyrelsens webbplats  
lansstyrelsen.se/vasterbotten 
finns mer information om var  
i länet du får köra.

Från och med 1 maj 2022 
gäller krav om förarbevis för 
att framföra vattenskoter. För att 
kunna utbilda sig och få köra 
vattenskoter krävs det att man 
har fyllt 15 år. 

Information om förarbevis finns 
på Transportstyrelsens hemsida 
www.transportstyrelsen.se. Det 
är polisens och kustbevakning-
ens uppgift att kontrollera att 
förare har förarbevis. 

/Miljö- och byggavdelningen

TEXT: MALIN HOLMLUND
TEL: 0935-141 60

På återvinningscentralen kan du 
lämna trädgårdsavfall, farligt avfall, 
elektronikavfall, gamla kastruller, 
trasiga möbler och mycket mer - det 
är en service som ingår i renhållning-
ens grundavgift. 

Det insamlade materialet tar infra-
strukturavdelningen sedan om hand 
för att transportera vidare för åter-
användning, materialåtervinning, 
energiåtervinning eller deponering.

För att det ska vara så enkelt som 
möjligt både för dig och för personalen 
som hjälper dig på plats, rekommen-
derar vi att du sorterar det du ska 
slänga redan när du lastar det i bilen 
eller på släpvagnen. 

Sorterar du i säckar måste du 
använda dig av genomskinliga 
säckar så att det tydligt syns vad 
som finns i dem. 

Lämna in asbest

Om du lämnar in asbest till åter-
vinningscentralen måste det vara 
väl inpackat och uppmärkt. Vi har 
rätt att säga nej till den som kommer 
med avfall som inte uppfyller  
våra krav.

Invasiva växter

Invasiva växter som exempelvis 
Blomsterlupin, Jättebalsamin och 
Parkslide får inte slängas bland 
trädgårdsavfallet utan måste packas 
in noga i en genomskinlig säck som 
sedan knyts åt ordentligt. Säcken 
slänger ni sedan i containern  
för brännbart.

Vi kan inte ta emot alla sorters avfall 
på Starrberget. Vi kan exempelvis 
inte ta emot mediciner, bildäck,  
bildelar eller mat- och hushållsavfall.

INFRASTRUKTURAVDELNINGEN
RENHÅLLNING

Välkommen till kommunens  
återvinningscentral - Starrberget



Att betala räkningar 
är kanske enkelt 
för dig, men inte 
för andra.
Har du ordning och reda, har 
lätt för att prata med människor 
och är duktig på att ta reda på 
information? Då är det kanske 
dig vi söker för uppdrag i Vännäs.

Som god man eller förvaltare 
hjälper du personer som på 
grund av exempelvis sjukdom 
eller någon form av funktions-
nedsättning behöver stöd. 

Det kan handla om allt från 
hjälpa till med ekonomin eller 
kontakta myndigheter till att få 
en meningsfull och värdig
tillvaro. Får mer information 
från vårt gemensamma överför-
myndarkontor i regionen via:  
www.umea.se/godman

Bli god man  

i Vännäs!
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Mellan den 13 juni och 30 september 
anordnar Vännäs kommun och 
Vännäs Orienteringsklubb aktiviteten 
Naturpasset. Häng med ut i tätort 
och skogsmiljö och hitta orienterings-
kontroller helt i din egen takt, i vilken 
ordning du vill. 

Aktiviteten är öppen för alla åldrar. 
Du behöver inga förkunskaper och 
till flera av kontrollerna kan du ta 
dig såväl till fots som med cykel. 

Tävlingskit 

För att delta behöver du först hämta 
ett tävlingskit. Kitten är helt kostnads-
fria och i det hittar du startkort och 
fyra kartor över olika områden i 
Vännäs och Vännäsby där du kan 
leta kontroller. 

Tävlingskit finns att hämta på: 
• Returcentrum 
• Medborgarhuset 
• Vännäs bad och camping 
• Vännäs bibliotek 
• Vännäsby bibliotek 
• ICA Vännäs

Skicka in dit startkort och  
tävla om fina priser

Du som vill, kan lämna in ditt  
startkort till Vännäs kommun för  
att vara med i en utlottning av lokala 
priser. Vi lottar ut 30 biobiljetter  
och tre presentkort på 300 kr hos 
Vännäshandlarna bland dem som 
har plockat minst 30 av de 50  
kontrollerna. Bland dem som plockar 
35 kontroller eller fler lottar vi ut ett 
presentkort på 1 000 kr hos  
Vännäshandlarna. 

Ditt startkort ska vara Vännäs kom-
mun tillhanda senast den 31 augusti 
om du vill tävla  (även om kontrol-
lerna finns ute att fortsätta nyttja på 
eget bevåg fram till 30 september). 

Skicka startkortet till: 
Vännäs kommun, medborgarhuset 
Östra järnvägsgatan 1 
911 81 Vännäs
Märk kuvertet med "Naturpasset". 

Mer information hittar du i ditt 
tävlingskit!

Häng med i Naturpasset 
under sommaren 2022!


