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Hållbarhet i fokus
Hållbar utveckling är ett område som berör oss alla. Det innehåller flera olika 
dimensioner och spänner från det globala perspektivet till vårt lokalsamhälle 
och hur vi hanterar vår vardag. Vännäs kommun har nyligen antagits till projektet 
”Glokala Sverige” som kommer ge oss fler verktyg för att omsätta FN:s Globala 
mål för hållbar utveckling till våra lokala förutsättningar.

I Vännäs kommer arbetet med hållbarhet förstärkas, men redan nu görs många 
viktiga saker. Ingen har nog kunnat missa de bruna tunnorna som alla hushåll fått 
för att från denna månad sortera ut matavfall. Detta är ett viktigt steg i att hantera 
vårt hushållsavfall mer hållbart. Hållbarhet står även i fokus i våra arbetsmarknads-
verksamheter. Returcentrum i Vännäsby jobbar med återbruk av saker, kläder och 
annat. Verksamheterna jobbar även för social hållbarhet – att få människor att 
växa och utvecklas och komma vidare mot arbete eller studier.

Hållbara lösningar är också något som krävs kring parkeringssituationen i Vännäs. 
Denna fråga har engagerat många medborgare som både påtalat problemen och 
föreslagit lösningar. Under våren kommer kommunfullmäktige besluta om några 
olika åtgärder som förhoppningsvis ska förbättra situationen.

Ett långsiktigt arbete pågår med att utveckla Vännäs centrum. Under hösten 
genomfördes en enkätundersökning för att få inspel från Vännäsborna i denna 
viktiga fråga. Tack till alla er som svarade, era åsikter är viktiga för oss!

HENRIK ÅSTRÖM

HENRIK ÅSTRÖM
BITR. KOMMUNCHEF
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Vännäs kommun finns att följa 
i flera olika sociala medier. Här 
nedan hittar du kommunens  
övergripande kanaler. 

Kommunens Facebooksida 
innehåller övergripande 
information från Vännäs kommun 
medan Facebooksidan och 
Instagramkontot från Visit Vännäs 
innehåller mer information 
om platser, aktiviteter och 
evenemang främst av intresse för 
besökare.

Flera av verksamheterna har 
även egna sociala kanaler. 
Du hittar dessa via hemsidan 
www.vannas.se/socialamedier.

Få mer Vännäs 
kommun i ditt  
sociala flöde!

Vännäs kommun

Visit Vännäs

@visitvannas

Vad skulle 
du vilja läsa 
mer om i 
Här&Nu?
Har du önskemål om något 
som saknas i Här&Nu? - Lämna 
gärna önskemål och synpunkter 
via formuläret på kommunens 
hemsida vannas.se/harochnu.

Alla synpunkter lämnas in 
anonymt om du inte anger namn 
eller andra kontaktuppgifter.

Under kommunfullmäktiges samman-
träde den 24 februari valdes Anna 
Frej (S) till nytt kommunalråd och 
kommunstyrelsens ordförande. Anna 
tillträdde den 1 mars och ser fram 
emot sitt nya uppdrag.

Förenings- och samhällsengagemanget 
har hängt med sedan ungdomstiden 
och redan i början av 90-talet satt 
Anna Frej i kultur- och fritidsnämnden  
i Örnsköldsviks kommun. Sedan  
2001 har Anna varit statligt anställd  
på Skatteverket men är nu tjänstledig  
för att ta sig an det nya, politiska upp-
draget i Vännäs kommun.

Hur känns det?

– Det känns väldigt roligt och spännan-
de att börja. Uppdraget som kommunal-
råd och kommunstyrelsens ordförande 
liknar det som jag tidigare har arbetat 
med, på det sätt att det handlar om att 
lösa problem som uppkommer och fatta 
beslut kring lösningar, säger Anna Frej 
och fortsätter:

Möt Anna Frej (S), nytt  
kommunalråd i Vännäs kommun

– Det jag har att lära mig är sakfrågor-
na och den kommunala verksamheten. 
Redan nu märker jag att det finns mycket 
kompetens runt omkring mig och alla 
tjänstepersoner jag mött hittills har 
levererat beslutsunderlag på ett mycket 
förtroendegivande sätt.

Vad ser du mest fram emot  
med det nya uppdraget?

– Att möta alla människor! Få  
komma ut och träffa folk och bli en  
del av ”Vännäs-kommun-känslan”. Vi 
jobbar ju alla, anställda och politiker, 
för människorna i Vännäs kommun. Allt 
det vi gör är så otroligt meningsfullt – 
det vi gör varje dag gör vi för samhäl-
let och för att kommunen ska fungera 
bra och för att människorna som bor 
här ska må bra och ha en fungerande 
tillvaro, säger Anna Frej.

SOFIA TJÄRNSTRÖM
141 04
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Läs mer om centrumplaneringen på vannas.se/centrum

Under hösten 2019 genomförde Vännäs 
kommun en enkätundersökning för att få 
information om vilka förväntningar och 
önskemål som finns kring utvecklingen 
av Vännäs centrum.

Stort fokus i utvecklingen ligger på 
att skapa mer trafiksäkra och trygga 
gång- och cykelstråk som ska länka 
samman skolorna, butikerna och 
resecentrum. Tanken är även att skapa 
ett trevligare centrum att stanna och 
vistas i.

Frågorna i enkätundersökningen 
berörde ämnen som: trygghet, trafik-
säkerhet, vilka aktiviteter som saknas 
i centrum och vad de som besöker 
centrum brukar göra där.

Stort engagemang

Enkätundersökningen engagerade  
593 personer i olika åldrar där över 
80% av de svarande besöker Vännäs 
centrum varje dag. Flera av de svar-
ande (69%) önskar att centrum kunde 
erbjuda fler möjligheter att fika eller 
äta, fler naturliga mötesplatser och 
ställen att hänga med sina vänner på.

Transportval och trafiksäkerhet  
i Vännäs centrum

Eftersom att ett mål med utvecklingen 
i centrum är att skapa mer trafiksäkra 
och trygga gång- och cykelstråk så 
fanns frågor om trafiksäkerhet och 
transportval med i enkäten.

En stor andel av respondenterna 
(41,5%) svarade att de oftast använ-
der bilen när de besöker centrum, 
men flera har även svarat att cykel 

(24,5%), eller till fots (28,7%) är deras 
främsta transportmedel till centrum. 
Största anledningen till att bilen är det 
huvudsakliga transportmedlet är att 
många har långt till centrum och vissa 
behöver även kunna frakta varor eller 
skjutsa sina barn.

Trygghet, trafiksäkerhet och under-
håll av gång- och cykelvägar är viktiga 
faktorer för flera av de svarande, som 
skulle kunna tänka sig att oftare välja 
bort bilen både för att minska sina 
CO2-utsläpp men också för att få 
vardagsmotion. I enkäten framkom 
det även att flera vill ha fler gång- och 
cykelvägar även från områden utanför 
centrum samt utökad kollektivtrafik.
 
Gällande trafiksäkerhet har de flesta 
svarat att trafiksituationen i centrum 
är säker. Ca 71% av de svarande 
tycker att trafiken är antingen ganska 

säker eller mycket säker. 23% av de 
svarande tycker inte att centrum är 
trafiksäkert. Resterande har igen åsikt 
kring säkerheten i trafiken i centrum.

På frågan ”har du någon gång känt 
dig otrygg i Vännäs centrum?” sva-
rade över hälften ”nej”, men nästan 
lika många har någon gång under det 
senaste året känt sig otrygga i centr-
um, speciellt på kvällstid.

Vad borde finnas i centrum?

Flera av de svarande anser att det är 
viktigt att följande finns utomhus i 
Vännäs centrum;

• Planteringar
• Sittplatser
• Lekplats för barn.

Statistiken presenteras i diagram-
met ovan. Många har även uttryckt 
en önskan om ett torg samt ytor för 

Resultat från enkäten, ”vad är ett tryggt 
och trevligt centrum för dig?”
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Diagrammet visar svarsfrekvensen för frågan ”Vad av följande är viktigt för dig att det finns utomhus i-   eller i närheten av centrum? (välj max 5 alternativ)”.
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Läs mer om centrumplaneringen på vannas.se/centrum

Den 25 september 2015 antog FN:s 
medlemsländer Agenda 2030, en 
universell agenda som inrymmer de 
”Globala målen för hållbar utveckling”. 
De 17 globala målen har i sin tur 169 
delmål och 230 globala indikatorer.

Globala målen och Agenda 2030 anses 
vara den mest ambitiösa överenskom-
melsen för hållbar utveckling som 
världens ledare någonsin har antagit. 
I många sammanhang kallas det 
världens viktigaste ”to do”.  I begrep-
pet hållbar utveckling integreras de tre 
dimensionerna av hållbarhet: social, 
ekonomisk och miljömässig (ekologisk).

Med de globala målen har världens 
ledare förbundit sig till att uppnå fyra 
mål till år 2030: 

• Att avskaffa extrem fattigdom. 
• Att minska ojämlikheter och 

orättvisor i världen. 
• Att främja fred och rättvisa.
• Att lösa klimatkrisen. 

För att de globala målen ska bli  
verklighet måste alla delar av sam-
hället – organisationer, näringsliv, 
offentlig sektor, forskare och enskilda 

individer – inkluderas. De globala  
målen är till för alla och alla måste 
delta aktivt i genomförandet för att  
vi ska lyckas.

Vännäs kommun har blivit antagen till 
projektet ”Glokala Sverige”. Projektet 
leds av Svenska FN-förbundet och 
SKR (Sveriges kommuner och regio-
ner) och handlar om att arbeta med 
Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling. Inom ramen för 
projektet kommer kommunen bland 
annat få utbildningsinsatser.

Mer information

På kolada.se kan du följa Vännäs 
kommuns resultat på de indikatorer 
som ingår i Agenda 2030.

På webbsidan www.globalamalen.se 
kan du läsa mer om Agenda 2030. 
Du som till exempel arbetar i skolan, 
är företagare eller föreningsaktiv, kan 
hämta informationsmaterial via webb-
sidan. Det finns även information och  
material för hur du som privatperson 
kan bidra till de globala målen.

KAROLINA JOHANSSON 
141 33

AGENDA 2030-MÅLEN –  
ETT GLOKALT ARBETE aktivitet, så som skateboard, kickbike, 

cykel, parkour och utegym i närheten 
av centrum.

Flera respondenter har lämnat fritex-
talternativ till denna fråga. I svaren 
visar sig flera önskemål om cykelpark/
pumptrack – sammantaget ytor för 
människor att röra på sig.

Vill du ta del av mer resultat  
från enkätundersökningen?

Besök www.vannas.se/centrum. Där 
presenterar vi resultatet mer ingående.

Kontakt för centrumutveckling och 
kommunens övergripande planarbete:

Tore Forsberg 
Tel: 0935-142 00 
E-post: tore.forsberg@vannas.se

Carola Nordlöf 
Tel: 0935-142 13 
E-post: carola.nordlof@vannas.se
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Diagrammet visar svarsfrekvensen för frågan ”Vad av följande är viktigt för dig att det finns utomhus i-   eller i närheten av centrum? (välj max 5 alternativ)”.
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RETURCENTRUM – 
SECOND-HANDBUTIK 
OCH SÅ MYCKET MER
Återvinning och återbruk. Det är nog 
den första tanken som dyker upp för  
de allra flesta när Returcentrum kommer 
på tal, men visste du att butiken  
är så mycket mer än ett miljövänligt 
shoppingalternativ?

Returcentrum är en av de verksam-
heter som Arbetsmarknadsenheten på 
Vännäs kommun är ansvarig för. Allt 
arbete som Returcentrum genomför är 
genomtänkt och uppgifterna ska vara 
meningsfulla för dem som arbetar där. 
Det är en plats dit personer får komma 
för att testa sin arbetsförmåga och få 
stöd, bland annat inför vidare arbete 
eller studier.

– Alla som arbetar här är väldigt 
 olika och har olika behov, säger 
Eva Wenngren, handledare på Retur-
centrum, och fortsätter; Här jobbar 
både anställda handledare och del-
tagare men det känns som att vi alla 
tillhör samma, stora grupp som driver 
den här verksamheten tillsammans.

På Returcentrum arbetar deltagarna 
till exempel med butiksverksamheten, 
renovering av vissa saker som kommer 
in, återbruk av tyger som blir tyg-
kassar med mera.

Vart går pengarna då?

Pengarna som Returcentrum får in 
via butiken blir en del av budgeten 
som går tillbaka till verksamheten och 
används för att få den att gå runt.

– Det vi får in via Returcentrum går 
till att fortsätta med verksamheten och 
kunna ge möjlighet för våra deltagare 

att till exempel få arbetsträna eller 
träna språk. De som är hos oss är 
medborgare som vi vill få ut i någon 
sysselsättning som är rätt för dem. 
Kanske väcker vi nyfikenhet hos någ-
on som väljer att gå tillbaka till studier. 
Sedan har vi kostnader för hyra och 
personalkostnader för handledarna, 
säger Annika Jansson, chef för arbets-
marknadsenheten i Vännäs kommun.

– Vi har flera exempel där det gått 
riktigt bra och det är så kul att se 
våra deltagare blomma ut, fyller Eva 
i. För många är det viktigaste att få 
ett sammanhang och arbetskamrater, 
någonstans där man ska vara. Efter en 
tid känner sig många redo att prova på 
någonting annat.

Alltid en tanke bakom

Tanken med arbetsuppgifterna  
som deltagarna i verksamheten 
genomför är att de även ska vara 
till nytta för dem själva. En person 
som har körkort sedan tidigare men 
behöver träna på att köra bil kan till 
exempel få köra mattransporter till 
förskolorna i kommunen, tillsammans 
med handledare. En person som behö-
ver öva på personkontakt kan få följa 
med och leverera maten.

– Tillsammans med personerna som 
ska börja hos oss gör vi upp en plan 
om vad det är som de behöver träna 
på och vad de ska göra för att testa 
sin arbetsförmåga. Det finns alltid en 
tanke bakom de uppgifter som perso-
nerna har under den tid som de är hos 
oss, säger Annika. 

Sabar Gul Eqbal Ali är en av dem som brukar 
sy tygkassar inne i syrummet på Returcentrum.
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– Vi kan även lägga till uppgifter be-
roende på vilka som är hos oss just nu, 
säger Eva. Vi har till exempel fått en 
ny uppgift via it-kontoret där vi ska 
genomföra service av Chrome books 
till barn- och utbildningsförvaltningen.

Samarbete med flera myndigheter

Arbetsmarknadsenheten samarbetar 
genom Samordningsförbundet med 
Arbetsförmedlingen, försäkrings-
kassan, socialtjänsten och Liljaskolan 
för att stödja personer vidare ut i stu-
dier eller arbete. De som blir erbjudna 
stöd genom denna samverkan har 
alltid först gett sitt medgivande att 
medverka innan de påbörjar en even-
tuell arbetsträning/praktik vid någon 
av arbetsmarknadsenhetens verksam-
heter, exempelvis Returcentrum.

Fler verksamheter via  
arbetsmarknadsenheten

Bilvården är en annan av de verk-
samheter som återfinns under arbets-
marknadsenheten, och den är belägen 
i en lokal inne i Vännäsby.

Deltagarna tränar på samma sätt 
som dem på Returcentrum men 
jobbar mest med att utföra service 
på kommunens leasingbilar. De tvät-
tar dem utvändigt och invändigt, 
förbättrar smålackskador samt servar 
med olja, spolarvätska och så vidare. 
Utöver det utför de andra uppgifter 
kopplat till verksamheten, så som att 
städa i lokalen, klippa gräs och skotta 
snö i anslutning till den lokal där  
Bilvården inryms.

FiXarna är en verksamhet som utgår 
från Returcentrum där deltagarna 
tillsammans med sin handledare 
mestadels är ”ute på interna uppdrag”. 
Exempelvis kan de hjälpa till med att 
städa ur förråd, måla busskurer, skotta 
snö, sanda med mera.

Lämna saker på ÅVC till Returcentrum

Du kan även lämna saker till Retur-
centrum på Starrbergets återvinnings-
central där de har en liten godsmot-
tagning i den gamla kioskbyggnaden. 
Du kan skänka saker till Returcen-
trum via återvinningscentralen när 
den är öppen och på så vis kan du 
lämna saker till verksamheten även  
på kvällstid. (Återvinningscentralens 
öppettider hittar du på nästa sida).

Om du ska skänka stora saker

Fråga gärna personalen på Retur-
centrum om det du tänkt skänka är 
säljbart. Även om sakerna är fina så 
kan de inte alltid sälja allt och Retur-
centrum har begränsat med plats. 
Personalen på Returcentrum upp-
skattar allt som skänks, men tänk till 
så att det du lämnar är säljbart, helt 
och rent!

Öppettider på Returcentrum

Returcentrum håller öppet måndag 
till fredag kl. 10.00-17.00 samt den 
sista lördagen varje månad mellan  
kl. 10.00-14.00.

SOFIA TJÄRNSTRÖM
141 04

Caféverksamhet
Inne i entrén på Returcentrum 
inryms ett litet café, fikabrödet  
som säljs där bakas av 
kommunens dagliga 
verksamhet. Sommartid  
finns där även glass  
till försäljning.

Lämna saker  
till Returcentrum
Vi tar gärna emot saker till  
Returcentrum i butiken under våra 
öppettider, eller i vår container 
på baksidan. Containern är  
öppen från måndag till fredag  
kl. 10.00-17.00 och är sedan 
låst under helgen.

När du ställer in saker i con-
tainern, tänk på att fylla på den 
längst in först. Kom ihåg att inte 
ställa saker utanför containern. 
Sakerna blir förstörda av till  
exempel regn och går inte att 
laga eller sälja.

Vi finns i  
sociala medier. 

Du hittar  
oss på:

Annika Jansson och Eva Wenngren.Några av de kassar som Returcentrum syr - av återbrukat tyg.
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Alla förpackningar och tidningar som 
samlas in körs till återvinning för att bli 
nya förpackningar och produkter.

Plastförpackningar blir råvara till 
exempelvis diskborstar, blomkrukor 
och plastpåsar. Glas- och pappersför-
packningar blir oftast förpackningar 
igen. Metallförpackningar kan bli 
armeringsjärn och lästa tidningar 
kan bli hushållspapper eller nytt  
tidningspapper.

Det är endast hushåll som får lämna 
sina förpackningar och tidningar på 
landets återvinningsstationer (ÅVS). 
Dessa är inte till för verksamheter.

Vem är ansvarig för 
återvinningsstationerna?

Företag som sprider förpackningar och 
tidningar på den svenska marknaden 
har ett ansvar för att dessa samlas in 
och återvinns. Detta kallas Lagen om 
producentansvar. Lagen kom 1995 och 
syftar till en miljömässigt hållbar åter-
vinning av alla de förpackningar och 
tidningar som årligen används i Sve-

rige. I Sverige är över 10 000 företag 
berörda, exempelvis varutillverkare, 
handel eller företag som gör eller säljer 
förpackningar.

Stationerna städas nästan en halv 
miljon gånger per år och behållarna 
töms cirka 2 miljoner gånger. På  
producenters uppdrag samlar För-
packnings- och tidningsinsamlingen 
(FTI) in det som hushållen lämnat  
för återvinning.

Var i Vännäs kommun finns  
återvinningsstationerna? 

På kartan till höger är återvinnings-
stationerna utmärkta med en blå prick. 
Starrbergets återvinningscentral är 
utmärkt med en blå kvadrat. Återvin-
ningsstationen med texten ”järnvägs-
station” finns i Tväråbäck. 

Hur kan jag som företagare göra?

Du som bedriver verksamhet har 
ansvar för ditt avfall och för att åter-
vinna alla förpackningar och tidning-
ar som du har använt.

Öppettider för 
Starrbergets 
återvinnings-
central/ÅVC

Återvinning av förpackningar – 
hur fungerar det? 

Maj–Oktober
Mån kl. 08.00-15.00
Tis kl. 12.00-19.00
Ons Stängt
Tors kl. 12.00-19.00
Fre kl. 08.00-15.00
Lör kl. 10.00-14.00
Sön Stängt
 
November–April
Mån kl. 08.00-15.00
Tis kl. 12.00-19.00
Ons Stängt
Tors kl. 12.00-19.00
Fre kl. 08.00-15.00
Lör Stängt
Sön Stängt

Observera att under november 
till april har vi stängt på lördagar.

På röda helgdagar samt  
midsommarafton är Starrbergets 
återvinningscentral alltid stängd.  

Har du frågor om vad du  
kan lämna på återvinnings-
centralen?
Ring gärna personalen på  
Starrberget, tel. 070-378 89 04 
eller tel. 070-378 01 95.

Du kan också skicka e-post till: 
starrberget@vannas.se.
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Behöver du hjälp med hämtning av 
utsorterade förpackningar av papper, 
plast och metall kan du välja att anlita 
en avfallsentreprenör. På hemsidan  
recycla.se finns en kostnadsfri tjänst 
som knyter ihop dig med entrepre-
nörer i ditt närområde.

Recycla.se är en privatdriven han-
delsplats som knyter ihop återvinnare 
(Avfallslämnare) med återvinningsfö-
retag. Du kan även gratis lämna din 
verksamhets uttjänta pappers-, plast 
och metallförpackningar på Stena 
Recycling AB, Umeå i Holmsund.

Mer information 

På ftiab.se finns massor av fakta och 
information om sortering och hur du 
sorterar rätt. På www.ftiab.se/hitta-
atervinningsstation kan du hitta din 
närmaste återvinningsstation och se 
när den töms och städas.

Här kan du också rapportera om det 
är skräpigt vid din ÅVS eller om con-
tainrarna behöver tömmas. 
 

Konsum

GULF

Badet

Reningsverket

Circle K

"Järnvägsstation"

Starrberget

Konsum

GULF

Badet

Reningsverket

Circle K

"Järnvägsstation"

StarrbergetSverige och återvinning

• 9 av 10 invånare källsorterar 
förpackningar och tidningar.

• 3 av 4 förpackningar återvinns.

• 9 av 10 tidningar återvinns.

Ditt avfall räcker långt

• Om alla lämnar in sina kap- 
syler till återvinning, räcker  
stålet till karossplåten för  
2 200 personbilar. Varje år!

• Ett ton hårda plastförpackningar 
kan återvinnas till cirka 84 000 
blomkrukor.

• Om alla glasförpackningar som 
samlats in under ett år i Sverige 
ställs i en lång rad skulle de 
räcka ett helt varv runt jordklotet.

• Om vi lämnar alla våra metall-
förpackningar av aluminium 
och stål till återvinning, blir den 

energin som sparas så stor att 
den kan värma upp 13 900 
småhus per år.

• En enda dagstidning som åter-
vinns sparar energi tillräckligt för 
att koka 48 koppar kaffe.

Det tål att upprepas

• Man kan återvinna stål, alu- 
minium och glas hur många 
gånger som helst utan att kvali-
teten försämras.

• Pappersfibern kan återvinnas 
upp till sju gånger innan den  
är utsliten. Efter det skickas  
pappersavfallet till förbränning 
och blir ny energi.

• Var tredje pappersförpackning 
som finns i din livsmedelsbutik är 
tillverkad av återvunna pappers-
förpackningar.

Visste du att...

ÅVSen i Tväråbäck. ÅVSer i Vännäs och Vännäsby samt ÅVC (återvinningscentralen) på Starrberget.
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Utsortering av matavfall – information
Nu har alla hushåll i Vännäs kommun 
som inte anmält hemkompostering fått 
en brun tunna utställd på sin fastighet. 
Vill du ha en brun tunna trots anmäld 
hemkompostering kan du kontakta kom-
muns renhållningsavdelning via e-post 
soporochvatten@vannas.se eller ringa 
tel. 0935-140 00.

Har du fått en brun tunna trots  
att du anmält hemkompost?

Om du anmält hemkompost men 
ändå fått en tunna utplacerat på din 
fastighet, så hämtar renhållningsav-
delningen tillbaka den bruna tunnan 
kostnadsfritt. Kontakta renhållnings-
avdelningen så ordnar vi det.

Vill du hemkompostera istället  
för den bruna tunnan?

Du kan välja att hemkompostera  
ditt matavfall istället för att ha ett 
abonnemang med det bruna kärlet. 
Läs mer om kompostering på
vannas.se/kompostering och glöm inte 
att du måste anmäla din hemkompost 
till miljö- och byggavdelningen.

Frågor gällande abonnemang, sor-
teringsanvisningar, hämtning eller 
övriga tekniska frågor görs till renhåll-
ningsavdelningen. 

Gemensam behållare

Precis som tidigare kommer möjlighe-
ten för gemensam behållare att finnas 
och även vara tillgängligt för matav-
fallstunnan. Läs mer om gemensam 
behållare i renhållningstaxan som 
börjar gälla 1 mars 2020. Läs mer om 
den på vannas.se/renhallningstaxa.

Felsorteringsavgift

Felsorteringsavgiften är till för att 
säkerställa att matavfallet håller den 
kvalitet och de krav som behandlings-
anläggningen ställer samt att matav-
fallet inte slängs i restavfallet och går 
till förbränning. Matavfall är en resurs 
som ska användas. 

Kompostering

Kompostbehållare för matavfall ska 
vara skadedjurssäkert, inte vara för 
liten och matavfallet ska inte frysa på 
vintern. Den färdiga kompostjorden 

ska sedan användas på den egna fast-
igheten. Anmälan om kompostering  
går att göra via kommunens e-tjänst 
www.sjalvservice.vannas.se. 

För övriga frågor om kompostering 
kontakta miljö- och byggavdelningen 
plan.miljonamnden@vannas.se. Du 
kan även läsa mer om kompostering 
på www.vannas.se/kompostering. 

Matavfallspåsar

I abonnemanget för den bruna tunnan 
så ingår det papperspåsar för matav-
fall. Vid utställningen av kärlen följer 
det med ungefär ett års förbrukning 
av papperspåsar (160 st.). När dessa är 
slut kan nya hämtas på av kommunen 
anvisade platser. 

Var dessa platser blir arbetar vi  
med just nu. Plastpåsar, biopåsar eller 
andra typer av komposterbara påsar 
får inte användas. Det är endast de 
papperspåsar som kommunen till-
handahåller som får användas.
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Det bruna kärlet
Mat och matrester ska läggas i 
det bruna kärlet för matavfall: 

• Skal från frukt, grönsaker, 
ägg och skaldjur.

• Mindre ben och rester från 
kött, fågel och fisk.

• Pasta, ris och potatis.
• Ost och pålägg.
• Bröd, kex och kakor.
• Gryn och mjöl.
• Godis och snacks.
• Kaffesump, tesump, kaffefilter 

och tepåsar.
• Hushållspapper och  

ofärgade servetter.

Det gröna kärlet
Brännbart hushållsavfall som inte 
är förpackningar, el-avfall, farligt 
avfall eller matavfall ska läggas i 
det gröna kärlet.
• Tuggummi.
• Tvättservetter, färgade eller 

servetter med tryck.
• Kattsand och spillning från 

djur.
• Blommor.
• Dammsugarpåsar.
• Blöjor och bindor.
• Tops.
• Diskborste.

Dags att söka 
bygglov inför 
sommarens 
projekt!
Har du planer på att bygga 
något i vår eller sommar? 
Då börjar det bli dags att 
lämna in en ansökan till miljö- 
och byggavdelningen.

Beroende på vilket projekt du 
har på gång kan det krävas ett 
bygglov, alternativt en anmälan 
enligt plan- och bygglagen.

Om bygglov eller anmälan krävs 
behöver du även ett startbesked 
innan du får påbörja några 
byggåtgärder.

På kommunens hemsida hittar du 
mer info om bygglovsprocessen 
och hur du gör för att lämna  
in en ansökan. 

Besök:
www.vannas.se/bygglov

Nästan 40 %* av det som hamnar 
i soppåsen idag är matavfall. Om 
matrester och ex potatisskal istället 
sorteras ut kan det omvandlas till 
biogas och biogödsel!

*Gäller ett genomsnittligt svenskt hushåll.

5 kg matavfall kan driva en  
personbil i 1 mil.

Sopbilen som hämtar ditt avfall 
är utrustad med två olika fack, ett 
för matavfall och ett för restavfall. 
Då behöver sopbilen inte köra 
två vändor.

Tillsammans samlar Umeåregionens 
kommuner in matavfallet som sam-
transporteras till Skellefteå Biogas-
anläggning där det blir till biogas.

• Försök hålla papperspåsen så 
torr som möjligt. Låt blött matav-
fall rinna av i vasken innan du 
lägger det i papperspåsen med 
hjälp av slaskskrapan.

• Använd plasthållaren som följer 
med, den hjälper luft att cirkulera 
runt påsen och håller den torr. 
Det ökar hållbarheten på påsen 
och minskar risken för lukt.

• Byt påsen efter 2-3 dagar,  
även om den inte är fylld till  
den streckade linjen på insidan.

• Rulla ihop påsen ordentligen 
innan du slänger den. Då blir 
det mindre spill i den bruna  

tunnan och den håller sig  
fräsch längre.

• Blir det mycket fuktigt matavfall 
i påsen kan du riva ner bitar av 
tidningspapper eller äggkartong 
som suger upp fukten.

• I det bruna kärlet finns ett 
hyllplan som går att fälla ned. 
Är det risk att den fuktiga påsen 
fryser fast i tunnan kan hyllan  
fällas ned. Placera påsen på 
hyllplanet så får den stå där och 
frysa till. Då minskar risken att 
den fastnar mot botten av kärlet. 
Hyllplanet fälls upp automatiskt 
när tunnan töms.

Råd och tips för  
sortering av matavfall

Fakta om matavfall...
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Det har kommit in många synpunkter 
och medborgarförslag till Vännäs  
kommun om att få en lösning kring 
parkeringssituationen längs gatorna  
i tätorterna.

Under våren kommer kommunfull-
mäktige att besluta om Vännäs kommun 
ska införa datumparkering inom  
tätorterna Vännäs och Vännäsby. 
Eventuellt kommer parkeringsskiva 
(p-skiva), kombinerat med tidsbegräns-
ning vid parkering, att införas inom  
de centrala delarna av Vännäs.
 
Syftet med datumparkering är att 
hålla delar av gatan fri under nat-
ten och underlätta för snöröjning 
och sandning, samt framkomlighet 
för räddningstjänsten. Det kan även 
komma att bli parkeringsförbud längs 
vissa gator, inklusive för tunga fordon.

Införande av  
parkeringsövervakning

Kommunen planerar för att anlita 
en extern aktör till att utföra uppdra-

get med parkeringsövervakning och 
som då även ansvarar för att utfärda 
parkeringsanmärkningar vid överträ-
delser. Vid eventuella synpunkter eller 
överklagan gällande parkeringsan-
märkningarna hänvisar vi till Polisen. 
Vännäs kommun kommer inte att 
hantera parkeringsanmärkningarna.

För att få samstämmighet mellan 
taxan för felparkering och 
överträdelsens omfattning så 
kommer taxan för felparkering att 
genomgå en översyn. Vid införande 

av parkeringsövervakning kommer 
även fordonsflyttar att bli aktuella vid 
felaktigt långtidsparkerade fordon.

Har du frågor och funderingar?

Du som har frågor kring parkeringar 
kan kontakta plan- och miljönämnden 
via e-post till: 
plan.miljonamnden@vannas.se.

Vi kommer att uppdatera informa-
tionen löpande på vår webbplats 
www.vannas.se/parkering.

Datumparkering kan bli aktuellt  
i tätorterna Vännäs och Vännäsby

Märke 1. Datumparkering Märke 2. Parkeringsförbud
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Nu är det tid att planera och ansöka om 
tillstånd för att få använda blomlådor 
som farthinder. Dagarna blir ljusare och 
vår och sommar är snart i antågande,  
så även blomlådor som farthinder.

Du kan göra ansökan fram till den  
1 maj och du får besked samt med- 
delande om eventuell anvisning av 
plats senast den 1 juni.

Ansök via E-tjänst

E-tjänst för ansökan finns på hem-
sidan vannas.se, sök på blomlådor i 
sökfönstret på startsidan. Du får då 
upp en länk till anvisningarna för 
vilka regler som gäller kring blom-
lådor och därifrån kommer du också 
åt E-tjänsten.

Läs de regler som är uppsatta 
på hemsidan

Tänk på att blomlådor kräver skötsel 
och det är bra om två olika fastigheter 
delar på ansvaret. De som ansöker  
står själva för blomlådorna. De skall 
byggas efter given mall och ha god-
kända reflexer. Grannar skall vara 
tillfrågade samt nedtecknat om de är 

positiva eller negativa till att sätta ut 
blomlådor på vägen. 

Om tillstånd för blomlådor beviljas

Om din ansökan om blomlådor blir 
beviljad kan blomlådorna ställas ut  
på anvisad plats tidigast när gatan är 
sopad. Kommunen tillhandahåller 
inte några blomlådor, bara tillståndet 
att få ställa ut dem.

Ansökan för uppställning av blom-
lådor gäller bara ett år i taget. Om 
blomlådor placeras ut utan tillstånd 
kan lådorna komma att flyttas.
Var ute i god tid!

Frågor besvaras av: 
Viktoria Nilsson 
Tel: 0935-140 00 (vxl)

Tänk på att blomlådor kan inge en falsk 
trygghet. Blomlådor är inte till för att 
vägen skall kunna vara en lekplats.
Var rädda om barnen, lär dem se sig  
för och att inte leka på vägen. 

CHRISTER NYGREN
142 32

Vad är datum- 
parkering?
Vid datumparkering är det för-
bjudet att parkera på den sidan 
av gatan med jämna husnummer 
på dagar med jämnt datum,  
och på den sidan av gatan  
med udda husnummer på dagar 
med udda datum.

Till exempel: Om datumparkering 
gäller från kl 02.00 – 15.00 
ska du den 1 mars (efter 15.00) 
parkera på den sidan av gatan 
som har udda husnummer om 
du ska parkera över natten. När 
datumparkeringen sedan börjar 
gälla igen är det den 2 mars, 
och då inte tillåtet att stå på sidan 
med jämna husnummer.

Vad är P-skiva?
P-skiva är en skiva där du kan  
ställa in klockslaget då du parkerar.  
Alla fordon som har en registre-
ringsskylt måste använda P-skiva 
på anvisad plats.
 
Så gör du:
Om du parkerar inom tidsbgräns-
ningen (till exempel om du parkerar 
kl. 08.30 och tidsbegränsningen 
gäller från kl. 08.00) så sätt visa-
ren på 08.30. Om du parkerar 
innan tidsbegränsningen börjar 
(till exempel kl. 07.00) så ställer 
du tiden på tidsbegränsningens 
början (kl. 08.00 i exemplet).
 
Skivan ska läggas väl synlig 
innanför framrutan. Inställningen 
får inte ändras under pågående 
parkering. Parkeringsvakterna 
kan av skivans markering se om 
fordonet stått för länge.
 
Du behöver inte använda en 
P-skiva från Vännäs kommun, det 
går lika bra med en annan skiva. 
Huvudsaken att den går att ställa 
in rätt tid med. Om du har glömt 
P-skiva går det bra att skriva din 
ankomsttid på en lapp och sätta 
den i bilens framruta. 

TILLSTÅND FÖR BLOMLÅDOR, NU 
ÄR DET TID ATT ANSÖKA!
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Tillsammans med flera andra
kommuner i Västerbottens län, 
ingår Vännäs kommun i ett 
projekt för att utveckla tjänster 
för självservice, eller E-tjänster 
som de också kallas.

Via dessa kan du skicka in dina 
ärenden till kommunen digitalt 
och följa ärendets gång via 
Mina sidor. Redan nu finns flera 
olika E-tjänster på plats som du 
kan använda.

Så loggar du in

För att kunna logga in på  
Mina sidor, följa ditt ärende  
och lämna underskrift i vissa 
tjänster, så måste du logga in 
med e-legitimation, till exempel 
bankID. Vissa verksamheter 
erbjuder även pappersblankett.

Mer information

Gå in på kommunens hemsida 
www.vannas.se/sjalvservice för 
att läsa mer om våra tjänster.

SOFIA TJÄRNSTRÖM 
141 04

Har du  
provat vår 
självservice?

Har du koll på att Vännäs- och  
Vännäsby bibliotek inte bara har ett 
brett, fysiskt utbud? De erbjuder även 
flera digitala tjänster via hemsidan 
www.minabibliotek.se.

Här presenterar vi ett axplock av de
digitala tjänster som biblioteken erbjuder:

• Låna strömmande film genom 
biblioteket. Sök och titta på film på 
cineasterna.se.

• Biblioteket erbjuder mängder av 
tidningar och tidskrifter direkt i din 
dator, surfplatta eller mobil, via den 
internationella tjänsten Pressreader.

• Lyssna på e-ljudböcker i appen 
Biblio.

• Läs e-böcker på surfplatta, dator 
eller mobil.

• Sök efter korrekta fakta i biblio-
tekets databaser. Vi har valt ut 
användbara och pålitliga informa-
tionskällor som du får söka i gratis. 
En del kan du använda hemifrån 
om du är inloggad på minabib-
liotek.se, och en del kan du bara 
använda på biblioteket.

• Släktforska. På biblioteket finns 
släktforskningsresurser som t.ex. 
Arkiv digital och Ancestry.

Lämna inköpsförslag, läs boktips och  
artiklar, reservera böcker, förläng dina 
lån och mycket mer på minabibliotek.se.

Minabibliotek är ett samarbete mellan 
folkbiblioteken i Bjurholm, Nordmaling, 
Robertsfors, Umeå, Vindeln och  
Vännäs. För de 24 folkbiblioteken  
gäller dessutom samma bibliotekskort. 

Det som inte finns inne på ditt  
närmaste bibliotek kan skickas från ett 
annat av biblioteken. Lånen kan också 
återlämnas på valfritt av dessa bibliotek.

Vännäs bibliotek, öppettider
Mån kl. 10.00 – 16.00
Tis kl. 10.00 – 19.00
Ons kl. 10.00 – 16.00
Tors kl. 10.00 – 19.00
Fre kl. 10.00 – 16.00
Lör kl. 10.00 – 14.00

Tel: 0935-141 80
E-post: biblioteket@vannas.se

Vännäsby bibliotek, öppettider
Mån Meröppet kl. 8.00 – 20.00
 Tagg och pinkod krävs
Tis kl. 10.00 – 14.00
Ons kl. 15.00 – 19.00
Tors kl. 10.00 – 14.00
Fre Stängt

Tel: 0935-141 90
E-post: vannasby.bibliotek@vannas.se

Biblioteken har särskilda öppettider
röda dagar samt dag före helgdag.
Dessa hittar du på minabibliotek.se.

Välkommen!

Ta del av bibliotekets digitala 
tjänster via minabibliotek.se
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TRIVSELBOENDE FÖR ÄLDRE SÄTTER 
GULDKANT PÅ VARDAGEN
Sedan våren 2019 har Vännäs  
kommun, i samarbete med Vännäs 
fastigheter, kunnat erbjuda trivselavtal 
med trivselvärd för dem som bor i trygg-
hetsboende. Kommunens trygghetsboende 
är före detta Rieck Müller, det vill säga 
Södra Drottninggatan 6 samt Kyrkoga-
tan 8, och alla som bor där har möjlig-
het att teckna trivselavtal.

– Jag fungerar som en extra anhörig 
till de boende, säger Caroline Fors-
gren, trivselvärd på trygghetsboendet.
Caroline kan till exempel hjälpa till 
med att ringa telefonsamtal, boka taxi, 
ordna frisör, ringa hälsocentralen, 
beställa mediciner med mera - sådant 
som kan vara svårt att göra själv.

Genom Medborgarskolan anordnas 
just nu även gymnastik två gånger i 
veckan, enklare fotvård och handmas-
sage. En gång i veckan finns möjlighet 
att umgås och måla, lösa korsord eller 
annan liknande aktivitet.

– Det är det roligaste jobbet jag har 
haft, säger Caroline och fortsätter; Det 
vi anordnar är väldigt uppskattat och 

det känns bra att få vara med och sätta 
guldkant på vardagen för de äldre.

Vad kostar det?

Ett trivselavtal kostar 325 kr i måna-
den för dem som bor i trygghetsboen-
det. Resten av kostnaden för verk-
samhet och trivselvärd finansieras av 
Vännäs Fastigheter AB.

Just nu är det ca 15 personer som har 
ett trivselavtal med Vännäs fastigheter. 
De som bor där men inte har avtal 
kan göra det i efterhand. För dem som 
flyttar in från och med nu kommer 
avtalet att tecknas automatiskt.

Mer information och kontakt

Läs mer om de båda trygghetsboen-
dena på vannasfastigheter.se under 
fliken: ”Våra områden”. Klicka på 
Vännäs. Välj sedan antingen Södra 
Drottninggatan 6 eller Kyrkogatan 8. 

För frågor om trivselboendet,  
kontakta Vännäs fastigheter AB  
via tel: 0935-140 51.

SOFIA TJÄRNSTRÖM
141 04

1917
 4 mars kl. 19.00

Framåt
Matiné 8 mars kl. 15.00

The gentelman
8 och 11 mars kl. 19.00

The farewell
Dagbio 10 mars kl. 13.00

Charter
15 och 18 mars kl. 19.00

The call of the wild
25 mars kl. 19.00 
Obs! En visning

Information om  
Medborgarhusbion
Betala gärna med kort. Biljetter  
köper du i Medborgarhusets 
entré och kassan öppnar 45 
minuter innan visning.

Bonuskort: Se fem filmer och 
betala för fyra. 

Biljettpris: 100 kr. Matiné 70 kr
Lyssna på Bioprogrammet på  
tel: 0935-141 85.

Presentkort: Finns att köpa på 
Vännäs bibliotek.

Specialstolar finns om du har  
ryggproblem. Vi visar film oavsett  
antal besökare.  

Kontakt/tel: 070-261 52 03

Vi finns även  
på Facebook!

Här hittar 
du vårens 
bioprogram 
i Vännäs!
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Snöfestival 
med Rockfest 
14/3
Den 14 mars kommer det att  
anordnas skojiga saker i Oskars-
parken. Det blir snöskulpturtäv-
ling musik och korv.

Dagen börjar 11.00 då lådorna 
med snöblock avtäcks och start 
för tävlingen. Det kommer vara 
tävlande lag som skulpterar på 
temat sagofigurer/seriefigurer.

Kom och rösta och heja fram  
din favoritskulptur. Du har chans 
att vinna pris på din röst.

Lagen har på sig till klockan14, 
röstningen pågår till 14.30 och 
dagen avslutas med prisutdelning 
på Hotel Vännäs.

Kvällen innehåller buffé och 
en härlig rockfest med WON 
Wealth of Nations, Little Ingvars 
och No name No shame. Inträde, 
buffé och rockfest 250 kr. 

Eftersläpp 100 kr. Buffen serveras 
mellan kl.18.00-20.00. Boka via 
Hotel Vännäs, tel 0935–10 930.

Arrangörer för detta är Vännäs 
utvecklingsteam. Välkommen!

Från och med mitten av mars kommer 
alla som är över 65 år och har hem-
tjänst eller bor i särskilt boende att få  
en enkät med frågor om vad de tycker  
om sin äldreomsorg.

Det är Socialstyrelsen som skickar  
ut enkäten och sammanställer resultat 
som kommunerna kan ta del av. Syftet 
med enkäten att göra den äldres röst 
hörd och göra det möjligt för kommu-
nerna att följa upp att insatser som 
prioriteras är i linje med vad personer 
som tar emot omsorgen tycker.

Ju fler som svarar desto bättre underlag 
får vård- och omsorgsnämnden till sin 
utveckling av äldreomsorgen. Förra 

året svarade cirka hälften av Vännäs 
kommuns äldre som bor på särskilt 
boende på enkäten. Hos de som hem-
tjänst svarade cirka 70%. 

Vi skulle vilja uppmuntra er att vara 
uppmärksamma på när enkäten dim-
per ner i brevlådan. Om du inte kan 
svara själv be gärna en anhörig om 
hjälp med att fylla i den. 

Varje svar har betydelse och gör 
skillnad!

ANNELI JOHANSSON
KVALITETSLEDARE 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
TEL: 070-51 44 777

SNART DAGS ATT 
TYCKA TILL OM 
ÄLDREOMSORGEN!


