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Du är modigast, du kan
Jag älskar skolavslutningar; sommarklädda ungar, försommarblommor och en  
pirrande förväntan, så stark att den nästan går att ta på. När dessa rader skrivs 
är det några veckor kvar och barnen tränar för fullt på Lalehs ”Goliat” som de ska 
sjunga i Johanneskyrkan. En textrad biter sig fast: ”Så tro på mig för jag vet att Du 
är modigast, du kan”. En härlig pepp till alla Vännäsbor inför sommaren!

I detta nummer av Här & Nu berättar vi om vad som händer i Vännäs i sommar. I 
vanlig ordning blir det Vännäsdagarna med gatufest den andra helgen i juli men 
det händer också mycket annat och en del nytt, som till exempel Bysvängen den 3 
juli. Passa på och ta en rundtur och se vad landsbygden i kommunen kan erbjuda! 
För alla barn i åk 4-9 erbjuder vi även i år gratis säsongskort på Vännäsbadet. En 
uppskattad satsning som är möjlig tack vare statsbidrag för lovaktiviteter.

Inom kommunen pågår ett arbete med att ta fram E-tjänster som ska förenkla för 
dig som medborgare. Flera av E-tjänsterna har lanserats i vår och ytterligare är på 
gång. Håll utkik på vannas.se.

Trevlig läsning och trevlig sommar!

HENRIK ÅSTRÖM

HENRIK ÅSTRÖM
BITR. KOMMUNCHEF
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Vännäs kommun

@vannaskommun

Visit Vännäs

@visitvannas

Tillsammans med flera andra kommu-
ner i länet ingår Vännäs kommun i ett 
projekt för att ta fram E-tjänster, eller 
tjänster för självservice som de också 
kallas. Via dessa kan du skicka in dina 
ärenden till kommunen digitalt och följa 
ärendets gång via Mina sidor.

Arbetet med att ta fram E-tjänster 
kommer att ske löpande, men redan 
nu finns några på plats. Det finns även 
länkar till andra sidor som erbjuder e- 
tjänster eller annan service, exempelvis  
minabibliotek.se eller InfoMentor för 
skolan. Vi arbetar för att samla flera 
olika typer av digital service under 
samma sida för att de ska vara enkla 
att hitta till och söka efter.

HUR LOGGAR DU  
IN PÅ MINA SIDOR?

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. Du kommer fortfarande att 
ha möjlighet att hämta pappersblan-
ketter hos vissa verksamheter eller 
skriva ut en blankett som PDF om du 
inte har möjlighet att skaffa e-legiti-
mation. Kontakta berörd verksamhet 
så får du hjälp.

NU KAN DU GÖRA KOMMUNALA ÄRENDEN DIGITALT!
SKAFFA E- LEGITIMATION

Skatteverket har bra information för 
dig som ännu inte har e-legitimation 
men som gärna vill skaffa det. Besök 
skatteverket.se.

DEN GAMLA SIDAN  
FÖR BLANKETTER STÄNGS

I nuläget har Vännäs kommun en 
gammal sida för blanketter, precis som 
flera andra kommuner i länet har. Den 
sidan kommer att stängas 30 juni och 
ersättas av sidan för e-tjänster, själv-
service. Du kan läsa mer om både  
den gamla och den nya sidan under  
vannas.se/sjalvservice. Det finns även 
information under flikarna Om samt 
Frågor och svar på den nya sidan för  
e-tjänster/självservice.

HITTA TILL E-TJÄNSTERNA

Förutom via vannas.se/sjalvservice så 
kan du komma direkt till E-tjänsterna 
via https://sjalvservice.vannas.se/. 
Observera att adressen är https:// och 
inte www. Oftast räcker det att skriva 
sjalvservice.vannas.se i din webbläsare.

VARFÖR HETER 
DET SJÄLVSERVICE?

De flesta kommuner använder  
termen självservice om sidan för  
E-tjänsterna, eftersom att det är du 
själv som utför uppgiften att exempelvis 
söka plats i förskolan.

SOFIA TJÄRNSTRÖM 
141 04

Vännäs kommun finns att följa 
i flera olika sociala medier. Här 
bredvid hittar du kommunens  
övergripande kanaler. 

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

Vännäs kommun i sociala medier!
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På fotot: Carola Högberg och Sture Johansson tar en cykeltur i Vännäsby.

Vännäs kommun har två cykeltaxi av 
dansk modell. Idén att använda dessa 
cyklar för att skjutsa äldre personer 
har spridit sig i Danmark till att inom 
några år omfatta 5000 cyklar anknutna 
till äldreboenden i landet.

Cyklarna är el-cyklar införskaffade 
för att kunna nyttjas inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. En cykel är sta-
tionerad i Vännäsby och en i Vännäs. 
På en cykel kan två (nätta) personer bli 
skjutsade. I Vännäsby är det personal 
på dagverksamheten som tar ut bru-
karna på en tur. Cykeln är ett komple-
ment till promenader och en möjlighet 
att färdas lite längre. Det finns även en 
ryggsäck till varje cykel där det går att 
ta med sig en kaffetermos för att göra 
utflykten trevlig.

Cykeltur för vidgade vyer

Cyklarna används främst av personal-
en för att ta ut brukarna på en cykeltur 

så att de får uppleva känslan av vind i 
håret och att få se nya vyer. Det finns 
många olika utflykter som går att göra 
med cykeln. En cykeltur gick ifjol till 
en hage i Vännäsby för att titta på får,  
en brukare ville åka till kyrkogården 
och sätta blommor på en grav, en 
annan ville cykla och köpa en glass. 

Carola Högberg på dagverksamheten 
i Vännäsby säger att det nästan har 
varit kö bland pensionärerna som velat 
komma ut på en cykeltur. 

Det behöver inte vara en lång cykel-
tur. Det är viktigare att cykla sakta 
och hinna uppleva blommor, fåglar 
och fjärilar samt alla dofter. Brukarna 
uppskattar turerna väldigt mycket.

På Vännäsby Äldrecenter har det  
hänt att cykeln har tagits in på bruka-
rens rum och sedan har det gått att ta 
hissen ned med cykeln och vidare ut 
på en cykeltur. Innan cykelturen  

Uppskattad el-cykeltaxi i Vännäsby
behöver föraren öva på att manövrera 
och svänga cykeln. Det är inte svårt. 
Du ska dock tänka på att cykeltaxin 
har ett större manöverutrymme än en 
traditionell cykel.

Ta en cykeltur med en anhörig

Anhöriga till brukare inom vård- och 
omsorgsförvaltningen eller den som 
vill göra en insats som cykelvolontär 
och ta med en brukare på en tur är 
välkommen att kontakta områdeschef 
Per Forsman i Vännäs tel 0935-14267 
eller Carola Högberg på dagverksam-
heten i Vännäsby, tel 072-5246437.

PER FORSMAN
142 67

AINA KROON
145 87
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För att kunna möta framtidens ut-
maningar inom vård och omsorg satsar 
Vännäs kommun på att öka digitali-
seringen. Utmaningen vi står inför 
är att kunna säkerställa att de äldre i 
kommunen ska få en trygg och säker 
vardag. Ett sätt för att komma tillrätta 
med denna utmaning är att digitalisera 
Vännäs kommuns vård och omsorg.

Idag har ett flertal äldre en insats 
som kallas för tillsyn och för många 
sker detta nattetid. Det innebär att 
personal från hemtjänsten kommer 
hem till brukaren en alternativt flera 
gånger per natt för att säkerställa att 
allt är som det ska. För många brukare 
medför detta en störd nattsömn då 
personal behöver gå in i bostaden. 

Sedan årsskiftet 2019 kan Vännäs 
kommun erbjuda trygghetskamera för 
de brukare som behöver tillsyn natte-
tid. Trygghetskameran kommer sitta 
bredvid sängen och är endast igång/

påslagen vid särskilda överenskomna 
tidpunkter. Om det visar sig att bru-
karen inte ligger i sängen och sover, 
åker hemtjänstens larmpatrull hem  
till brukaren. 

Säkrare medicinering

Hemtjänsten har börjat använda sig av 
det digitala signeringssystemet Appva, 
vilket syftar till att kvalitetssäkra 
medicindelningen till brukarna. 

Tidigare har personal från hem- 
tjänsten fyllt i en signeringslista för 
hand men nu använder de sina  
arbetstelefoner för att digitalt sig-
nera att medicinen är utdelad. Detta 
medför att kommunens sjuksköterskor, 
inom en timme, kan få information 
om det är så att en brukare inte fått sin 
medicin utdelad och har möjlighet  
att åtgärda det.

SARA SUNDLING
073-040 48 68

MARTIN EJDEBÄCK
070-378 80 81

DIGITALISERAD OMSORG I  
VÄNNÄS KOMMUN

SEE-veckan 
16-22 september
SEE står för social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet.

I årets upplaga av SEE-hållbar-
hetsvecka är Vännäs kommun en 
av tre SEE-kommuner tillsammans 
med Nordmaling och Norsjö. 
Det betyder att bland annat att 
Vännäs kommun kommer att få 
extra mycket fokus i SEE-veckans 
marknadsföring.

Dialog om centrumplanen
Under lördagen, den 21  
september planerar kommunen 
att hålla medborgardialog om 
centrumplaneringen. Kom och 
prata med oss om framtidens  
Vännäs. Läs gärna mer om kom-
munens planarbete på webben: 
vannas.se/framtidensvannas.

Delta i SEE-veckan
Vi välkomnar företag, ideella 
organisationer, offentliga verksa
mheter eller privatpersoner att 
delta i SEE-veckan. Delta genom 
att arrangera någonting hållbart,  
stort som smått.

Anmäl dig och läs mer på  
seehallbarhetsveckan.se/vas-
terbotten eller SEE Hållbarhets-
veckan på Facebook!
 
På Vännäs kommuns hemsida 
hittar du mer information under 
vannas.se/see.

MALIN KARLSSON
073-081 93 19
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Fritidsgården Ikaros finns till  
för dig på högstadiet och gym-
nasiet. Detta har vi på gång:

Uppstarts aktivitet 
på fritidsgården
Onsdag 14 augusti kl 16:00 
på Ikaros. Vi träffas på fritidsgår-
den och går tipspromenad ned 
mot grillplatsen vid badet där vi 
bjuder på grillad korv. 

Då öppnar vi  
för höstterminen
Den 19 augusti öppnar fritids- 
gården. Under augusti har vi 
öppet måndag, onsdag kl.18-21 
och fredag kl. 19-23.

Från och med september har vi 
öppet måndag, onsdag, torsdag 
kl. 18-21 och fredag kl. 19-23. 

Vill du veta mer om fritidsgården?
Besök vår kommunwebbsida på 
vannas.se/ikaros eller följ oss i 
sociala medier:

 Fritidsgården Ikaros
  
 @fritidsgardenikaros

 
ANGELIE PERSSON
070-3461641

MARIA SANDSTRÖM
076-1251811 

karosfritidsgårdenBiblioteken i Vännäs
www.minabibliotek.se

Invasiva växter
Tisdag 18 juni kl. 18.00-20.00

Malin Köning från Länsstyrelsen före-
läser om invasiva växter och vad de 
orsakar i vår flora.

Sommarboken
Fredag 15 augusti, andra träffen

Tid och plats: kl. 13.00-15.00 på 
Vännäs bibliotek och Vännäsby 
bibliotek. Läslusträff för barn mellan 
ca 8-12 år. Vi bjuder på fika!

Anmäl er på respektive  
bibliotek, antingen via mejl,  
telefon eller vid informationsdisken 
(se kontaktuppgifter).

 

Rivningen av  
Vännäs bibliotek
Läs Maria Sidebos artikel om den 
spännande rivningen av gamla 
bibliotekshuset i Vännäs:

https://www.minabibliotek.
se/sv/article/rivningen-av-
v%C3%A4nn%C3%A4s-bibliotek

Sommartider
Gäller från efter midsommar  
till skolstartsveckan.

Vännäs bibliotek
Mån kl. 10.00 – 14.00 
Tis kl. 15.00 – 19.00 
Ons kl. 10.00 – 14.00 
Tors kl. 15.00 – 19.00 
Fre kl. 10.00 – 14.00
 
Tel: 0935-141 80
E-post: biblioteket@vannas.se
 

Vännäsby bibliotek 
Tis kl. 10.00 – 14.00 
Ons kl. 15.00 – 19.00 
Tors kl. 10.00 – 14.00 
Sommarstängt i juli.
 
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.

Omlån kan göras på telefon, e-post 
eller via minabibliotek.se  
(pinkod krävs).

Välkommen!

Program, VT 2019
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Boverket har för åren 2019-2021  
beviljat Vännäs kommun bidrag med 
450 000 kronor, för projektet Grön 
skolväg med järnvägshistoria. Det 
motsvarar 50 procent av de beräknade 
kostnaderna. Projektet syftar till att ska-
pa en tryggare och trevligare skolväg för 
barn och ungdomar i centrala Vännäs. 

Området som omfattas ligger längs 
den gång- och cykelväg som löper 
under och längs med järnvägen från 
lokstallarna, genom viadukten och 
ända fram till järnvägsparken.

De beviljade åtgärderna är en grön 
bullerreducerande skärm mot järn-
vägen, planteringar och mötesplatser 
längs med gång- och cykelvägen, 
gröna avskärmningar mot bilparke-
ringar, uppöppning och utveckling  
av den befintliga järnvägsparken samt 
nya planteringar och buskage vid 
viadukten.

Åtgärderna väntas minska buller-
nivåerna från intilliggande järnväg, 
gynna biologisk mångfald, ge skugga, 
förbättra lokalklimatet samt bidra till 
estetiska värden.

Projektet är en viktig del i den på-
gående centrumplaneringen där stort 
fokus ligger på just säkrare gång-  
och cykelstråk samt ett trevligare och 
grönare centrum att mötas och umgås 
i. Under 2019 kommer en landskaps-
arkitekt att rita på det gröna stråkets 
utformning och innehåll. I det upp-
draget ingår även att skissa på en ny 
torgyta i anslutning till järnvägsparken 
samt förnyelse av Oskarsparken. 

Medborgardialoger om centrum

Parallellt med projektet sker planering 
för hur de tillskapade mötesplatserna, 
parkerna och torget ska kunna fyllas 
med aktiviteter för människor i olika 
åldrar. Där ser vi gärna inspel från 
kommunmedborgarna.

I samband med SEE-veckan till hösten 
så kommer vi lördag den 21 septem-
ber bjuda in till ett sorts ”öppet hus” 
ute i området för att berätta om hur 
planerna fortskrider och få inspel på 
hur vi kan framgent kan fylla centrum 
med liv och rörelse.

MALIN KARLSSON
073-081 93 19

Grön skolväg med  
järnvägshistoria

Planteringar 2018. Foto: Sofia Tjärnström

Läsårsdata 
2019/2020
Barn- och utbildningsförvaltningen

Höstterminen 2019, 
grundskolan
Elever: 20 aug – 20 dec
Lovdagar: v 44, 28 okt – 1 nov

Fritidshemmens stängning: 
12 – 13 aug, på grund av  
kompetensutvecklingsdagar.

Vårterminen 2020, 
Grundskolan
Elever: 10 jan – 11 jun
Sportlov: v 10, 2 – 6 mar
Påsklov: v 16, 14 – 17 apr
Övriga lovdagar: 
30 apr, 22 maj och 27 maj

Fritidshemmens stängning: 
 7 – 8 jan, på grund av  
kompetensutvecklingsdagar.

TOMAS ÅSTRÖM
BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF

Sommar- 
musikanterna 
är tillbaka!
Även denna sommar kommer 
en grupp ungdomar jobba som 
sommarmusikanter. Detta är en 
del i de kommunala feriejobben 
som erbjuds för ungdomar som 
gått ut grundskolan åk 9.

24 – 28 juni turnerar sommar-
musikanterna på kommunens 
äldreboenden, förskolor och 
andra platser i kommunen. 
De kommer även att spela på 
Vännäsdagarna den 12 juli.

Håll utkik på vannas.se för  
mer information!

SARA S. SVANEFJORD
072–245 98 86
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• Delar av centrum kommer att 
vara avstängda från fredag 12 
juli kl. 06.00 – söndag 14 juli 
kl. 20.00.

• Du som bor innanför marknads-
området, kom ihåg att parkera 
utanför på torsdag kväll. 
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Den stora återvändarhelgen med  
Vännäsdagarna är i antågande. Eve-
nemanget då Vännäs centrum fylls av 
extra mycket liv och rörelse. Besökarna 
får njuta av musikunderhållning, tivoli, 
dansbana och marknad ända från  
morgonen till sent på kvällen.

Vännäsdagarna invigs den 12 juli.
Det kommer att bli massor av musik 
under helgen med bland annat Vännäs 
Sommarmusikanter, countryband, 
rockband och dans. Dessutom blir 
det zumba, linedance, uppvisning av 
käpphästar och barnkalas.

Extra stor marknad

I år räknar arrangörerna även med 
fler marknadsknallar än vanligt, ef-
tersom att arrangemanget inte infaller 

samtidigt som marknaden i Pajala, 
som tidigare år.

Vännäsdagarna är en viktig  
del i föreningsverksamheten

Vännäsdagarna arrangeras av  
Idrottsalliansen Vännäs, som består  
av Vännäs Hockey Club och Vännäs 
Volleybollklubb, tillsammans med 
VUT (Vännäs utvecklingsteam).  
Ove Nordin och Katri Näslund i  
arrangörsgruppen berättar:

– Det överskott som arrangemanget 
genererar går främst till de arrang-
erande föreningarnas ungdomsverk-
samhet, säger Ove. Föräldrarna till 
ungdomslaget brukar även bidra 
genom att arbeta ideellt under Vän-
näsdagarna.

Praktisk information inför marknadshelgen:
• 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 av-

stängningarna 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.

– Även sponsorerna spelar en stor 
roll, fyller Katri i. Företagen i Vännäs 
som sponsrar evenemanget är en stor 
anledning till att Vännäsdagarna kan 
vara ett kostnadsfritt arrangemang, 
öppet för alla.

Fler aktiviteter

Programmet är ännu inte helt klart. 
Det uppdateras löpande på hemsidan 
www.vannasdagarna.se, där du kan 
se alla aktiviteter. Vännäsdagarna har 
även en sida på Facebook och ett konto 
på Instagram.

SOFIA TJÄRNSTRÖM
141 04

VÄNNÄSDAGARNA 12-14 JULI!
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Katri Näslund, samordnare 
tel. 073 – 093 50 05 
E-post: info@vannasdagarna.se

Ove Nordin, marknadsplatser
tel. 070 – 225 94 73

Torbjörn Carlsson, underhållning 
tel. 070 – 604 33 59

Vid frågor om Vännäsdagarna, 
välkommen att kontakta oss!

Mer information
Programmet med tider växer fram på 
www.vannasdagarna.se!

VÄNNÄSDAGARNA 12-14 JULI! Lokalbokning och 
materialuthyrning 
sommaren 2019
Lokal- och materialuthyr-
ningen håller stängt v. 29-32. 
Bokningsförfrågningar kan tas 
emot via webb eller per mail 
men kommer inte handläggas 
förrän v. 33.

Övriga veckor sker bokning via 
webben fri.vannas.se/bokning 
eller: lokalbokning@vannas.se. 

Ska ni boka lokal eller hyra 
material, se då till att vara ute i 
god tid, minst 2 arbetsdagar i 
förväg för att vara säker på att 
bokningen ska bekräftas. Vet ni 
om att ni har bokningar ni vill 
göra eller material att låna, var 
vänlig gör detta innan vecka 29.  
Bokningen är ej genomförd innan 
bekräftelse erhållits.

PETER LUNDSTRÖM
142 34

Gratis säsongskort 
för alla ungdomar 
i årskurs 4-9 på 
Vännäsbadet!
Regeringen har fördelat medel 
till samtliga kommuner i 
Sverige för att arrangera fria 
sommarlovsaktiviteter för barn 
och ungdomar.

Vännäs kommun kommer under 
sommaren 2019 erbjuda gratis 
säsongskort på Vännäsbadet 
samt möjlighet till gratis minigolf 
för alla ungdomar i årskurs 4–9.

För mer information om  
säsongskorten, kontakta Simon 
Johansson på Vännäs bad och 
camping, Tel. 0935-141 75 
eller: simon@hotelvannas.se.
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Juni
13-15/6 Skogsnolia
Skogsnolia är, sedan starten 1984, 
en av de viktigaste skogsmässorna  
i Sverige med ca 200 utställare och  
13 000 besökare. Här möts bran-
schen: skogsägare, skogsentreprenörer, 
förare, skogsforskare, företag, myndig-
heter, skogsägarföreningar, skogsbolag, 
tjänstemän och många andra med 
skogen som yrke eller intresse.

14/6 Vännäsbadet öppnar
Gör ett besök på Vännäsbadet!

15-16/6 Nationell hundutställning
Vid Vännäs fritidsområde anordnar 
Västerbottens kennelklubb en nationell 
hundutställning med omkring 1 500 
deltagande hundar.

16/6 Glassbonden öppnar
Säsongen på Glassbonden är igång!

21/6 Midsommarfirande
Midsommar firas traditionsenligt på
flera håll i kommunen. bland annat:  
i Vännfors, på Pengsjögården och på 
festplatsen i Vännäsby.

22/6 Vännforsrodden
Roddstafett på Vindelälven i Vännfors,
i byaföreningens roddbåtar.

visitvannas.se

22/6 Motormuseet öppnar
Vännäs motormuseum öppnar och har 
öppet 22 juni - 18 augusti varje dag  
kl. 12.00-16.00. 18 augusti avslutas 
sommaren med Motormuseets dag.

Juli
3/7 Bysvängen
Ta en rundtur i unika miljöer och 
upptäck den levande landsbygden  
i Vännäs kommun. Butiker, gårdsbutiker, 
lokala producenter och hantverkare har 
tillsammans skapat en rundtur.  
www.visitvannas.se/sv/bysvangen.

12-14/7 Vännäsdagarna med gatufest
Välkommen till Vännäs centrum för en 
av södra Västerbottens största markna-
der, med tivoli och underhållning för 
hela familjen.

Augusti
10-11/8 Vännäs landsbygshelg
Välkommen till två dagar då det myllrar 
av aktiviteter på landsbygden i hela 
Vännäs kommun! I byar och gårdar  
anordnas aktiviteter, hantverksförsälj-
ningar, öppna ateljéer, gårdsbutiker, 
kaféer och mycket mera.

17/8 Nationalälvens dag
Vindelälven är en av Sveriges vilda  
och orörda älvar och den firas varje 

EVENEMANGSKALENDER FÖR SOMMAREN 2019
år den tredje helgen i augusti under 
Nationalälvens dag. Firandet äger rum 
på Slöjdarnas hus.

18/8 Motormuseets dag
Ett av Vännäs mest populära evene-
mang, för hela familjen. På Vännäs 
läger erbjuds finbils-, traktor-, lastbils-, 
MC och mopedparkering samt loppis, 
mat- och fikaförsäljning.

31/8 Glassbonden Gravel Challenge
Glassbonden arrangerar ett grusvägs-
lopp i vackra omgivningar i år igen! 
Loppet passar alla med en cykel, oav-
sett träningsnivå och det bästa av allt är 
att du får glass efter målgången!

För fler evenemang
För fler evenemang och mer infor-
mation om de som finns beskrivna i 
denna evenemangskalender, besök 
webbsidan www.visitvannas.se och 
evenemangskalendern. Klicka på fliken 
evenemang för att se vad som händer 
under sommaren. Detta är ett urval av 
allt som händer och mer kan tillkomma.
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Vännäs kommun omfattas av lagen om E-faktura
Vännäs kommun omfattas av lagen  
om E-faktura som Riksdagen beslutade 
om i juni 2018. Lagen innebär att alla 
köp som kommunen gör till följd av 
upphandlingslagarna ska faktureras av 
leverantören med en e-faktura. Det gäller 
oavsett upphandlingsform och belopp. 
Även köp över disk ska faktureras  
med e-faktura.

Lagen omfattar alla inköp som görs 
från och med den 1 april 2019.  När 
köp är baserat på ramavtal gäller det 
för fakturor som utfärdas till flöjd av 
upphandlingar som påbörjats efter 
ikraftträdandet 1 april 2019. För mer 
information om lagkravet, se digg.se, 
sfti.se och skl.se.

Skicka e-fakturor  
till Vännäs kommun

Vi kan ta emot e-fakturor på olika 
sätt. Antingen via Swedbanks E-fak-
turatjänst som är en så kallad öppen 
lösning och som erbjuder möjlighet 
att skicka e-fakturor via de flesta 
fakturaväxlar/operatörer. Vi är även 

registrerade som mottagare i PEP-
POL nätverket med Tieto Swedbank 
som accesspunkt, där vi kan ta emot i 
formatet Svefaktura 2.0.

Företag som inte kan skicka e-fakturor 
från sina system kan använda en fak-
turaportal hos Inexchange. Efter att 
ni registrerat er hos Inexchange kan 
ni skicka fakturor till oss. Registrering 
görs på deras webb.

Kontakt: Inexchange AB,  
inexchange.se/ tfn 0500-446 360, 
info@inexchange.se

E-faktura till dig som privatperson

Som privatkund kan du ta emot och 
betala dina räkningar till Vännäs kom-
mun genom att använda elektronisk 
faktura direkt i din internetbank.

Du förenklar din vardagsekonomi, 
slipper räkningarna i brevlådan och 
dessutom sparar du på miljön genom 
mindre pappershantering. Tjänsten är 
kostnadsfri. 

Så här fungerar det: 

• I internetbanken anmäler du till 
Vännäs kommun att du vill ha 
elektronisk faktura.

• När du sedan erhåller fakturan får 
du ett meddelande i din internet-
bank. Uppgifter som ocr-nummer, 
belopp och förfallodag finns redan 
registrerade i fakturan. Du anger 
bara vilket konto du vill betala 
från och signerar som vanligt.

• När din elektroniska faktura är 
betald lagras den i din Internet-
bank i 18 mån.

Du kan enkelt titta på och om behov 
finns, även skriva ut din räkning, men 
tänk då på miljön. Kom ihåg att kon-
takta oss om du byter internetbank.

Avbryta anslutningen till e-faktura

Om du inte längre vill vara ansluten 
till e-faktura avregistrerar du dig via 
din internetbank.

Fakturamottagare och faktura- 
betalare kan vara olika personer.  
Om du som är fakturabetalare inte är 
samma person som fakturamottagare 
måste du ange fakturamottagarens 
personnummer vid anmälan. Vi kan 
tyvärr inte erbjuda e-faktura och  
autogiro samtidigt.

Frågor och funderingar

Har ni några funderingar är ni  
välkomna att kontakta oss på:  
ekonomi@vannas.se

EKONOMIAVDELNINGEN 
VÄNNÄS KOMMUN

Företagsnamn Vännäs Kommun

Organisationsnummer 212000-2841

Kontaktperson Stina Wikström

E-post ekonomi@vannas.se

Telefon 0935-141 44

E-fakturaadress 2120002841

Fakturaväxel/VAN SWEDSESS

PEPPOL (Endast Sve-faktura 2.0) 0007:2120002841

Referenskrav 6-siffrig referenskod ska anges,  
fås av beställaren.

Uppgifter som ni kan behöva för att skicka oss elektroniska fakturor:
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I sommar kommer vi att ha be-
gränsade öppettider från och med 
vecka 28, till och med vecka 32. 
Det gäller datumen 8 juli till och 
med 9 augusti.

Under denna period är  Medbor-
garhuset öppet från kl. 08.00 till 
kl.12.00 måndag till fredag. Efter 
kl.12.00 är Medborgarhuset låst, 
men det finns personal på plats.

Boka dina möten i förväg
Du som vill träffa någon i 
personalen på Medborgarhuset  
efter kl. 12.00 under sommartiden 
bokar ett möte i förväg.

Sommartider  
på Medborgarhuset

Kontakta växeln (0935-140 00) 
för att få information om vilka  
tjänstepersoner som finns på plats.

Kontakt
Karolina Johansson 
Kommunchef
Tel: 070-232 14 44

Glad sommar!

Sorgegrupp
Du som har förlorat en anhörig/
närstående inbjuds att delta i en 
samtalsgrupp där möjligheten att 
dela tankar och erfarenheter om 
sorg och saknad finns. Vi startar  
en ny grupp i höst. 

Frågor och mer information  
kan ställas till Carina Carlsson  
på tel 070-355 93 83 eller  
carina@missionskyrkanvannas.se.

Konfirmation med inriktning  
hälsa och idrott
I oktober startar vi upp en ny 
konfirmationsgrupp med hälso- och 
idrottsprofil. Du som är född 2005 
eller tidigare är välkommen att 
anmäla dig. 

Frågor och mer information?
Kontakta Johan Wikström  
på tel 073-051 70 49 eller  
johan@missionskyrkanvannas.se. 

Sommarlovsskoj
Under vecka 25 (17-21 juni) bjuder 
Missionskyrkan Vännäs in till en 
kostnadsfri sommaraktivitetsvecka  
för alla barn mellan 7-12 år. 

Mån-fre klockan 13:00-15:30  
kommer vi att skapa oförglömliga 
sommarminnen tillsammans och 
avslutar allt med en härlig avslut-
ningsfest i sommarens tecken.

Måndag: Lekdag
Tisdag: Skapardag
Onsdag: Sportdag
Torsdag: Baddag
Fredag: Avslutningsfest

Anmälan senast 31 maj till Stina 
Hägglund på tel 070-971 97 81 
eller stina@missionskyrkanvannas.se.

Öppettider 
maj-oktober:

Måndag kl. 8-15
Tisdag  kl. 12-19
Onsdag  Stängt
Torsdag  kl. 12-19
Fredag  kl. 8-15
Lördag  kl. 10-14
Söndag  Stängt

Öppettider 
november-april:

Måndag kl. 8-15
Tisdag  kl. 12-19
Onsdag  Stängt
Torsdag  kl. 12-19
Fredag  kl. 8-15
Lördag  Stängt
Söndag  Stängt

Röda helgdagar, julafton, 
nyårsafton och midsommarafton 
håller Starrbergets Återvinnings-
central stängt. 

Har du frågor om vad du kan  
lämna på återvinningscentralen?

Ring då till personalen på 
Starrberget. Tel: 070-378 89 04 
eller 070-378 01 95 
E-post: starrberget@vannas.se.

Öppettider  
på Starrbergets 
återvinnings- 
central

Missionskyrkan i Vännäs


