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Välkomnande Vännäs
för några veckor sedan hade en av våra verksamheter besök av en utbildare från 
södra delen av landet. Hon höll utbildningar i flera dagar och hann träffa många 
människor. innan hon åkte hem beskrev hon för mig att hon upplevde att alla hon 
mött här i Vännäs var så välkomnande och vänliga mot henne. Det gjorde mig  
stolt och glad att höra detta. Jag hoppas att alla som bor i vår kommun eller  
som kommer hit ska känna sig välkomnade.

i detta nummer av Här & nu kan du bland annat läsa om café Hörnan, en 
mötesplats mitt i Vännäs dit alla är välkomna. Vi berättar också om hur polisen 
och kommunen gemensamt skrivit under ett medborgarlöfte som syftar till att göra 
Vännäs ännu tryggare. 

under hösten besöktes våra förskolor och skolor av skolinspektionen. Vi har  
nu fått resultatet av deras granskning och de anser att våra verksamheter håller  
mycket god kvalitet.

ingen har väl undgått att notera att det byggs på många håll i Vännäs just nu.  
Ytterligare byggen planeras, bland annat kooperativa hyresrätter inom  
Älvdalaområdet.

Vecka 10 har våra skolor sportlov. Våra bibliotek erbjuder aktiviteter för barnen 
som fungerar oavsett hur vädret blir. men självklart hoppas vi på snö och sol och 
många härliga vinterupplevelser utomhus. Varför inte passa på att besöka något  
av kommunens längdskidspår, åka skridskor eller utför i middagsbergets backe?

trevlig läsning!
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Den 20 december 2016 signerade lokal-
polisområdeschef Ronny Adolfsson och 
kommunstyrelsens ordförande Johan 
Söderling medborgarlöften för Vännäs 
kommun. Medborgarlöften är åtgärder, 
formulerade som löften till medborgarna,
från polisen i samverkan med kommunen. 

– Medborgarlöftet innehåller aktivi-
teter som polisen och kommunen ska 
genomföra tillsammans för att göra 
kommunen till en ännu tryggare plats, 
säger Johan Söderling, s, kommunstyr-
elsens ordförande i Vännäs kommun. 
Det är ett viktigt och spännande 
arbete vi har framför oss. 

Medborgarlöften är en ny del i poli-
sens och kommunens samverkan, och 
ska utgå ifrån den lokala problembil-
den. Det övergripande syftet är att öka 
tryggheten och minska brottsligheten i 
samhället. 

– Polisen och kommunen har tillsam-
mans lyssnat på vad de som bor och 
verkar i Vännäs upplever som viktigt 
för att de ska känna sig trygga och 
säkra, säger Ronny Adolfsson, lokalpo-
lisområdeschef. Därmed har vi fått en 
klar bild av vad polisen och kommu-
nen bör samarbeta kring under 2017. 

Detta ska polisen och Vännäs  
kommun göra:

Polisen lovar att i samverkan med 
kommunen genomföra minst två 
särskilda insatser mot narkotika utöver 
det dagliga arbetet mot narkotika-
missbruk. Insatserna riktas i första 
hand mot unga personer. 

Polisen lovar att genomföra minst 
tre särskilda trafikinsatser utöver det 
dagliga trafiksäkerhetsarbetet. In-
satserna inriktas mot rattfylleri samt 
buskörning i tätorten och vid kommu-
nens skolor. 

Polisen och kommunen lovar att till-
sammans verka för att fler medborgare 
engagerar sig genom Grannsamver-
kan och därigenom bidra till att öka 
tryggheten och minska brottsligheten i 
Vännäs kommun. 

Kommunen lovar att sätta upp 
kompletterande belysning på minst tre 
utpekade platser i Vännäs centrum 
som upplevs vara mörka och otrygga. 
Åtgärden ska bidra till att öka med-
borgarnas trivsel och trygghet. 

JoHanna BazarscHi 
141 13

Polisen och kommunens löfte för  
ett tryggare Vännäs

Kommunalråd Johan Söderling och lokalpolisområdeschef Ronny Adolfsson 
signerar medborgarlöftet. Foto: Sofia Tjärnström

Vännäs kommun 
satsar på sociala 
faktorer i 
upphandling
Vännäs kommun handlar varor 
och tjänster för stora belopp 
varje år. Det kan röra sig om allt 
ifrån kontorsmaterial till livsmedel 
eller byggandet av en ny förskola 
för barnen i kommunen. nu ska 
sociala faktorer ta större plats 
i kommunens upphandlingar.

när kommunen upphandlar 
tjänstekontrakt och entreprenader 
ska kommunen utreda om det 
går att ställa sociala krav på 
företagaren som ska leverera 
till kommunen. 

målet med de sociala kraven 
är att skapa fler anställnings-
möjligheter för de personer 
i samhället som är i behov 
av stöd för att komma in på 
arbetsmarknaden. 

Vilka krav som är passande att 
ställa bygger på en samverkan 
med berörda branschförbund, 
fackorganisationer och 
leverantörer. 

reBecka rasmuson
140 90

få mer Vännäs 
kommun – när 
du vill!
förutom via vannas.se kan du 
hitta oss på:

Vännäs kommun

@Vannaskommun

Vännäs WebbtV

@visitvannas
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Välkommen tIll trIVsamma Café Hörnan

Café Hörnan i Vännäs centrum är 
en mysig mötesplats för alla som tycker 
om att fika, ta en kaffe eller bara umgås. 
Mellan klockan 08.00 på morgonen till 
16.00 på eftermiddagen är caféet öppet 
för allmänheten. Varje torsdag är det 
öppet till kl. 20.00.

Atmosfären på Hörnan är varm och 
hemtrevlig med möbler i teak och 
hembakat fikabröd.

– När EFS, Evangeliska fosterlands-
stiftelsen, i Vännäs, sålde sitt hus så 
skänkte de bland annat sina möbler, 
det mesta av porslinet och ett piano till 
oss. När vi vill duka extra fint har vi 
porslin med guldkant, säger Annelie 
Bäck, diakon i Vännäs och en av de 
ansvariga för verksamheten. 

Fikat som säljs på Hörnan är alltid 
laktosfritt och glutenfritt. Allt utom 
matbrödet bakas i verksamheten. 
Här finns allt från kakor till rawfood-
bollar, toast och smörgåsar med kal-
kon istället för skinka. Lokalen har 
en luftig möblering för att det ska gå 
att röra sig enkelt, det finns en han-
dikappanpassad toalett och utanför 
Hörnan finns en ramp att ta sig in via. 
Även språkmässigt är Hörnan en plats 

för mångfald. Här pratas det persiska, 
arabiska, svenska, engelska, somali-
ska, spanska, romani och rumänska. 
Språkträningen är en del i att arbeta 
på Hörnan. Alla ska känna sig väl-
komna, inte begränsade.

– Hit får vem som helst komma,  
fortsätter Annelie. Det är en mötes-
plats för alla, men vi accepterar inte 
droger, om någon är onykter eller 
beter sig illa. Vi har också samt att vi 
har nolltolerans mot all form av rasism.

Hörnan är ett treårigt projekt som 
personalmässigt riktar sig till personer 
som av olika anledningar står en bit 
ifrån arbetsmarknaden på olika sätt. 
Tanken är att bryta utanförskap oav-
sett om det handlar om arbetslöshet, 
språkinlärning eller ensamhet. Männ-
iskor ska få växa i mötet med andra. 

I verksamheten finns både anställda 
och praktikanter. Projektet drivs av 
Svenska kyrkan med målet att bli 
ett socialt företag där personalen får 
arbeta med en sysselsättning på 100 
% av sin förmåga. Alla intäkter ska gå 
tillbaka till verksamheten och täcka till 
exempel inköp och personalkostnader. 
Hörnan ska dessutom finnas som en 
framtida resurs för Svenska kyrkan 

och sälja fikabröd till kyrkkaffet samt
bistå med personal vid olika aktiviteter.

Tidigare drev Svenska kyrkan café 
Femman. Hörnan är en vidareutveck-
ling av samma idé men mer centralt 
belägen i Vännäs. Greta Ågren, som 
är Hörnans äldsta besökare brukade 
baka till café Femman.

– Hörnan ligger så centralt nu, säger 
Greta. Hit kan man titta in även när 
man ska ut i något annat ärende.

Hörnan anordnar även kulturkvällar 
en gång i månaden. Evenemangen 
kostar ingenting att besöka, det enda 
som kostar är fikat.

– Det är roligt när vi har får in  
musik här på Hörnan, säger Greta.

När vi hade gospel-kväll här så var 
det så mycket folk att vi nästan satt i 
knäna på varandra, fyller Annelie i. 
Vi har även haft medlemsmöten här 
för bland annat Riksförbundet Pen-
sionärsgemenskap (RPG). Även då 
var det fullsatt. Det är en mångsidig 
verksamhet. Här trivs vi. Välkommen 
du med!

sofia tJÄrnström
141 04
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Välkommen tIll trIVsamma Café Hörnan

Ett fat med hembakade kakor väntar på att bli uppätna. Foton: Sofia Tjärnström

kuriosa om Café Hörnan

•	 Den gamla radion på Hörnan är upprustad för att kunna kopplas ihop  
med till exempel cD-spelare eller mobiltelefon.

•	 fikaburken: På Hörnan finns en fikaburk där du kan skänka en slant  
och bjuda någon annan på fika.

•	 Burkmössa: köp en burkmössa för 40 kronor. Pengarna går direkt i  
fikaburken och någon annan som behöver kan få njuta av en fika.

•	 Hörnan har en egen facebooksida där du kan få information om  
evenemang och om vad som händer i verksamheten. sök bara på:  
Hörnan, Vännäs.

•	 Du som inte har facebook kan läsa om Hörnan på  
www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm/diakoni-i-vannas

D
en gam

la radion på H
örnan går att koppla ihop m

ed C
D

-spelare
W

arsam
e Abdirizak, språkpraktikant, brukar göra kaffe

Fa
rs

ou
se

 E
lm

i, 
sp

rå
kp

ra
kt

ik
an

t, 
vi

sa
r v

ilk
a 

ol
ik

a 
al

le
rg

im
är

kn
in

ga
r s

om
 H

ör
na

n 
ha

r



6 Här & nu 1:2017

Dags att söka föreningsbidrag för 2017!

Att det finns butiker i Vännäs kommun 
är kanske en självklarhet för många. 
I Vännäs kan du idag köpa det mesta 
hos någon av våra handlare; allt från  
festkläder, skruvar, skotrar, kylskåp,  
till bilar och allt där emellan. 

Att Vännäs kommun har den service 
som det innebär att ha butiker, restau-
ranger och fik på orten ökar attraktiv-
iteten och trivseln för alla som bor, 
arbetar eller bara är på tillfälligt  
besök i kommunen.

Idag förändras människors köpbe-
teende snabbt. E-handeln omsatte 
50 miljarder kronor under 2015. De 
största e-handelsbranscherna är enligt 
Svensk Handel: hemelektronik, klä-
der/skor, böcker/media, bygghandel, 
inredning/möbler, sport/fritid, barn-
artiklar/leksaker. En annan föränd-
ring i människors köpbeteende är att 
shoppa på stora köpcentrum med flera 
butiker under samma tak. Allt fler väl-
jer att åka till stora köpcentrum, som 
en shoppingupplevelse. 

I Vännäs kan du inte hitta stora köp-
centrum med allt under samma tak, 

föreningar som är registrerade i 
kommunen har möjlighet att ansöka 
om olika bidrag under 2017. under 
2016 fördelade kommunstyrelsen 
ca 850 000 kronor till föreningslivet 
fördelat på aktivitetsbidrag, ledarut-
bildningsbidrag, drift- och lokalbi-
drag samt utvecklingsbidrag.

utvecklingsbidrag

Har ni ett projekt som er förening vill 
genomföra eller är det något mate-
rial som ni behöver för att utveckla er 
verksamhet? sök utvecklingsbidrag! 

i ansökan anges:
•	 Vad bidraget ska använda till 
•	 Vilken betydelse ändamålet har 

för föreningens verksamhet i stort

•	 sökt belopp och finansiering 
•	 följderna om ni inte får hela det 

sökta beloppet
•	 På vilket sätt bidraget medverkar 

till en positiv utveckling i Vännäs 
kommun 

sista ansökningsdag för utvecklings-
bidrag är 31 mars. 

Drift- och lokalbidrag

föreningar som äger och sköter 
anläggning/byggnad eller hyr  
lokal, kan ansöka om driftbidrag från 
kommunstyrelsen. Bidraget grundas 
på styrkta kostnader för: hyra, el, upp-
värmning, försäkring, räntor, vatten, 
renhållning och underhållskostnader 
för föregående år.

i ansökan ska även en samman-
ställning av antalet aktivitetstillfällen/
sammankomster vid lokalen bifogas.

sista ansökningsdag för driftbidrag 
är 31 mars. 

ansökningsformulär

ansökningsformulär finns på webben 
vannas.se/blanketter under fliken kul-
tur och fritid. mer info om bidragen 
hittar ni på www.vannas.se/forening
under stöd, bidrag och stipendium.

kontakt:  
Johan andreasson  
Vik. föreningsutvecklare 
tel: 0935-14234
e-post: johan.andreasson@vannas.se

men du hittar unika butiker med per-
sonlig service och känsla för Vännäs. 

Emma Elfving och Maria Sjödin-
Fahlesson som äger och driver Brandts 
Blommor och begravningsbyrå har 
valt att satsa på en butik i Vännäs. De 
var tidigare anställda, men 2014 då de 
fick veta att butiken skulle säljas, valde 
de att köpa den och driva i egen regi. 
Emma och Maria är själva florister 
och har även utbildat sig till kundråd-
givare för att kunna erbjuda begrav-
ningsbyråns tjänster. Företaget har 
förutom de två som jobbar heltid även 

ytterligare två anställda, en hel- och 
en deltid. För Emma och Maria med 
personal är det viktigt att hålla god 
kvalitet på blommor och de ger gärna 
råd och tips hur kunden bäst tar hand 
om sina växter.  

På frågan varför de valde att köpa 
verksamheten svarar Maria snabbt:
– Klart att Vännäs ska ha en egen  
blomsteraffär! 

Det håller vi med om!
 

cHristin Westman
141 43 

HanDla lokalt I Vännäs kommun!

Från vänster: Ida Grafström, Emma Elfving och Maria Sjödin-Fahlesson. Foto: Christin Westman 
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Vännäs kommun erbjuder ny-
företagarrådgivning i samarbete 
med företagarna i Vännäs. Detta 
innebär att du kostnadsfritt kan få 
stöd och vägledning om de delar 
som ingår i att starta ett företag. 
Genom nyföretagarrådgivning 
kan du till exempel få tips om vilka 
regelverk en företagare ska ha 
koll på, vilken bolagsform som är 
lämplig, finansieringsmöjligheter 
genom Länsstyrelsen företagsstöd 
eller almis olika låneformer. 

Det kan i vissa fall också finnas 
möjlighet att ta del av starta-eget 
bidrag genom arbetsförmedlingen. 
som företagare ska du också regi-
strera dig med en f-skattsedel. Den 
finns att ladda ner och ansöka om 
hos skatteverket. Det kan också 
behövas andra tillstånd beroende 
på vilken verksamhet som du  
planerar att starta.  

De som arbetar med nyföretagar-
rådgivning är Johan Hedvall och 
christin Westman. Johan är före-
tagare sen många år. Johan har 
lång erfarenhet försäljning och 
sitter med i företagarna Vännäs 
styrelse. Han hjälper gärna till med 
att ta fram affärsplan, budget och 
planera marknadsföring samt svara 
på frågor om att starta och driva 
företag. christin Westman arbetar 
som näringslivsutvecklare på Vän-
näs kommun och hjälper gärna till  
i frågor som rör företagande. 

nyföretagarrådgivningen finan-
sieras genom ett regionalt projekt, 
näringsliv i samverkan. Vännäs 
kommun driver projektet tillsam-
mans med övriga kranskommuner 
i umeåregionen. Projektet med-
finansieras av region Västerbotten.

tips
www.verksamt.se är en sida där 
du kan hitta praktiska verktyg för  
att komma igång med företaget på 
ett bra sätt.

cHristin Westman
141 43 

Går du i tankar på 
att starta företag?

allt fler turister väljer att komma  
hit och besöka destination Vistiumea. 
Detta medför att besöksnäringen får 
en allt större betydelse för vår region. 
Visitumea består av kommunerna 
Vännäs, Vindeln, Bjurholm, nord-
maling, robertsfors och umeå.

för Vännäs del visar den senaste 
statistiken att den totala turismomsätt-
ningen var 101 miljoner kronor i kom-
munen under 2015. av detta beräknas 
den största branschen vara transport, 
med en omsättning på 43,5 miljoner 
kronor. turistbranschen i Vännäs års-
sysselsatte 56,5 personer, främst inom 
restaurang och transport. Det innebär 
8,6 miljoner i totala skatteintäkter till 
kommunen och ytterligare 4 miljoner 
kronor i skatteintäkter till landstinget/
regionen. förutsättningarna är goda  
för att besöksnäringen ska fortsätta  
att bidra till tillväxt i Vännäs och  
regionen i stort. 

faktorer för en växande  
besöksnäring

Vännäs potential till en växande besöks-
näring ligger bland annat i närheten till 
umeå, en universitetsstad med flygplats 
med nationella och internationella linjer, 
färja till finland och en växande befolk-
ning. Detta tillsammans med lokala 
intressanta företag och besöksmål, rätt 

#Visitvannas - en del av 
destination Visitumea

marknadsföring och ett gott värdskap 
mot de som besöker oss, så kan be-
söksnäringen fortsätta växa.

Våra sociala kanaler

sociala medier blir en allt viktigare 
kanal för marknadsföring. under 2016 
har Vännäs, tillsammans med övriga 
destinationen, blivit aktivare i sociala 
kanaler, ett arbete som kommer att fort-
sätta utvecklas under 2017. Där kan du 
också vara med och sprida vackra bil-
der av vår region, genom att använda 
#Visitvannas och/eller #Visitumea. 

följ oss gärna i våra sociala kanaler;

 Visit Vännäs, facebook 

 Visitvannas på instagram 
 Visitumea, instagram 

Du kan även besöka visitvannas.se 
för mer information om Vännäs som 
besöksmål med aktiviteter, boende,
evenemangskalender med mera.

 
 

emeLie HöGLanDer
141 18
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Välkommen till 
Vännäs musikskola
från och med 1 maj kan du 
anmäla dig till Vännäs musikskola. 

anmälan gör du via webbformulär 
som du hittar på kommunens 
hemsida vannas.se/musikskolan.

Välkommen till oss!

I Vännäs kommuns förskolor, skolor och 
fritidshem bygger vi från grunden och 
satsar långsiktigt. En framgångsfaktor 
för att bedriva en god undervisning och 
öka elevernas resultat är att vi till-
sammans diskuterar, analyserar och 
utvärderar undervisningen. Här finns 
stöd i aktuell forskning som lyfter vikten 
av långsiktighet och systematik, med 
fokus i det kollegiala lärandet.

Alla fritidshemsavdelningar i kommu-
nen bedriver under året utvecklings-
arbete inom kollegialt lärande. Vi 
utgår från lärfrågor och därefter 
fördjupar vi oss i aktuell litteratur. 
Utifrån det planeras aktiviteter för 
eleverna med utgångspunkt från läro-
planen med fokus på vilka förmågor 
eleverna ska utveckla. Efter genom-
förda aktiviteter möts personalen för 
att tillsammans reflektera och dela 
erfarenheter av genomförda aktivitet-
er och på vilka sätt de har gynnat 
elevernas lärande.

skolutveckling – kollegialt 
lärande en nyckelfaktor

På alla våra fritidshemsavdelningar 
har det genomförts aktiviteter och på 
en av våra fritidshemsavdelningar 
blev aktiviteten ett besök i landet 
Narnia. Där fick eleverna genom en 
magisk spegel möjlighet att kliva in i 
fantasiäventyret Narnia och det blev 
ett spännande och lärorikt äventyr för 
eleverna. Eleverna fick olika uppdrag 
för att hitta de tre nycklarna till de tre 
hänglåsen till den stora kistan som den 
vita häxan hade förseglat.

I kistan låg en inbjudan att få se en 
film som handlade om en annan 
grupp med barn som besökt landet 
Narnia, det vill säga filmen ”Narnia” 
- tecknad version.

Denna film blev det fjärde och 
avslutande tillfället då eleverna fick 
en mysig och avkopplande stund 
tillsammans.

Lina strömBerG
140 79

ska ditt barn 
börja förskoleklass 
i höst? 
kom ihåg att skicka in din 
anmälan! Du behöver också 
anmäla om du önskar fritidsplats 
för ditt barn! 

Varmt välkomna! 

mer information finns på: 
vannas.se/forskoleklass
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Skolinspektionen granskar regelbundet 
all skolverksamhet i Sverige i syfte att 
se att lagar, regler och läroplaner följs. 
Målet är att bidra till alla barns och 
elevers lika rätt till god utbildning i en 
trygg miljö och goda kunskapsresultat. 

Skolinspektionen har under hösten 
2016 besökt våra verksamheter. Nu 
har resultatet av deras granskning 
kommit och det är mycket trevlig 
läsning!

Skolinspektionen anser att vi har 
förskolor och skolor av mycket god 

skolinspektionen anser att Vännäs 
kommuns skolor och förskolor 
håller mycket god kvalitet

kvalitet. Våra förskolor och skolor 
uppfyller författningarnas krav, vi ger 
goda förutsättningar och vi utvecklar 
utbildningen.

Det enda vi behöver förändra, enligt 
Skolinspektionen, är en formsak och 
har inget med själva verksamheten 
att göra, innebärande hur vi på 
huvudmannanivå skriver kring 
grundsärskolan. 

Sammantaget är detta ett väldigt bra 
resultat och något att vara verkligt 
stolta över. 

 
tomas Åström
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Foto: Andreas Nilsson

Välkommen till fritidsgården
Ikaros i Vännäs
fritidsgården ikaros finns på  
Vegagatan 14 i Vännäs (samma 
gata som Vegaskolan).

Du hittar oss även på facebook  
om du söker på fritidsgården ikaros, 
samt på intstagram under namnet:  
@fritidsgardenikaros.

öppettider Ikaros
måndag kl. 18.00 – 21.00
tisdag  kl. 18.00 – 21.00
torsdag  kl. 18.00 – 21.00
fredag  kl. 19.00 – 24.00

kontakt kvällstid
telefon: 0935-141 57

Vuxenutbildning i 
Vännäs kommun 
Om du är utanför arbetsmarknaden 
eller saknar gymnasieexamen kan vuxen-
utbildning vara ett mycket bra alternativ. 
Inom Vännäs kommun har vi följande 
utbud under 2017.

Yrkesvux: 

Under 2017 kommer Vännäs kommun 
att göra en satsning på vårdutbildning 
för vuxna eftersom det finns ett stort 
behov av utbildad personal inom vår-
den i kommunen. Efter genomgången 
utbildning kan man b la arbeta som 
undersköterska inom olika delar av 
vården. Vid avklarad examen om 
minst 1500 poäng får man ett diplom 
från Vård- och omsorgcollege. Utbild-
ningen startade i januari, men om du 
missat att anmäla dig kan du kontakta 
studievägledare på Liljaskolan för att 
se över möjligheten till sen anmälan.

komvux:

I Vännäs finns gymnasial kommunal 
vuxenutbildning via distans för indi-
vider i kommunen som inte har grund-
läggande eller särskild behörighet till 
exempelvis högskola. Anmälan sker 
via studievägledare på Liljaskolan.

lärlingsutbildning:

Under 2017 kommer vi även kunna 
erbjuda ett antal platser på lärlingsut-
bildning. Den sker i samarbete med 
andra kommuner inom länet, till ex-
empel Umeå, främst inom områdena 
fastighetsskötare, byggnadssnickare 
eller lokalvårdare. De individer som 
i första hand prioriteras är de som 
står utanför arbetsmarknaden. För att 
ansöka till lärlingsutbildning kontaktar 
du studievägledare på Liljaskolan.

Inom ramen för vuxenutbildningen 
finns också möjlighet att läsa SFI -  
Svenska för invandrare, grundlägg-
ande vuxenutbildning samt lärvux.
Läs mer på liljaskolan.se

erik ÅDen
070-695 06 22
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Vännäs filmstudio

Vårens bioprogram 
i Vännäs
Vännäs medborgarhusbio
1 mars
the great wall, från 11 år, 
kvällsfilm kl. 19.00

5 & 8 mars 
Dolda tillgångar, barntillåten, 
kvällsfilm kl. 19.00

12 & 15 mars
sameblod, från 11 år  
kvällsfilm kl.19.00   

19 & 22 mars
a united kingdom, från 15 år,  
kvällsfilm kl. 19.00

21 mars
slutet gott allting gott,  
dagbio kl. 13.00

med reservation för ändringar    
 
Information från  
medborgarhusbion
Betala gärna med kort. Biljetter  
säljs i medborgarhusets entré,  
kassan öppnar 45 min. innan 
filmvisning.

Bonuskort: se 5 filmer betala för 4. 

Biljettpris: 100 kr. matiné 70 kr
Lyssna på Bioprogrammet på tel:  
0935-141 85 eller läs det på 
vistivannas.se.

Presentkort: finns att köpa på 
Vännäs bibliotek.

specialstolar finns om du har  
ryggproblem. 

Vi visar film oavsett antal besökare.  

kontakt
tel: 070-2615203

Vi finns även på facebook 
under namnet: 
medborgarhusbio Vännäs

alla filmer som Vännäs filmstudio 
visar börjar på torsdagar kl. 19.00. 

Plats: Biografen i medborgarhuset 
i Vännäs.

2 mars
Dagen efter denna

9 mars 
Jag Daniel Blake

16 mars 
Hell or High Water

23 mars
Lion

medlemskort: 200 kr för tio filmer.

kontakt
christina Landström
tel: 070-698 77 45
christinalandstrom49@gmail.com

Webbsida
www.vannasfilmstudio.se

 
Välkomna!

evenemang 
på Vännäs 
bibliotek
Har du höns eller är du sugen  
på att skaffa?
torsdag 23 mars kl. 18.30 
Plats: Vännäs bibliotek 

 

Lina Persson och Lucas Lund be-
rättar om sina erfarenheter av att 
ha hobbyhöns på sin gård och om 
lagar kring detta. Du får också lära 
dig mera om olika slags raser och 
om hönor och tuppar. fri entré och 
fikaförsäljning. Varmt välkomna!

sportlov - Baka och fika
torsdag 9 mars kl. 13.00 –15.00
Plats: Vännäs bibliotek

Vi går till hemkunskapssalen och 
bakar och fikar tillsammans. för 
dig som är från 9 år och uppåt. 
Begränsat antal platser, anmälan 
senast 7 mars till 0935-141 80 
eller biblioteket@vannas.se

sportlov - sy filtisar!
tisdag 7 mars kl. 13.00 –15.00
Plats: Vännäsby bibliotek

kom och sy filtisar på biblioteket 
i Vännäsby. Vi bjuder på fika! för 
dig som är från 7 år och uppåt.
ingen anmälan.  

Välkommen!

Läs mer om bibliotekens 
arrangemang på minabibliotek.se 
eller på visitvannas.se.

Biblioteken 
i Vännäs
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ny energirådgivare i 
Vännäs kommun

Våra aktiviteter, 
våren 2017
trivselträffar kl. 13.00 –15.00

måndag:
snickeri och pyssel med axel och 
anna-Lena. Varannan måndag 
följs de som vill till kyrkan på deras 
ledighetsträff (se särskilt anslag).

onsdag: 
sång med annelie Bäck.

fredag: 
Bingo med besökshundarna.

Vi erbjuder även:
Hemfixarna
Hemfixarna hjälper till med:
•	 Byte av glödlampor, gardiner 

med mera.

•	 Besök om du känner dig 
ensam.

•	 följeslagare vid handling eller 
läkarbesök med mera.

alla är hjärtligt välkomna. 
Vi bjuder alltid på fika!

Besök oss
Vi finns till höger om gamla 
Hälsocentralen, Drottninggatan 2. 

öppet alla dagar mellan 
kl. 10.00 –12.00

tel: 0935-143 08

snaBBa återVInnIngsfakta
•	 11 pantade burkar sparar energi 

som motsvarar 5 minuters dusch.

•	 1 återvunnen aluminiumburk sparar 
energi som räcker till 1 dygn vid 
datorn.

•	 1 konservburk som återvinns sparar 
energi som räcker till 7 timmars 
tV-tittande.

•	 Du kan koka 38 koppar kaffe på 
din dagstidning.

•	 om alla svenska hushåll skulle  
återvinna ytterligare en plastför-
packning i månaden skulle kol- 

dioxidutsläppen minska med  
3 600 ton.

•	 76% av det som slängs i naturen  
är fimpar och snus.

•	 Det krävs 140 liter vatten för att 
producera kaffebönor till en kopp 
kaffe och stora mängder ved eller 
olja för att torka bönorna.

•	 svenska hushåll häller ut ca 224 
000 ton flytande mat och dryck  
via avloppet varje år. 40% är kaffe  
eller te och 25% är mejeriprodukter.

källa www.sopor.nu

Vi har en ny energirådgivare i Vännäs 
kommun. Han heter Benny Jansson och 
finns på samhällsbyggnadsförvaltning-
en, medborgarhuset i Vännäs. Benny 
kommer även att vara energirådgivare 
för nordmalings kommun. 

Benny når du via e-post  
eller telefon:

Benny Jansson
energirådgvare
tel: 0935-142 28
mobil: 070-201 70 82
e-post: Benny.jansson@vannas.se 
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De flesta som bor i tätort har 
tillgång till det kommunala av-
loppsnätet. De som bor i någon 
av kommunens byar har oftast en 
egen avloppsanläggning, en så 
kallad slambrunn. slambrunnen 
får man inte tömma på egen hand, 
utan det är kommunen som ser till 
att den töms.

Hur ofta ska slambrunnen  
tömmas?

om du har en slambrunn och du bor 
där året runt, ska brunnen tömmas 
minst en gång per år. Har du en 
slambrunn i ditt fritidshus ska den 
tömmas minst vart tredje år. Du som 
vill ändra intervallet måste kontakta 
renhållningsavdelningen i god tid 
före slamtömningssäsongen som 
börjar i maj.

om du har en tank måste du numera 
själv beställa tömningen hos renhåll-
ningsavdelningen. Det beror på att 
du måste fylla vattenlåset med vatten 
så snart som möjligt så att det inte 
börjar lukta illa i huset. när du mär-
ker att tanken behöver tömmas, kon-
takta oss via kommunens växel eller 
skicka ett mejl så får du tömt inom
åtta dagar efter bekräftad beställning. 

tunga brunnslock

Vi värnar om att den personal vi 
jobbar tillsammans med har en god 
arbetsmiljö och detsamma gäller 
även våra entreprenörer. 

en slamchaufför kan vissa dagar 
lyfta 80-90 stycken brunnslock. Är 
locken väldigt tunga och kanske inte 

heller har någon lyftanordning är det 
lätt att chauffören både får förslitnings-
skador och klämskador.

för att förebygga dessa skador ar-
betar vi för att alla ska byta ut sina 
tunga lock mot lätta glasfiberlock.  
när en brunn med tungt lock blir tömd, 
meddelar chauffören dels kunden och 
dels oss. Vi skickar sedan ett brev till 
kunden med en uppmaning om att 
byta till ett lättare lock och om det inte 
är bytt vid nästa tömningstillfälle, debi-
terar vi kunden enligt fastställd taxa.

Hinder som är i vägen

Vi kan förstå att man helst inte vill att 
slambrunnen ska synas på tomten och 
att man då kanske ”gömmer” den 
med växtlighet eller under byggna-
tioner. Detta försvårar dock tömnings-
arbetet för chauffören. Växtligheter kan 
skadas vid slangdragning och brunnen 
kan bli svår att komma åt och tömma 
om den är placerad till exempel under 
en bro eller en altan.

Var på gården är din brunn?

eftersom vår slamentreprenör har flera 
chaufförer är det numera väldigt ovan-
ligt att en och samma slambilschaufför 
kommer till samma adress varje år. 
Därför är det viktigt att ni märker ut er 
brunn så att de lätt kan hitta igen den 
då de kommer.

ska du gräva om din nuvarande 
slambrunn?

kom ihåg att meddela renhållnings-
avdelningen i tid om detta så att 
vi vet om brunnen ska tömas under 
säsongen eller inte. får vi inget veta 
så kommer slambilen att tömma 
brunnen som vanligt. 

meddela oss även om ni har bytt 
till en BaGa-, fann-brunn eller Bio 
cleaner för då måste vi nämligen 
ändra beställningen till entreprenören 
så att de åker till er med rätt slambil

kom ihåg att det alltid är till renhåll-
ningsavdelningen som ni ska med-
dela om det blir någon förändring, 
inte till slambilschauffören. i de fall 
där kunden säger till chauffören att 
det inte ska göras någon tömning 
när bilen redan är på plats så kom-
mer vi att debitera kunden för en 
bomkörning enligt gällande taxa, i 
dagsläget 622 kr inklusive moms. 

renhållningsavdelningen
Läs mer på vannas.se/renhallning

kontakt
tel: 0935-14 000 (växeln)
e-post: soporochvatten@vannas.se

På väg mot en hållbar livsmiljö.
Umeåregionens kommuner i samverkan

Du är i våra tankar!
Avvattnande teknik ger färre transporter och minskar CO2-utsläpp.

InformatIon om 
slamtömnIng
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Även om det kanske fortfarande känns 
lite långt bort så är det snart sommar 
igen och förhoppningsvis kommer ni att 
ha en härlig sommar i ert fritidshus.

Här i Vännäs kommun hämtar vi 
hushållsavfall från fritidshusen mellan 
den 15 maj och den 15 oktober. Du 
har möjligheten att antingen ha ett 
”sopstationsabonnemang”, om ditt 
fritidshus ligger i ett område med 
många fritidshus, eller ett eget kärl 
(190 liter) som du kan ha inne på din 

tomt när det inte är tömningsdag. 
Kärlen med de orangea locken (370 
liter) tillhör sopstationerna och ska 
alltid ska stå på den plats där vi har 
placerat dem - på respektive sopstation 
runt om i Vännäs.

Om kärlen skulle bli fulla på er 
närmaste sopstation och om ni har 
betalt för det abonnemanget, kan ni 
åka till nästa sopstation och slänga ert 
skräp. Det är bara att hålla utkik efter 
soptunnor med orangea lock så vet du 

att du får slänga ditt skräp där. Efter 
den 15 oktober lägger vi alltid ner 
kärlen på sopstationerna för att visa att 
det inte längre är tömningssäsong för 
fritidshusen.

kontakt
Renhållningsavdelningen
Tel: 0935-140 00 (växel)
E-post: soporochvatten@vannas.se

Läs mer på vannas.se

Har du planer på att bygga något i 
vår eller sommar? Då börjar det vara 
dags att lämna in en ansökan till 
plan- och byggavdelningen.

Beroende på vilket projekt du har 
på gång kan det krävas ett bygglov. 
Vissa åtgärder kanske inte kräver ett 
bygglov men däremot en anmälan 
enligt plan- och bygglagen. 

Har du fritidshus i vår kommun?

Dags att söka bygglov inför sommarens projekt!
På kommunens hemsida hittar du mer 
info om bygglovsprocessen och hur du 
gör för att lämna in en ansökan.

Besök:
vannas.se/bygglov
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Älvdala kooperativa hyresrättsförening 
är i färd med att planera för ca 15 
lägenheter i vackert läge nära Ume-
älven i Vännäs. Det planeras för tre 
byggnader i två plan och med lägenheter 
i olika storlekar. 

Vi bygger nya älvsnära lägenheter 
tillsammans

Vännäs kommun strävar efter att 
kunna erbjuda bostäder med olika 
upplåtelseformer. Utifrån detta har 
kommunen initierat en satsning 
på kooperativa hyresrätter inom 
Älvdalaområdet.

Älvdala ligger cirka tio minuters 
promenad från centrala Vännäs, 
vilket ger närhet till service, handel 
och kommunikationer samtidigt som 
området ligger vackert beläget nära 
Umeälven.

Den kooperativa hyresrättsföreningen, 
som redan är bildad, kommer själv att 

utforma byggnaderna, den närmaste 
omgivningen och lägenheterna. Där-
efter kommer föreningens medlemmar 
att själva äga och förvalta byggnader-
na när de står klara.

så fungerar en kooperativ hyresrätt                                   
lägre insats än bostadsrätt – lägre 
hyra än hyresrätt

Kooperativa hyresrätter är en bland-
form av hyresrätt och bostadsrätt. 
Medlemmarna i den kooperativa 
hyresrättsföreningen betalar en speku-
lationsfri insats för sin lägenhet när de 
flyttar in. Insatsen är oftast väsentligt 
lägre än jämförbara bostadsrätter som 
marknaden styr priset på. Insatsen 
bidrar sedan till att hålla nere hyran, 
vilken därmed blir påtagligt lägre än i 
nyproducerade hyresrätter.

Det handlar om att bygga i gemenskap, 
till lägre kostnader, och ha inflytande 
över hur det egna boendet drivs och 
förvaltas.

Kooperativ hyresrätt är sedan år 2002 
en permanentad boendeform i Sverige, 
reglerad i lag. Den ger de boende be-
tydligt större inflytande än i en vanlig 
hyresrätt och leder till en effektivare 
förvaltning.

älvdala byggemenskap kooperativ 
hyresrättsförening 

Alla som vill vara med och bygga  
och bo i gemenskap är välkomna i 
den kooperativa hyresrättsföreningen. 
Redan nu har föreningen ett 30-tal 
medlemmar. 

Föreningen kommer som egen bygg-
herre att bygga fastigheten med stöd 
av kvalificerad projektledning. Sedan 
äger föreningen fastigheten själv och 
bestämmer hur den ska förvaltas. 

Medlemmarna har stort inflytande 
när det gäller både ekonomi och sköt-
sel. Bland annat sätter föreningen själv 
hyresnivån utifrån vad det kostar att 
driva huset. 

Här är nYa 
Projektet älVDala

På bilden: Exempel på hur byggnaderna på Älvdala skulle kunna se ut
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trygghet i både ekonomi  
och boende

Vännäs kommun kommer att ge 
garantier för att bygget kan genom-
föras och att alla medlemmar garan-
teras en återbetalning av sina insatser 
den dagen man väljer att flytta, vilket 
borgar för en långsiktig ekonomisk 
trygghet och förutsägbarhet.

Upplåtelseinsatsen som de kooperativa 
hyresgästerna betalar vid inflyttning 
är spekulationsfri. Hyresgästen får 
tillbaka samma summa vid uppsäg-
ning och f lytt. Det betyder att hyres-
gästen inte förlorar något, men kan 
heller inte tjäna pengar på sin insats.

Hyresnivån sätts utifrån föreningens 
självkostnader för driften. Det ger 
medlemmarna både anledning och 
möjlighet att driva och vårda fastig-
heten på bästa sätt. De ekonomiska 
riskerna sprids på flera aktörer: 
Staten, genom Boverkets kreditgaranti 
till bankerna och kommunen, genom 
en tillfällig kommunal borgen under 
uppförandetiden och förlustgaranti 
gentemot hyresgästerna.

När hyresgästen vill flytta säger hen 
upp lägenheten och får sin insats åter-
betald. Hyresgästen behöver inte 
”sälja” sin lägenhet till någon. Det är 
den medlem som står på tur i före- 
ningens kö till lägenheterna som  
erbjuds att flytta in och som i sin  
tur betalar insatsen till föreningen.

kontakt vid intresse eller frågor

Du som är intresserad av projektet  
kan gärna kontakta Lennart Sjögren, 
projektledare, eller Tore Forsberg, 
samhällsbyggnadschef på Vännäs 
kommun. Frågor om projektet 
besvaras av Lennart Sjögren.

Lennart Sjögren 
Tel: 070-695 31 68 eller 
E-post: lennart.sjogren@gavlenet.se

Tore Forsberg
Tel: 070-225 65 46
E-post: tore.forsberg@vannas.se

tillstånd för blomlådor, nu är 
det tid att ansöka!
nu är det tid att planera och 
ansöka om tillstånd för att få an-
vända blomlådor som farthinder. 
Du kan ansöka fram till den 1 maj 
och besked och eventuell anvis-
ning av plats kommer att ges 
senast den 1 juni.

Blanketter för ansökan finns på kom-
munens webbsida vannas.se. om 
du söker på blomlådor får du upp 
en länk som heter Blomlådor som 
farthinder. Där hittar du anvisningar 
för vilka regler som gäller kring 
blomlådor samt länk till ansöknings-
blanketten.

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 blomlå-
dorna. De skall byggas efter given 
mall och ha godkända reflexer. 
Grannar skall vara tillfrågade 

innan ansökan. Det ska finnas ned- 
tecknat om de är positiva eller ne-
gativa till blomlådor som farthinder. 

om blomlådor beviljas kan blom-
lådorna ställas ut på anvisad plats 
tidigast när gatan är sopad. 

ansökan för uppställning av blom-
lådor gäller bara ett år i taget. om 
blomlådor placeras ut utan tillstånd 
kan lådorna komma att flyttas. 
ansök i tid!

frågor besvaras av:
Viktoria Lundgren
tel: 0935-140 00 (vxl)

oBs! 
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. 
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•	 Om	någon	får	hjärtstopp

•	 Om	någon	blöder	eller	
hamnar	i	chock

•	 Om	någon	är	i	kris

•	 Vad	jag	ska	tänka	
på	innan	det	blir	en	
samhällsstörning	som	till	
exempel	strömavbrott

•	 Om	det	uppstår	en	mindre	
brand

Gör du?
Gå	med	i	FRG	-	Frivilliga	Resurs-
Gruppen	och	lär	dig	du	med,	
samt	öka	dina	chanser	att	
kunna	hjälpa	någon	annan.

kontakt
Lena	Ekvall	
Tel:	070-289	34	74

jag vet hur 
man gör...

Visst vet du om att du som 
konsument kostnadsfritt kan få 
hjälp, råd och stöd av konsument-
verkets tjänst Hallå konsument? 

frågorna kan till exempel handla 
om villkor i avtal du som konsument 
har ingått, vad som gäller angående 
garanti och reklamation om en vara 
du har köpt inte fungerar som den 
ska och hur du kan handla hållbart. 

Hallå konsument svarar på frågor 
och hjälper dig att hitta rätt lagar 
och regler, men de kontaktar inte 
företaget direkt utan det är upp till 
dig att göra. På Hallå konsument 
kan du också få information om 
aktuella frågor som många andra 
konsumenter har haft, till exempel 
vad som gäller vid icke beställda 
varor som kommer hem till dig, 
vad märkningar av olika produkter 
innebär och vad som gäller vid en 
flygstrejk. Du kan även hitta flera 
olika lagar som kan påverka dig 
som konsument på Hallå konsuments 
hemsida hallakonsument.se. 

i Vännäs kommun hänvisar vi alla 
som har frågor till Hallå konsument 
som kan svara på en del frågor, 
och i andra fall hjälpa dig vidare 

till andra myndigheter som ansvarar 
för just det som du undrar över. 

konsumentverket som driver Hallå 
konsument är en statlig myndighet 
som ger opartisk vägledning till 
privata konsumenter. Det betyder 
att konsumentverket inte företräder 
något enskilt företag och inte drivs 
av vinstintressen. konsumentverket 
verkar för att du som konsument ska 
få de rättigheter som lagen ger dig i 
olika ärenden. 

kontakt
till Hallå konsument kan du ringa, 
skicka e-post, brev, chatta eller 
kontakta via sociala medier. fler 
kontaktuppgifter hittar du på: 
www.hallakonsument.se.

tel: 0771-525 525

susanna siLJetun

kostnadsfri vägledning

returcentrum får nya lokaler i vår!
från och med 6 februari tar vi inte emot några nya saker på grund av flytt.

Du kommer att hitta oss på företagsvägen 15 i Vännäsby.  
Håll utkik på vannas.se under våren för information om vår nyöppning.

Välkommen!

all You need 
is Love
musikskolans vårkonsert
16 och 17 maj

Vännäs medborgarhus kl.19.00


