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Vännfors Byaförening hälsar alla! 
 
Våren i Norrland.  Jag saknar ord för att beskriva vad detta handlar 
om när jag försöker förklara för min familj och mina vänner som bor 
lång borta där dag och natt alltid varar ungefär lika långt och där 
grönsakerna odlas året runt. Hur ska man förklara glädjen som 
kommer när man känner solens värme i ansiktet eller när de första 
blommorna visar sina vackra färger mitt i det torra fjolårsgräset. Eller 
känslan av att titta på en granne rätt i ögonen och hitta en ny glans 
med hoppet om långa och varma dagar med mycket gemenskap och 
friluftsaktiviteter. Nej, man saknar ord. 
 
Därtill att försöka förklara vad våren - och alla årstider - handlar om 
precis här i Vännfors.  Det skulle ta ännu mycket längre tid. En sådan 
aktiv by med så många olika aktiviteter för stora och små. Vilken 
gemenskap och engagemang man hittar här!  Jag har bott här mindre 
än 3 år, men jag tror att jag delar känslan med många nyinflyttade 
familjer av att ha ”hittat rätt”. En by med mycket historia, men 
samtidigt en by med mycket framtid. En by där många hus 
fortfarande kallas efter de som bodde där för många år sedan, men 
samtidigt en by där ett hus till salu attraherar många intresserade och 
nyinflyttade känner sig välkomna på en gång. 
 
Och nu har jag fått en chans att lära känna byn och grannarna på ett 
annat djupare sätt. Fortfarande förstår jag inte hur det gick till, men 
någon dag i januari blev jag vald till ordförande i byaföreningen. En 
stor utmaning när man vet det stora arbete som föregående styrelsen 
gjorde under sina 6 år i tjänsten (ett stort tack för det till dem!)  Men 
en rolig utmaning när man inser att den nya styrelsen har mycket att 
bidra i framtiden, med några ”gamla” och erfarna medlemmar och 
några nya och pigga.  
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Hittills har vi haft möjlighet att lära känna varandra lite mer och börja 
tänka fram idéer och projekt.  Vi har skickat några bidragsansökningar 
till kommunen inklusive den mest betydelsefulla för nya badbryggor 
för badplatsen. Vi håller er uppdaterade när vi får något svar.  
 
Arbete med vandringsleden fortsätter fastän i mindre skala.  Ett stort 
tack också för alla som bidrog med ideellt arbete förra året. Den blev 
en led i världsklass! 
 
Vi hoppas att ni njuter av byabladet. Det innehåller en 
sammanfattning av kommande aktiviteter.  Vi hoppas att ni hittar 
många sysslor som ni vill engagera er i. Och hör gärna av er med nya 
idéer, tankar, förslag, funderingar, osv.   
 
Kom ihåg att besöka vår webbsida www.vannfors.se för att hålla er 
uppdaterade om vad som händer i byn!! 
 
Hasta pronto! 
 
/ Maria Garcia Palm 
ordförande Vännfors Byaförening 
 
 
Styrelsen består av: 
 

 Maria G. Palm, ordf. Tel. 076 795 06 88 
 Elisabeth Skoog, kassör Tel. 070 481 51 49 
 Cecilia Önnhall Tel. 070 588 62 64 
 Eric Wållberg  Tel. 070 347 82 69 
 Ida Andersson Tel. 073 812 28 62 
 Erik Palmqvist Tel. 070 234 54 40 

Du kan också nå styrelsen via mail: info@vannfors.se 

http://www.vannfors.se/
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Midsommarfirande i Vännfors 
 
MIDSOMMARAFTON 
 

Välkomna till fotbollsplanen 
kl. 12.00. Då klär vi och reser 
stången och smyckar den 
med blommor som vi har 
med oss. 

Ta med fikakorg för innan vi 
leker och dansar runt stången 
är det tradition att vi fikar 
tillsammans! 

 

 

MIDSOMMARDAGEN 
 
Friluftsgudstjänst på Lunn kl. 11.00, med 
Mattias Hjalmarssson och Forsbackakören 

 

Vännforsrodden kl. 13.00 

Försäljning av lotter, glass, korv och dricka. 
Inträde:  40 kr för vuxna  
        (barn och ungdomar under 18 år grattis) 

Tippa vinnare: 10 kr 
  

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Rowing_pictogram.svg/300px-Rowing_pictogram.svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rowing_pictogram.svg&h=300&w=300&tbnid=UiPU_lkmojB8yM:&zoom=1&docid=zYhez9obLMFknM&ei=PQY0Vcn9M8OUsgHI7IGQCA&tbm=isch&ved=0CFYQMygnMCc
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.akerbybgf.se/wp-content/uploads/2012/06/midsommarst%C3%A5ng.png&imgrefurl=http://www.akerbybgf.se/2012/06/&h=241&w=323&tbnid=BPziOFIM2MNtCM:&zoom=1&docid=V-JCur20ib8gUM&ei=wAU0VZbXEMKQsgGe94CYCg&tbm=isch&ved=0CGsQMygwMDA


 
 

5 

Vännfors Tennisklubb 35 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vännfors Tennisklubb bildades 1980 samma år som tennisbanan kom 
till.  
Under sommaren planeras ett enklare jubileum vid tennisbanan. 
Tidpunkt och program har ej spikats, då VTK i dagsläget inte vet om 
tillfrågade medverkande kan ställa upp, men de återkommer med 
affischer när de vet mera. 
 
Viktigt!!!!! För att tennisklubben ska finnas kvar så måste så många 
som möjligt bli medlemmar. 50 kr/år, familj eller enskild. 
Enklast är att sätta in på VTK bg:nr 5633-4642. Uppge namn och 
antal. Tack på förhand. 
 
 
 

Vännfors TK 
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Välkommen till               
”Huset mitt i byn”  
 

Missionshuset 
* Du är välkommen att besöka EFS missionshus i Vännfors 
och delta i aktiviteterna där. Program skickas ut i början av 
varje termin och finns även på nätet 
http://www.vannfors.se/efs/ 

*Våra aktiviteter består av gudstjänster, café- och 
temasamlingar, sångkvällar, sång- och körverksamhet m.m. 

*Vännforskören övar i perioder och sjunger några gånger 
per termin t.ex Valborg och Julens sånger. Kontakta Per 
Wållberg tel 073 054 08 80 om du är intresserad av att 
vara med. 

*Möjlighet finns för barn- och ungdomsverksamhet. 

*Om du vill använda missionshuset för dop, vigsel, 
minnesstund, studiecirkel m.m kan du kontakta Manne 
Lundström tel 400 23. 

*Källaren är tillgänglig för bordtennis m.m. 

*Genom vårt samarbete med Vännfors Byaförening, kan alla 
föreningar med säte i Vännfors, använda våra lokaler 
kostnadsfritt. 
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Välkommen till   

”Sommarcafé de luxe” 
 

Lö 6 juni kl 12-14 

Ivars band underhåller.  

Det dukas upp till ett riktigt kaffekalas med 
många olika kaksorter. Lotterier m.m. 

X W X W X W X W X W X W X W X W X W  

Du kan stödja EFS-föreningen på olika sätt 
Verksamheten bedrivs med hjälp av ideellt arbete och insamlade 
medel. Du kan hjälpa till  

- genom att vara medlem. Medlemskapet kostar 150kr per 
år,Medlemsavgiften sätts in på bankgironummer 5952-
3837. 

- genom att skänka en gåva. Kan sättas in på ovanstående 
bankgironummer, eller lämnas i samband med en aktivitet i 
missionshuset. 

- genom att hjälpa till med praktiska saker. Om du vill ha en 
uppgift t.ex. i en serveringsgrupp, kan du kontakta Annica 
Johansson tel 070 675 43 17. 

Mer information: 
Om du vill ha mer information kontakta någon i EFS styrelse: 
Carl-Johan Palm (ordf.)   Curt Edlund 
Marie-Louise Marsjögård  Annica Johansson    
Sara-Maria Björkholm     Bengt Hedberg 
Per-Ivan Palm     Maria Granqvist 
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Utegympa  

 
 
 
 
 
En glad nyhet… efter förra årets succé blir det utegympa på fotbolls-
planen i år igen!!  Duktiga Caroline Englin kommer att leda gympan, 
men eventuellt ska vi också välkomna andra gästledare.   
        Vi börjar torsdagen den 11 juni kl. 19.00. 
Håll utkik på hemsidan och anslagstavlorna i Vännfors. De kommer 
att uppdateras löpande och eventuell inställd gympa meddelas också 
där. 

 
Sökes – engagerade grannar för att fräscha 
upp lekplatsen  
 
Jajamen!! Vi har en lekplats i byn! 
(Det verkar ha varit många av oss som 
inte viste om detta). 
 Den ligger vid vändplanen inibyn. 
 
Och vi har bidragspengar för att fräscha 
upp den. Så vi söker hjälpsamma grannar 
som kan engagera sig i renoveringen. 
 
Kontakta oss på info@vannfors.se under maj månad om du vill vara 
med.   

mailto:info@vannfors.se
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://static1.squarespace.com/static/543d4b6ae4b038b712492551/543d6a81e4b09b43a933de14/54499316e4b05e7d0fe79574/?format=1000w&imgrefurl=http://www.togetherstrongsf.com/personal-training/&h=292&w=660&tbnid=6d56anxlojBM4M:&zoom=1&docid=u6e6pbQq8F9EdM&ei=Pgw0Vb7SC8a4sQGq-YCgBQ&tbm=isch&ved=0CCYQMygeMB44ZA
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Vännforsleden 
 
Efter invigningen ifjol och alla ideella arbetsinsatser så väntar den 
varje år på att vandras och upplevas. Våren är en jättefin tid att 
vandra, innan löven långsamt börjar dölja vår vackra otämjda älv.  
Nu är sikten god och leden välkomnar oss alla. Innan sommaren 
kommer Kenneths samt några ur byaföreningens styrelse att guida de 
kommunala tjänstemän som hjälpt oss att förverkliga denna vackra 
led. De kommer få se resultatet av vad byagemenskap, arbete och 
engagemang mot ett gemensamt mål kan åstadkomma. I sommar 
kommer det från badplatsen att påbörjas en ny älvnära sträckning av 
leden fram till Kärleksudden.  

När du vandrar delar du en upplevelse och ett arv. Du delar det med 
alla de som vandrat innan dig och alla de som kommer att trampa i 
dina fotspår. Likt ett blodomlopp ska leden syresättas och vara 
levande. Vi hjälps åt med detta. Då ses vi i älvens närhet under 
trädkronornas tak! 

 Karta över Vännforsleden (streckad linje). 
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Byadagen – Surströmmingsfest! 
 

Lördagen den 29 augusti 
 

Vi samlas kl 17.00 i Åsa och Niclas pub där vi äter surströmming eller 
varmkorv för de som så önskar.  

Medtag egen dryck! 

Kostnaden:  20 kr för vuxna och gratis för barn under 15 år. 
 

 
Anmälan senast 27-aug till:    
    Ida  Andersson tel 073 812 28 62  
 ida506@hotmail.com 
   Cecilia Önnhall tel  070 588 62 64 
 onnhallc@gmail.com 

  Eller på webbsidan www.vannfors.se 
 
 

Byakatalogen – sista uppdateringen 
 
Nu är byakatalogen nästan färdig 
för att delas ut!! Det innehåller 
telefonnummer, mejladresser, 
kartor m.m. 

Vi behöver bara uppdatera 
förändringarna som har skett i 
byn under de sista månaderna.  Så 
hör av er till Elisabeth Skoog tel. 070 481 51 49 eller till 
info@vannfors.se senast den 31 maj om ni inte fyllde blanketten som 
skickades runt eller om ni har flyttat till/inom byn under det senaste 
året.  

Kom ihåg att du som är medlem får den helt gratis!  

mailto:ida506@hotmail.com
mailto:onnhallc@gmail.com
http://www.vannfors.se/
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Spöland/Vännfors Byanät 10 år 
 

Det är svårt att bestämma sig vilken dag vi ska fira detta jubiléum? Är 
det dagen vi började tänka på ett eget bredband, det första 
styrelsemötet, den första spaden i jorden eller den första 
anslutningen?  Därför firar vi redan 10 års jubiléeum och kommer att 
fira några månader till. 

För att ni ska kunna fira med oss (och eftersom det nästan inte 
kommer någon på våra årsmöten - måste detta vara det bästa tecknet 
på att bredbandet fungerar som det ska) har styrelsen bestämt att 
sänka avgiften för bredbandet till 125 kronor i månaden från och 
med 1 januari 2015.  

Hur kan vi hålla så låga avgifter och även återbetala delar av 
medlemsinsatsen? Vi tror att det beror på att nätet planerades och 
byggdes av byborna själva med mycket idéella krafter. Föreningen 
har en god ekonomi och genom detta kan vi erbjuda medlemmarna 
låga avgifter. 

Jobb, shopping, räkningar, diskussioner, bilder av kattungar på 
Facebook…. ingen överraskning att många tycker tillgång till internet 
tillhör grundläggande mänskliga rättigheter.   

 

Föreningen har även en ny hemsida 
http://alvnet.se där ni kan hitta aktuell 
information om nätet, få hjälp om 
något inte fungerar som det ska, 
formulär om man vill ansluta sig eller 
anmäla flytt m.m. Kontakta gärna 
någon i styrelsen om ni vill veta mera. 

                                                            
/Styrelsen Spöland/Vännfors Byanät     
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Arbetsdagen 
 
 
För att kunna fortsätta förbättra 
byn behöver vi hjälp från alla.  
Om vi hjälps åt kan vi göra 
mycket!!!! 
 
 
 

Lördagen den 14 juni – Då hjälps vi åt att få ordning inför 
Vännforsrodden, midsommarfirandet och annat allmänt 
underhåll av badplatsen och lekplatsen. 
 

           Vi samlas kl. 9.30 vid roddstadion. 
 
 
Ta med arbetsredskap!! T.ex. grästrimmer, röjsåg, krattor, 
verktyg eller annat vi kan tänkas behöva. 
  

Byaföreningen bjuder 
på något gott at äta 

och dricka! 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/tecknad-filmillustration-av-en-le-hamburgare-30002556.jpg&imgrefurl=http://se.dreamstime.com/royaltyfri-bild-tecknad-filmillustration-av-en-le-hamburgare-image30002556&h=1126&w=1300&tbnid=-gc_Hw6fDs3ESM:&zoom=1&docid=3zeGiMoGX2jN0M&hl=sv&ei=XfY3VeGGMIGdsAHPg4DgDA&tbm=isch&ved=0CH8QMyhEMEQ
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Hembygsdagen med drag i Västra 
Vännfors 
 

Söndagen 9 aug kl. 11.00 – 16.00 
 

  9 Veterantraktorpullning     9 Visning av hantverk 

  9 Underhållning     9 Brödförsäljning i bagarstugan 

  9 Ponnyridning      9 Tävling: Rundbalsrullning 

  9 Finbilsparkering     9 Fika, korv och hamburgare 

  9 Filbryta med rökt fläsk 

 Stort lotteri med dragning 9 aug! 
 
Arrangör: Vännäsbygdens Hembygdsförening, 
som firar 60 år 2015. 
 
Hembygsdagen ärrangeras i samarbete med LRF 
 
 

 
 

Allsång i Östra Spöland 
 
 Måndagen den 6/7  
Plats: Älven vid kroksberget (det är skyltat 
från vägen) 
Allsången börjar kl 20.00 men man kan 
komma tidigare och ta med sig 
kaffe/picnic. 

Gratis inträde 
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Betala medlemsavgiften till 
Byaföreningen 
 

Kom ihåg att betala in medlemsavgift för 2015! 
eller… BLI MEDLEM om du inte har varit hittills. 

 

) Du kan betala via Internet till Plusgiro 
431 49 79-8 eller använda avin som 
medföljer.  

) Kontakta Elisabeth Skoog tel. 070 481 51 
49 om du vill betala kontant. 

 
Avgift:  75 kr/person, 150 kr/familj 

 

) Ange namn och antalet familjemedlemmar + ålder på barnen 
(ex. Fam Persson, 4 pers, 6, 9 år). 

 
Det är en förutsättning för föreningens aktiviteter att så många som 
möjligt betalar medlemsavgiften.  Du som har betalat 
medlemsavgiften kan ta del av alla aktiviteter och får flera andra 
förmåner, t.ex. få kommande byakatalog, använda Missionshusets 
lokaler eller låna den stora kolgrillen - allt utan kostnad! 
  
Som medlem har du även möjlighet att få en mailadress med 
domänen @vannfors.se. Om du är intresserad av en mailadress 
kontakta hemsidesansvarig Martin Mach tel. 070-65 65 162 eller mail 
info@vannfors.se.  Varje familj kan få högst två mailadresser.  Vill 
man ha fler så kommer föreningen att ta ut en avgift för att finansiera 
ökat behöv av serverutrymme. 

mailto:info@vannfors.se
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Visst kommer ni ihåg…  
 
  SPORTLÅDAN – Den är fylld 

med mycket roliga prylar som 
Vännfors barn och vuxna kan 
använda.  

Vill du ha koden? Kontakta: 
Elin Sjöström     070-536 7302 
Johanna Palm 070-585-1971 
Åsa Strandberg  070-309-5928  

**Prylarna ska återlämnas till 
lådan efter användning, tack! 

KOLGRILLEN  – Perfekt till 
sommarens stora fest! 

NYHET!! Grattis för medlemmar. 

 Övriga 100 kr / dygn i hyra. 

 Kontakt:  info@vannfors.se eller 
Erik Palmqvist  tel: 070 234 54 40 

ROBOTGRÄSSKLIPPAREN – Den går varje natt under 
sommaren. Det är viktigt att inte flytta på målen på 
fotbollsplanen pga metalltråden som är nedgrävd.   

OBS! Klipparen är larmad, så försök aldrig att lyfta den eller 
flytta den! Vid problem eller frågor kontakta: 

Lennart Johansson 070 – 573 2262      Mattias Sjöström  40 114 

VÄNNFORSLUNKEN –  
Skriv ditt namn på en lapp när 
du motionerar i Vännfors och 
lägg den i en av de påslådor 
som finns uppsatta i början och 
slutet av byn. Så kan du delta i 
utlottningen av fina priser under 
byarföreningens årsmöte nästa 
år! 

På vintern finns också en 
postlåda i mitten av skidspåret i 
Vännfors. 

WEBBSIDAN -  Besök 
oss och håll dig uppdaterad, på 
www.vannfors.se. 

mailto:info@vannfors.se
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-hlfWhbDxN0o/Ux9q5dyABtI/AAAAAAAAAlo/AjZCjsoG6-c/s1600/5-Free-Summer-Clipart-Illustration-Of-A-Happy-Smiling-Sun.jpg&imgrefurl=http://imgkid.com/trying-to-remember-clipart.shtml&h=1014&w=1200&tbnid=0gOsRlnmkMy2bM:&zoom=1&docid=dOaw8HDYCTS8-M&ei=pC1HVdqaE8mmsAG9xIH4BA&tbm=isch&ved=0CEcQMyghMCE
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Kalender – håll koll på dagarna! 
 

 

Sist men inte minst  –   
Källaren i MH 
 

Har ni kollat hur fin källaren i Missionshuset blev                         
efter renoveringen? Om inte, gör det nästa gång ni är där eller varför 
inte kom dit någon regnig dag för att ha det mysigt och spela lite 
pingis, spela spel, lyssna på musik, osv. Barnkalas passar också bra! 
Nyckeln kan man hämta hos Manne Lundström tel. 400 23. (En vuxen 
krävs som ansvarig för nyckeln och för att städa undan efter vistelsen.)   

Under sommaren samlar vi era förslag till aktiviteter vi 
kan samordna där i fra  mtiden. Man kan göra det via 
mejl till info@vannfors.se eller direkt i förslagslådan 
som finns i lillasalen.  Användandet är helt utan kostnad 
för medlemmar i EFS eller Byaföreningen. 

När? Vad? Sida 
31 maj Sista dag för att uppdatera byakatalogens info 9 

6 juni Sommarcafé de Luxe 6 

11 juni Utegympa börjar 7 

14 juni Arbetsdagen 11 

19 juni Midsommarafton 3 

20 juni Midsommardagen 3 

6 juli Allsång i Östra Spöland 12 

9 augusti Hembygsdagen i Västra Vännfors 12 

29 augusti Byadagen 9 

 Vännfors Tennisklubb 35-års jubileum 4 

mailto:info@vannfors.se
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://kreablo.se/x/bin/download/Ext/Exempel/idelada.png&imgrefurl=http://kreablo.se/x/bin/view/Ext/Exempel&h=181&w=136&tbnid=HTJBRSchSuswvM:&zoom=1&docid=jHb-gZvbNI7coM&hl=sv&ei=c45LVZLHJYqZsgGu8IHoCA&tbm=isch&ved=0CCIQMygEMAQ

