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VIKTIGA DATUM

Sommarcafé 
Ute-gympan drar igång
Arbetsdag 
Midsommarfafton
Friluftsgudstjänst
Vännforsrodden
Familjedag
Bya-grillningen

10/6
14/6
18/6
23/6
24/6
24/6
20/8
2/9

s.4 
s.4
s.4
s.5
s.5
s.5
s.6
s.6

När? Vad Info?

Älven vintertid

Rodden
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STYRELSEN

Hej byn, här kommer nu en ny upplaga av byabladet!

Syftet är att ge er en överblick över de aktiviteter som kommer 
att ske över året.
 
Som vanligt är det en hel del som händer och ni som varit med 
ett tag kommer att känna igen det mesta. Men förhoppningen är 
att det även ska dyka upp lite nya initiativ. Så känner du när du 
går igenom byabladet att: Varför är det ingen som gör det här? 
Eller: det här skulle jag vilja hjälpa till med! Tveka inte att ta 
kontakt med någon i styrelsen eller dina grannar så ser vi om vi 
inte kan hjälpa till inom ramen för byaföreningen! 

För mer info om de olika kommittéerna och aktiviteterna kolla in 
byns hemsida: vannfors.se, eller följ Vännfors Vänner på face-
book.

Byns aktiviteter och projekt drivs av ideellt engagemang så vi i 
styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka alla engagerade och aktiva 
bybor för era insatser som på olika sätt, genom olika föreningar 
och projekt får Vännfors att vara en levande by!

/Anton Pettersson

Vi som jobbar i byaföreningens styrele under 2017 är:
   
 Anton Pettersson, Ordf    
 Elisabeth Skoog, kassör  
 Cecilia Önnhall   
 Kajsa Renberg   
 Anna Frej   

  För frågor och kontakt: info@vannfors.se
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UTE-GYMPAN

ARBETSDAG

SOMMARCAFÉ I MISSIONSHUSET

18/6 kl 10:00 

10/6 kl 12:00 - 14:00 

Fom den 14/6 kl 19:00 och framåt.

De som vill och kan hjälpa till inför midsommarhelgen samt att 
röja på badet ses på roddstadion vid flaggstången. Ta gärna 
med trimmers, gräsklippartraktorer och andra verktyg så går 
det i ett nafs.

Byaföreningen bjuder på fika! 

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

I år är det Kajsa Renberg som står för inspiration och styrn-
ing av ute-gympan som kommer att ske varje onsdag på fot-
bollsplanen innibyn. Alla kan vara med och inga förkunskaper 
krävs. Ett bra sätt att få röra på sig helt enkelt. 

Vid funderingar, ta kontakt med Kajsa: Tel. 073-511 00 44 

Gympa 2015, bild Johanna Palm
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MIDSOMMARAFTON I BYN

VÄNNFORSRODDEN

FRILUFTSGUDSTJÄNST

För det trettionionde året i ordningen så arrangeras Vänn-
forsrodden i Vindelälven. Om vädret är med oss kommer det 
mycket folk, så kom i tid!

Det finns lotter, mat, glass och fika till försäljning, och som van-
ligt så går det att tippa vinnare.

Friluftsgudstjänst på Lunn!
Forsbackakören, Thomas Ahlberg m.fl.

Missa inte en av årets absoluta höjdpunkter: midsommar i Vän-
nfors! Som vanligt så ses vi på fotbollsplanen för att sjunga, fika 
och dansa kring stången. Vill ni vara med och klä stången? Kom 
lite tidigare!

24/6 kl 13:00 

24/6 kl 11:00

23/6 kl 13:00 

Midsommar i Vännfors, bild Johanna Palm
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BYAMÄN - VÄNNFORSLEDEN

På byaföreningens årsmöte beslutades att Västra och Östra Vän-
nfors byamän ska ansvara för Vännforsleden och naturreserva-
tets förvaltning samt utveckling.

Ifjol underhållsröjdes Vännforsleden och målades upp fram till 
Vännforsbäck.  

Den 19:e maj bjöd byamännen ut Peter Näsström från Läns-
styrelsen till naturreservatet. Vi diskuterade hur vi kan utveckla 
detta vackra område och Peter var positiv till att till en början 
finansiera en soptunna i trä, eldstad utanför grillstugan samt en 
siktröjning kring stugan. 

Via byaföreningens styrelse samt Vännfors Vänner så kommer 
information att fortlöpande ges.

Passa på nu när sommaren är här att nyttja den fina leden!

BYAGRILLNINGEN

FAMILJEDAG

2/9 kl 17:00

20/8 kl 11:00 - 15: 00

Efter den goda uppslutningen i fjol så kör vi en favorit i repris. 
När hösten börjat närma sig så kan kylan behöva motas tillsam-
mans med andra, vad passar då bättre än att träffa grannar och 
grilla i missionshuset?

Byaföreningen fixar glöd, sås samt tillbehör. Så ta med er 
själva, dryck, samt någonting att grilla! (Alkohol är förbjudet i 
missionshuset.)

Anmäl med namn och antal personer till: info@vannfors.se

Vännäsbygdens hembygdsförening bjuder in till familjedag på 
Hemberget i Vännäsby. Det kommer att bli allsång, lekar och 
fikaförsäljning med mera. Håll ögonen öppna efter mer info!



7

BADPLATSEN

Badplatsen fortsätter att restaureras och har börjat bli riktigt 
fin. Snart finns det en ny grillplats, nya bryggor och omkläd-
ningsrummet kommer att målas. 

Vi ses på beach 2017!

VÄNNFORS TENNISKLUBB

Ni har väll inte missat att Vännfors har en fantastiskt tennisplan 
inne på naturreservatet?

Bokning av tider på tennisbanan görs via internet. Gå in på 
”vannfors.se” under  föreningar, Tennisklubben och läs vidare. 

Bästa sättet att stödja tennisklubben är att bli medlem.
Vid senaste årsmötet disskuterades banans framtid, ev. om asfal-
tering bör ske nästa år. Finns intresserade ”sponsorer” så kontak-
ta någon i Tennisstyrelsen.

From 2015 är medlemsavgiften 100 kr, gäller både enskild och 
familj. Enklaste sättet att lösa medlemsavgift är via Bg 5633-4642. 
Läs mera under ”vannfors.se” Tennisklubben.

VTK är tacksam för alla bidrag. Väl mött på tennisbanan!
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MISSIONSHUSET - HUSET MITT I BYN

Du är hjärtligt 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. Om du vill starta någon barn- 
och ungdomsverksamhet kontakta oss. Våra aktiviteter består 
av gudstjänster, café- och temasamlingar, sångkvällar, sång- och 
körverksamhet m.m. Varför inte ses över några set rundpingis på 
det nya pingisbordet?

Vännforskören övar i perioder och sjunger några gånger per ter-
min t.ex Valborg och Julens sånger. Sugen? kontakta: 
Per Wållberg tel 073-054 08 80

Om du vill använda missionshuset för dop, vigsel, minnesstund, 
studiecirkel m.m kan du kontakta:
Susan Palm 070-216 66 78

Genom vårt samarbete med Vännfors byaförening, kan alla fören-
ingar med säte i Vännfors, använda våra lokaler kostnadsfritt.

Verksamheten bedrivs med hjälp av ideellt arbete och insamlade 
medel. Du kan hjälpa till genom att vara medlem eller skänka en 
gåva. 

Medlemskap kostar 150 kr per år:  Bankgironummer 5952-3837 
Det går även bra att lämna ett bidrag i samband med en aktivitet 
i missionshuset.

Om du vill hjälpa till och ha en uppgift t.ex. i en serveringsgrupp, 
kan du kontakta:
Annica Johansson tel 070-675 43 17.

För information och frågor, ta kontakt med någon i EFS-styrelse:
Carl-Johan Palm ordf.     Marie-Louise Marsjögård  
Curt Edlund         Bengt Hedberg
Per-Ivan Palm       Ivar Dahlström  
Annica Johansson



9

INFO FRÅN KOMMUNEN

Vännäs kommun reviderar översiktsplanen och har bett byarna 
att bidra med tankar kring vilka kulturvärden som finns i byn och 
hur vi vill bevara eller utveckla natur och kultur i byn. 

Vi tänker som en  del i detta delta i URnära byaplan. Ett projekt 
som sammanfattar byn och dess planer. Det är även ett sätt att 
söka pengar till projekt som  badplatsen, lekplatsen och van-
dringsleden med mera. 

Så om ni har idéer om vad som  bör finnas med i den nya 
översiktsplanen och/eller vår byautvecklingsplan så ta gärna 
kontakt med någon i styrelsen! 
 

P.S Kommunen efterfrågar tomter på landsbygden. Ifall någon är 
intresserad och vill veta mer  så kan man ta kontakt med Vännäs 
kommuns byggnadskontor så hjälper dom gärna till. d.s

Urklipp ur översiktsplan 2005, Vännäs kommun.
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MEDLEMSAVGIFTEN

ÖVRIGT

Som vanligt är föreningen beroende av medlemmar för att kun-
na hålla igång alla aktiviteter. 

Du kan betala via Internet till Plusgiro: 431 49 79-8  
Om ni föredrar att betala kontant kan ni kontakta styrelsens 
kassör, Elisabeth Skoog:Tel. 070-481 51 49

Snart går det bra att betala med Swish, håll ögonen öppna för 
mer info.

Avgift: 75 kr/person, 150 kr/familj
Ange namn och antalet familjemedlemmar.

Förutom allt detta så är det mer grejer på gång. Bland annat 
så undersöker vi möjligheterna till att skapa ett ute-gym och 
att eventuellt hitta en plats där en lekplats och ett ute-gym i 
byaföreningens regi skulle kunna vara. 

Byns fantastiska skidspår kommer också att behöva lite en-
gagemang för att bli ännu bättre och lättare att hålla i schack. 
Därför kommer det med stor sannolikhet att utlysas en arbets-
dag i höst.

Väl mött på byns gator och torg!


