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Styrelsesammanträden
Under 2012 har styrelsen haft 7 protokollförda styrelsesammanträden och i januari 2013 har
styrelsen haft 1 protokollfört styrelsesammanträde.
Totalt 8 styrelsesammanträden.

Övriga förtroendevalda i Vännäs Landsbygdsråd vid årsmötet 2012
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Medlemsinfo/hemsidan/Internet
Hemsideansvarig: Göran Eriksson
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt under året.Vännäs Landsbygdsråd har en egen grupp
på Facebook och kan på Twitter hittas på hashtaggen (#) VLBR.

Regionalt utvecklingsråd Umeåregionen (RUR)
Vännäs Landsbygdsråds representant: Anders Nilsson och Anna Gradin.
Under året har två träffar skett där frågor som berör och påverkar landsbygden i Vindeln,
Robertsfors, Bjurholm, Nordmaling, Vännäs och Umeå kommun (ej Umeå tätort inräknad)
har bevakas och följts upp.
RUR driver också projektet Byakontakten som syftar till att främja lokala aktiviteter för
landsbygden i kommunerna.

Länsbygderådet
Vännäs Landsbygdsråds representant: Carl-Axel Åsell
Åke Sandström, styrelseledamot i Länsbygderådet kom på ett styrelsemöte och informerade
om Länsbygderådets roll och aktuella satsningar.
- Utveckling av vindkraft. Hur kan man organisera sig? Vart går återbäringen? Idé om att
starta lokal utvecklingsgrupper.
-Att finnas med i ett tidigare skede när Länstrafiken gör förändringar/nedskärningar.
-Att verka för bättre telefon- och mobilnät i länet.

Leader URnära
Vännäs Landbygdsråds representant: Olle Nygren ordinarie och Carl-Axel Åsell
suppleant (från 2013 är Carl-Axel Åsell ordinarie och Kenneth Williamsson suppleant)
URnära är både en ideell förening och ett Leaderområde i södra Västerbotten, som omfattar
Umeåregionens sex kommuner; Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och
Vännäs.
Här kan man söka projektmedel för utveckling av landsbygden och kranskommunernas
tätorter. Förutsättningarna för att erhålla projektmedel ökar om det finns ett starkt samarbete
mellan ideell, offentlig och privat sektor.

Viktiga frågor under verksamhetsåret.
Samtal med kommunchef Åsa Ågren-Wikström som varit inbjuden till ett styrelsemöte.
Frågor som diskuterades:
Vad vill kommunen använda Landsbygdsrådet till?
På vilket sätt kan vi vara en resurs?
Samtal även med Åsa Ågren-Wikström om kulturhuvudstadsåret 2014 om hur kommunens
organisation ser ut kring detta. Det finns en samordningsgrupp som arbetar med frågan.
Landsbygdsrådet har sedan funnits representerade där genom Anna Gradin som varit med på
de två senaste mötena. En föreningsträff har planerats för att informera och engagera inför
2014.
Telefonin och mobiltäckningen i kommunen har lyfts regelbundet under året. Vi samlade in
information till kommunens kartläggning. Vi fanns även med på Länsbygderådets välbesökta
möte i Högås 8/11-12.

Lis-områdena där vi påmint om att gå in och reagera på de förslag som nu ligger hos
kommunen.
Kollektivtrafiken i byarna i Vännäs. Genom ökad tågtrafik finns behovet att åka kollektivt
från byarna in till Vännäs/Vännäsby. Vi vill undersöka dessa möjligheter och har under året
arbetat för att få till stånd ett projekt kring denna fråga.
Vi har fått ett bidrag från projektet Byakontakten som vi använt till att göra en mall för en
aktivitetssammanställning för de arrangemang och aktiviteter som sker under framförallt
sommarhalvåret.
Vi följer utvecklingen kring Pengsjö Museum som genom en förstudie i URnära ser över
möjligheterna att flytta delar av verksamheten till Slöjdarnas Hus.
I början på 2013 har frågan om nedläggningen av byskolorna varit aktuell i kommunen och
landsbygdsrådet ställer sig frågande till hur det främjar landsbygdsutvecklingen.

Vännäs landsbygdsråds styrelse tackar för ett trevligt verksamhetsår!
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