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Facebook och kan på Twitter hittas på hashtaggen (#) VLBR.
Regionalt utvecklingsråd Umeåregionen (RUR)
Vännäs Landsbygdsråds representant: Carl-Axell Åsell och Anna Gradin.
Ersättare: Anders Nilsson
Länsbygderådet
Vännäs Landsbygdsråds representant: Maria Olofsson

Leader URnära
Vännäs Landbygdsråds representant: Carl-Axel Åsell ordinarie och Kenneth Williamsson suppleant.
Viktiga frågor under verksamhetsåret.
Byskolornas nedläggning
Hållbart resande
Loppisrundan i Vännäs byar
Pilotprojekt Vandringsmöjligheter
Telefonin och mobiltäckningen
Kulturhuvudstadsåret

Byskolornas nedläggning.
Under 2013 lades alla tre byskolorna i kommunen ner. Brån, Pengsjö och Tväråbäck blev utan skolor.
Landsbygdsrådet skrev till kommunstyrelsen och kritiserade beslutet, som vi menar är negativt för
hela kommunen. Vi framförde att skolhusen inte ska rivas, utan säljas - i första hand till
byaföreningarna.
Hållbart resande.
En bättre kollektivtrafik på landsbygden är en viktig fråga, särskilt sedan de nya tåglinjerna startade
med indragna bussar från byarna som följd. Landsbygdsrådet har sökt URnära pengar för ett projekt
att utveckla kollektivtrafiken, men fått nej. Däremot har ett liknande projekt beviljats i Umeå
kommun, och det har vi hakat på. Tre möten har hållits i januari 2014, i Tväråbäck, Vännfors och
Pengsjö. Arbetet fortsätter i samarbete med byar i Umeå. Ett resultat är att Be Green tagit fram nya
samåkningsidéer.
Landsbygdsdag i Vännäs byar.
Landsbygdsdagen den 10 augusti med den stora loppisrundan blev en stor framgång och
uppskattades mycket i byarna. Syftet var att marknadsföra Vännäs landsbygd, visa att
Landsbygdsrådet finns och skapa möten mellan människor. Landsbygdsrådet lade ner ett stort arbete
på samordning och marknadsföring, och resultatet blev en dag som överträffade förväntningar. Mer
än 30 loppisar ordnades i byarna, och de flesta blev mycket välbesökta. Hur många som kom är
omöjligt att säga exakt, men det måste ha rört sig om flera hundra besökare. Ett 40- tal besökare
avslutade kvällen i Dalarö och lyssnade till Ivars band.
Inför sommaren 2014 har landsbygdsrådet arbetat med att vidareutveckla idén för att skapa en
större bredd vad gäller närproducerat, både hantverk, mat, aktiviteter och upplevelser.
Landsbygdsrådet beviljats projektpengar från URnära för detta.
Förstudie ”Ett steg till”
Landsbygdsrådet har fått projektpengar från URnära för att göra en förstudie och kartlägga
möjligheterna att vandra och ha organiserade vandringar/pilgrimsvandringar i närområdet till
Pengsjön.

Telefonin och mobiltäckningen
En mycket viktig fråga för byarna. Under året har Landsbygdsrådet samlat in information till
kommunens kartläggning.
Kulturhuvudstadsåret 2014
Vännäs har en samordningsgrupp som arbetar med frågan, där Landsbygdsrådet har representerats
av Anna Gradin. Landsbygdsrådet deltog i ett offentligt informations- och inspirationsmöte den
20/11 2013.

Övrigt under året
Vi följer utvecklingen kring Pengsjö Museum som genom en förstudie i URnära ser över
möjligheterna att flytta delar av verksamheten till Slöjdarnas Hus.
Landsbygdsrådet har deltagit i träffarna med Attraktivare Vännäs. Maria Olofsson och Carl-Axel Åsell
har deltagit där.
Lena Carneland från URnära har deltagit i ett styrelsemöte för att informera om den nya
programperioden.
Enar Jonsson, ordförande för RUR, har besökt ett styrelsemöte och informerat.
Vännäs landsbygdsråds styrelse tackar för ett trevligt verksamhetsår!
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