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Ordinarie
Ledamöter:

Jennie Augustsson
Anna Gradin
Lars Lindström
Ingrid Marklund
Anders Nilsson
Anna-Lena Schulz
Carl-Axel Åsell

Suppleanter: Ulf Axelsson
Göran Eriksson
Karin Eriksson
Maria Olofsson
Lisen Sjödin
Helen Zakrisson
Under året har styrelsen haft följande konstitution.
Ordförande: Anna Gradin
Vice ordförande: Ingrid Marklund
Sekreterare: roterande
Kassör:
Ulf Axelsson
Styrelsesammanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden.
Övriga förtroendevalda i Vännäs Landsbygdsråd vid årsmötet 2014
Valberedning
Sammankallande: Inger Granström, Tobacka
Sixten Jonsson, Mosjö
Joakim Sjöström, Mjösjö
Revisorer:
Ersättare:

Anders Lennartsson, Hjoggsjö
Jan-Olof Bingebo, Lillsjö
Åke Sandström, Pengsjö

Medlemsinfo/hemsidan/Internet
Vi har arbetat med att få en aktuell medlemslista med epostadresser.
Medlemsbrev har skickats ut vid två tillfällen, samt information om evenemang.
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: Carl-Axel Åsell och Maria Olofsson
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.






URnära projektet ”Landsbygdshelg i Vännäs byar”
Hållbart resande
Pilotprojekt Vandringsmöjligheter ”Ett steg till”
Genomföra en Framtidskväll
Övriga viktiga frågor: telefonin och mobiltäckningen
samt byaskolornas nedläggning

Landsbygdshelg i Vännäs byar.
I år sökte vi och beviljades medel från URnära för att genomföra en landsbygdshelg den 9-10 augusti,
för att fortsätta och utveckla en gemensam aktivitet där alla byar har möjlighet att delta. Vi har
marknadsfört Vännäs landsbygd som ett attraktivt besöksmål och erbjudit kulturhuvudstadens
besökare ett upplevelsealternativ med utgångspunkt i den stadsnära landsbygdens natur och kultur.
Vi har erbjudit människor som bor i närområdet att upptäcka de lokala möjligheterna på landsbygden
i det upplevelsenära Vännäs.
Vi har visat på möjligheterna som landsbygden erbjuder i form av lokalproducerade produkter, naturoch kulturupplevelser och återbruk.
Vi genomförde en ”Byarunda" -en hel helg med aktiviteter i många byar där lokalproducerade
produkter marknadsfördes; mat, hantverk, upplevelser, underhållning m m. Även
återbruk/loppisrunda. Vi hade upplevelser/turer som ”Ridtur i skogslandskapet-Håknäs”,
”Pilgrimsvandring vid Pengsjön”, ”Vandring med fiske längs Vindelälven” ”Historievandring längs
Vindelälven”, ”Dans” samt sommarandakt i Stärkesmark. Aktörerna ansvarade för genomförande.
Aktiviteter i ca 25 byar med totalt ca 40 arrangeman inklusive utställare. Fyra gårdsbutiker deltog. En
karta med aktiviteterna fanns på hemsidan.
En del utställare har haft upp emot 600 besökare, andra färre. Uppskattninsvis 1500 besökare totalt
men det är svårt att uppskatta. Sedan har det engagerat många utställare med medarbetare ca 200
stycken.
Projektet har slutrapporterats under hösten 2014.
Hållbart resande.
En bättre kollektivtrafik på landsbygden är en viktig fråga, särskilt sedan de nya tåglinjerna startade
med indragna bussar från byarna som följd. Emma Ödling och Martin Svensson från Umeåregionens
Be Green besökte vårt årsmöte den 27 mars och informerade om hur samåkning kan organiseras via
datorn och/eller mobilen.
I Tväråbäck hölls en informationsträff under ”Hållbarhetsveckan” den 21 september.
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. Projektet har genomförts enligt plan och har slutredovisats till URnära under hösten 2014.

Framtidskväll
Landsbygdsrådet bjöd in till en framtidskväll i Hjåggsjö bygdegård den 16 oktober. Hur vill vi utveckla
landsbygden, och hur ska samarbetet mellan byarna stärkas? Över 50 idérika deltagare kom för att
prata ihop sig om utvecklingen av byarna i Vännäs kommun. Kvällen inleddes med att lokala
matproducenter dukade upp en buffé med specialiteter från byarna. Där bjöds på ostar, yoghurt,
nötkött och fläskkött, kornmjölspalt, glass och honung, allt från lokala matföretag i Vännäs kommun.
Deltagande företag var: Glassbonden, Nylidens ekogård, Leva gårdsbutik, Spölandsgrisen, Gården
London, Ingemar Anderssons biodling och Tväråbäckspalten.
Sammanställning av samtalen finns på hemsidan och ligger till grund för handlingsplanen för år 2015.
Telefonin och mobiltäckningen
En mycket viktig fråga för byarna som även lyftes under framtidskvällen. VLBR initierade och
planerade för en bredbandskväll den 24/2 2015.
Byskolornas nedläggning.
Under 2014 har alla skolorna blivit sålda. I Pengsjö och Brån har det blivit sålt till privat person och i
Tväråbäck till Tväråbäcksbygdens Intresseförening som bildat fastighetsbolaget Tväråbäckshus AB.
Övrigt under året





Vi har följt utvecklingen kring Pengsjö Museum.
Landsbygdsrådet har deltagit i träffarna med Attraktivare Vännäs. Maria Olofsson och CarlAxel Åsell har deltagit där.
Vännäs turistsamordnare Christin Westman har besökt styrelsen.
Lena Carneland URnära har besökt styrelsen inför kommande programperiod.

Vännäs landsbygdsråds styrelse tackar för ett trevligt verksamhetsår!
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