
Inkommer 
Inkommer 

Onsdag!
Onsdag!

2022 Vecka 33

vrbladet@vindeltryck.com

POSTENS 
GRUPPFÖRSÄNDELSER

Utgivare och annonsörer reserverar sig för felaktigheter som kan ha uppstått vad gäller mängd och pris.

Annonsbokning:     0933-132 75BladetBladet

Juice
Brämhults. 

850 ml.

Knäckebröd
Wasa. 550 g. 

Gäller Rågi, Sport

Priserna 
gäller vecka 33, 
t o m 21/8-22.

Kaffe 
Arvid Nordquist Classic. 500 g. 
Gäller ej ekologiskt, hela bönor, 
rättvisemärkt och Selection.
Max 1 köp/hushåll.

Måndag-Lördag 8-21
Söndag 9-21

Wokmix
 ICA. 500 g. Fryst.
 Gäller ej ekologisk

Räkor  
Fryst, ICA 90/120, 500 g

Bacon 3-pack
Scan 3 x 140 g.

Ägg 
ICA. 6-pack

Pizzakit
Pizzakit ICA. 600 g

15:-      
/st

15:-      
/st

15:-  
/förp

    
3 för 

20:-Bönor, 
Kikärtor
ICA. 380 g. Flera olika sorter.
Gäller ej Vita bönor i tomatsås. 

25:-    
+pant

    
2 för 

30:-

3990
  

/förp 5990
   

/kg

Fläskytterfilé
Ursprung Sverige. Ca 1000 g

Max 2 st/hushåll    
2 för 

95:-

3990
  

/förp



Vindeln PRO
Inbjuder till höstupptakt i 
Vindel-Ånäsets Byastuga. 

Fred 26 aug kl. 12.00. 
Surströmming kaffe & kaka.
Pris 100 kr för medlemmar 

övriga 130 kr. 
Anmälan senast 22 aug. 
till Gunvor 070-304 87 06. 
Underhållning Gösta Widell, 

lotterier. 
Välkomna! 

Filadel�a
Strycksele

Vecka 33
Tis 16/8 12:00 Bön i kapellet
Tors 18/8 19:00 Bön i kapellet 
Sön 21/8 11:00  Gudstjänst

Vecka 34
Tis 23/8 12:00  Bön i kapellet
Tors 25/8 19:00 Bön i kapellet 
Sön 28/8 11:00  Gudstjänst

  
 

Vecka 33
Tis 16/8 18:30 Bibelstudium 
Sön 21/8 18:00 Kvällsguds- 
  tjänst
Vecka 34
Tis 23/8 18:30 Bönemöte
Sön 28/8 11:00 Bibelstudium

Tänk på framtiden,
vänd dig till 

ortens företag!

Centrumkyrkan
Vindeln

Vecka 33
SÖNDAG 21/8 KL 11 

GUDSTJÄNST 

Vecka 34
TORSDAG 25/8 KL 18:30 

Bibel & Bön 

SÖNDAG 28/8 KL 18 
Lovsång & Nattvard

21/8 kl 19.00
BULLET TRAIN

från 11 år

28/8 kl 15.00
ELDSJÄL

från 7 år

28/8 kl 19.00
DÄR KRÄFTORNA 

SJUNGER
åldersgräns ej satt

Vi är i arbete med att byta 
ut vår gamla utrustning
och ber om ursäkt för 

ev tekniska fel som kan 
uppstå under 
visningarna.

 
Onsdag 17 augusti
kl 14.00 Sång i Kommunhusparken. Veronica

Söndag 21 augusti
kl 11.00 Mässa, Vindelns kyrka. Maja
kl 14.00 Gudstjänst, Vindelånäsets kapell. Maja
kl 18.00 Gudstjänst, Skivsjö kapell. Maja

Söndag 28 augusti
kl 14.00 Gudstjänst, Åmbacken. Veronica
kl 18.00 Mässa, Tvärålunds bönhus. Veronica

www.svenskakyrkan.se/vindeln

SPF Seniorerna Pärlan 
Vindeln inbjuder till öppet 
möte i Församlingsgården
tisdag 30 augusti kl 13.00.
Paneldebatt med repre-
sentanter från politiska 

partierna i kommun-
fullmäktige.

Moderator Karina Folkesson. 
Pärlan bjuder på fika.

Anmälan till 
Irene 070-321 44 92 eller 

Ulla 070-334 83 77 
senast 26 augusti, gärna SMS.

Välkomna!

BYGDE- OCH SKÖRDEMARKNAD 
Vindelns Hembygdsgård

Lördag 27 augusti, kl 12:00-16:00
Försäljning av hantverk och lokalproducerade livsmedel.
Se www.vindelnshembygdsgard.se eller vår facebook-sida 
för aktuell utställarlista.
Fikaservering och försäljning av färsk mjukkaka från 
bagarstugan.

Är du intresserad av att delta som utställare, anmäl via 
epost: anielisir@hotmail.com

Välkommen till en trevlig marknadsdag på en av länets 
finaste hembygdsgårdar! 

Vindelns Hembygdsförening

Annonsera i nästa 
VR Blad v 35, delas ut 30-31 augusti.
Manusstopp onsdag 24 augusti kl. 15

BladetBladet

Våffelcafé i Byastugan Vindel-Ånäset 
för Världens barn.

Lördag 20/8 kl 12.00-15.00
Underhållning 

Evergreens
Varmt välkommen! T  I  T  T  I  S

THAIRESTAURANG 
Lördag 27 augusti 
kl 19-22 uppträder 

HENKE BAER 
 

Boka gärna bord!  0933 101 21
Varmt välkomna!

Henke är en rutinerad 
trubadur från Umeå 
som uppträder mycket 
på pubar i och omkring 
Umeå. Han spelar 
covers från 60-talet 
och framåt.

Vi köper in Al 
på hellängd, torrt.

Transport kan 
ordnas, lövmassa 

pris.
 Granöved AB

070-395 66 07

Förköp på bio.se eller boka 
på   070 601 21 59

I samarbete med 

LÖSNING 
LÄTT SUDOKU
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På Nationalälvens dag 
den 20/8 medverkar 

kyrkorna som delade ut 
Bibeln HOPP. 

Vi har bl a en hoppborg 
för barnen och visar våra 
verksamheter. I ”Hoppets 

träd” får alla skriva en 
bön till Gud och hänga i 

grenarna. 
Varmt välkomna att 

samtala och umgås med 
oss vid kvarnområdet 

och glädjas både åt vår 
vackra natur och 
skaparen bakom.





              DET HÄNDER I VINDELN
                 I AUGUSTI - SEPTEMBER

AUGUSTI

1/6-30/8 Fiske.  
I Lillsandsjöns fiskevårds-
område finns både 
aborre, gädda och harr. 
Fiskekort kan köpas på 
OK i Vindeln. 
Mer info: 0933-100 62 

5/5-30/10 Husky Walk. 
Upplev naturen, aktivera 
hela kroppen och gör det 
tillsammans med en ny 
social och glad vandrings-
kompis – en huskyhund. 
Info: Spruce Island Husky, 
070-625 69 42 

6/8-20/8 Hantverk i Kvarn. 
Öppet kl. 11.00-19.00 
alla dagar. Info: Hantverk 
i Kvarn på 
Facebook.

14/8 Hällnäs station 130 
års firande med bland 
annat tur i ånglok och 
utökad utställning om 
järnvägen. 
Info: Ewa Rohdin 
076-78 00 122.

18/8 Sommarboks-
avslutning utanför 
Vindelns bibliotek 
kl. 13.00-14.30. 
För dig mellan 8-12 år. 
Info: 0933-140 93

20/8 Lisa Nilsson – Live 
på Sjungaregården, 
kl. 19.00-21.00. 
Lisa Nilsson och gitarristen 
Mattias Torell bjuder 
på en intim afton med 
sväng! 
Info vår hemsida:   
sjungaregarden.se

SEPTEMBER

2-4/9 Svamphelg 
på Granö Beckasin. 
Svampkurs, svampprov-
ning, middag och över-
nattning. 
Info vår hemsida:  
granobeckasin.com

1-30/9 Talking Trees. 
Talar träd med varandra? 
Spännande vandring som 
utforskar trädens hemliga 
liv. 
Info vår hemsida: 
granobeckasin.com

Med reservation 
för eventuella 

ändringar och felskrivningar. 
För arrangörer och 

uppdaterad 
evenemangslista, se 

www.visitvindeln.se/sv/eve-
nemang 

och kommunens 
Facebook-sida.

20/8 Nationalälvens dag 
kl. 12.00-15.00 på kvarn-
området i Vindeln. 
Tema: Hälsa. 
Underhållning, 
prova-på-aktiviteter,
hantverk, fikaförsäljning 
och mycket mer. 
Info: 0933-140 00 

27/8 Bygde- och skörde-
marknad 
kl. 12.00-16.00, Vindelns 
hembygdsgård. Försälj-
ning av hantverk och 
lokalproducerade livs-
medel. Info vår hemsida:  
vindelnshembygdsgard.se

1/6-30/8 Kennelbesök 
hos Aurora Borealis, 
Ekorrsele. Träffa Siberian 
Huskys och se hur 
människa och hund 
jobbar tillsammans. 
Info maila: 
info@auroraborealis.nu
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Arbetare
Betar
Boss
Dov
Däck
Egg

Fiske
Halm
Hink

Hotell
Iphone

Katt

Kyrka
Näckros

Nös
Sen

Skridsko
Stag
Tak 
Tro
Ton

Usbminne
Övningsbil

HITTA ORDEN:

www.vindeln.se

Skolstart
Förskoleklass och grundskola
Årskurs 6 - 9         tisdag den 23 augusti
Förskoleklass - 5   onsdag den 24 augusti
 
Förskola och fritidshem
Stängt för personalplanering måndag den 15 aug

Nya gymnasieelever ht -22
Ansökan om elevresekort görs via kommunens 
hemsida

För mer information om skolstarten, 
se kommunens hemsida och Schoolsoft.

Vindelns kommun
922 81 Vindeln
Tel: 0933-140 00
www.vindeln.se

Kulturskola
Socialdemokraterna vill skapa en kulturskola i kommunen där unga människor får utöva sång, dans, teater, 
musik och kreativt skapande. Kulturskolan ska verka för att alla barn och unga i Vindelns kommun ska få ta del 
av och medverka i kulturell verksamhet på fritiden. Vi vill att kulturskolan ska starta 2024.  

Fler bostäder
Minst 100 lägenheter ska byggas. Minst hälften av dessa ska ha inriktning mot äldre och hållbarhet. Vi behö-
ver hitta nya metoder och samarbeten för att utveckla tillgången på bostäder. Även i Hällnäs, Åmsele, Granö 
och Tvärålund är det aktuellt med fler bostäder. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Föräldrar som jobbar på kvällar och helger ska kunna få omsorg för sina barn om man så önskar. 
Det är en viktig fråga för att näringslivet ska hitta kompetent arbetskraft.

Mathias Haglund
fullmäktigekandidat

Dan Oskarsson
fullmäktigekandidat

Hafsa Javed
fullmäktigekandidat

 Joel Lindfors
fullmäktigekandidat

Gudrun Wikström
fullmäktigekandidat



Välkommen till 
Nationalälvens dag 
20 augusti 12-15 på kvarnområdet i Vindeln
Från Scenen
Inledningstal av kommundirektör Therese Berg
Underhållning av Kung Bore
13:00 Familjeföreställning, Hästskoteatern ger Nybyggarna Erik och Ester i lappskatteland

På området
Ansiktsmålning, ballongdjur och pyssel
Hoppborg 
Tipspromenad för barn
Pop up-bibliotek 
Naturfalken – få medalj för dina kunskaper om djur och växter
Karateuppvisning och prova på!
Utställningar av lokala föreningar, organisationer och företag.
Hantverk i kvarnen

15:00 Hotell Forsen Författarskatten i Vindeln; Hanna Hörnberg presenterar sin författar- och litteraturinventering 

Gratis fiske i älven! 

22.00 Marschalltändning på landsvägsbron

Fika och mat finns på området!

Vi ses!

Vindelns kommun
922 81 Vindeln
Tel: 0933-140 00
www.vindeln.se

Fritt inträde 

p-avgift!

Annonsera i nästa 
VR Blad v 35, delas ut 30-31 augusti.
Manusstopp onsdag 24 augusti kl. 15

BladetBladet



www.vindeln.se

Vindelns kommun
922 81 Vindeln
Tel: 0933-140 00
www.vindeln.se

Val till riksdag, kommun och region
Söndag 11 september är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Alla som får rösta i 
valen och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten i slutet av augusti.

Förtidsröstning 
Du som inte vill eller kan rösta i din vallokal på valdagen kan förtidsrösta. Under förtidsröstningen 
kan du rösta i vilken röstningslokal som helst i landet. I Vindelns kommun är Forum vid Renfors-
skolan förtidsröstningslokal. Förtidsröstningen inleds onsdagen den 24 augusti och pågår fram till 
och med valdagen den 11 september. För att förtidsrösta måste du ha med dig röstkort och legiti-
mation. Om du har tappat ditt röstkort hjälper vi dig att få ett nytt, kontakta valkansliet i Vindelns 
kommun för mer information. 

Öppettider förtidsröstning Forum
Du kan förtidsrösta på Forum vid Renforsskolan i Vindeln från och med onsdagen den 24 augusti 
på följande öppettider:

 Dagar  Öppettider
 Måndagar 11 - 14
 Tisdagar 11 - 14, 16 - 19
 Onsdagar 11 - 14, 16 - 19
 Torsdagar 11 - 14, 16 - 19
 Fredagar 11 - 14
 Lördagar 10 - 13
 Söndagar 10 - 13

På skolorna i Granö och Åmsele anordnas röstmottagning på valdagen. 
Mer information finns på vindelns kommuns webbplats eller i VR-Bladet v. 35.  

Budröstning
Om du på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal har du 
möjlighet att rösta med hjälp av bud. Har du inte möjlighet att få hjälp att rösta med ett bud 
kan du kontakta valkansliet för ambulerande röstmottagning - det innebär att två röstmottagare 
kommer hem till dig för att ta emot din röst. Kontakta valkansliet 0933-140 50 eller besök 
Vindelns kommuns webbplats för mer information. 

Valdagen
För information om vallokalernas öppettider och adresser med mera besök Vindelns kommuns 
webbplats. Vallokalernas öppettider kommer även att publiceras i VR-bladet v. 35. 

Kontaktuppgifter
Vid frågor fram till och med valdagen om vallokaler, röstkort, ambulerande röstning med mera, 
kontakta valkansliet på telefonnummer 0933-140 50 eller via e-post på vindelns.kommun@vindeln.se 
Valkansliets telefon är bemannad dagtid samt de kvällar och helgdagar som förtidsröstningen har 
öppet samt under hela valdagen.



REDO ATT

KÄMPA BROTTEN

HELA SVERIGE
SKA FUNGERA

Tandläkarmottagningen 
Vindelns Tandvård AB 
Vi fortsätter hålla öppet 
under augusti månad!

Välkomna alla ni som behöver vår hjälp!
Järnvägsallén 9 (Fd Handelsbanken)

Vi har tidsbokning via telefon

076- 947 08 77
Vi är anslutna till Försäkringskassan. 

Tandvårdsbidraget gäller hos oss!

Tfn 070-64 93 627

Återförsäljare för

Jag håller stängt 
onsd - fred 17-19 augusti

www.dinglasman.se • 0933-340 00, 073-042 01 61 Erik Hörnberg

Förläng sommaren med en inglasning!
Vi hjälper dig med inglasningar, markiser, invändiga 

solskydd och det mesta inom glas.

Vi hjälper dig med inglasningar, markiser, 
invändiga solskydd och det mesta inom glas, 

som t ex omkittningar.

Fjällstationen vid Fjällstationen vid 
Kungsledens södra port Kungsledens södra port 

öppet året runt!öppet året runt!

Telefon 0954 - 300 27    Mobil 076 - 83 300 27      
 E-Post info@hemavanfjallstation.se

Välkommen hit 
med hela familjen, 
klassen, företaget, 
konferensen, 
här finns allt ni vill ha!

Må-Fr 9.30-18.00, Lö 10-13, Sö 15-17

Välkommen!



Nya villaområden
Vi ska möta efterfrågan på villor genom att växla upp tempot 
ännu mer när det gäller detaljplaner och annan planering.    

Trivsamma miljöer
Kommunen ska fortsätta att utveckla våra utomhusmiljöer 
tillsammans med medborgarna. Gångstråk, parker, samlings-
platser och naturmiljöer är sådana områden. 

Kultur och fritid
Kommunen ska öka satsningarna på kulturella arrangemang 
och skapa bra förutsättningar för föreningslivet i stort. Kom-
munen ska ge förutsättningar till samarbete och göra det 
möjligt för fler föreningar att förverkliga idéer, se möjligheter 
och ge inspiration.  

Solcellspaket 
Batterier till båt, husvagn, husbil, traktor, buss, lastbil, MC, UPS, med mera.

Lager  i Tegsnäset

Tel: 070-211 26 62                                      mattias@batteritjanstnorr.se

B A T T E R I S P E C I A L I S T
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LÄTT SUDOKU

Roliga historier!
Ni klagar över tjällossning 
och dåliga vägar, sa chaufför 
Söderholm i Nordingrå. Men 
då skulle ni ha varit med 
våren 1922.
Jag kom körande från 
Kramfors med min gamla 
Ford när jag plötsligt fick se 
ett manshuvud sticka upp ur 
lervällingen.
– Ska ni åka med en bit? 
frågade jag.
– Nej tack, sa huvudet. Jag 
sitter till häst.

En man blev påkörd. Bilen 
bromsade efter några meter. 
Chauffören böjde sig ut och 
skrek:
– Du måste passa dig!
– Va, stönade den påkörde, 
ska du backa?

På polisstationen:
– Ni säger att mannen 
trevade efter en börs med 
500:- som ni hade hängande 
innanför blusen. Varför skrek 
ni inte tidigare?
– Jag visste inte att det var mina 
pengar han var ute efter…

Två män sov över på ett 
hotell. Nästa morgon frågar 
den ene:
– Har du sovit gott i natt?
– Nää!
– Varför inte det?
– Jag hade en död loppa i 
sängen!
– Men det gjorde väl ing-
enting?
– Nej, egentligen inte, men 
det kom tretusen andra till 
begravningen!!!!

En dam hade ramlat i en å 
och en äldre hjälpsam herre 
la sig på magen vid åkanten 
för att rädda henne. Han 
räckte henne hjälpsamt sitt 
paraply. Men damen avböj-
de med orden:
– Tack, jag tror inte det hjäl-
per. Jag är ju redan våt.

Om jag vore din pappa, sa 
läraren till Olle, då skulle 
jag ta dig i örat och läxa upp 
dig!
– Vore du min pappa, sva-
rade Olle, då skulle du stå 
hemma hos oss och diska!

vecka 35 delas ut i brevlådorna 
      tisdag 30-31 augusti. 
      Manus för annonsering  
   skickas in senast 
   onsdag 24 aug kl. 15

BladetBladet



Vi hjälper dig 
och ditt företag 
att synas! 
Vi tar fram och trycker bl.a:

Anders
son

Anders

Transpo
rtstyrel

sen

I

970135
-6687

S

Behöver du nytt 
foto till körkort*, 
skoterkort eller 

parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade.

BladetVR

Tel 0933-132 75 Folkhögskolevägen 8

• Arbetstidsböcker
• Banderoller
• Brevpapper
• Broschyrer 
• Böcker

• Dekaler
• Foldrar
• Konferensblock
• Kontantkvitton
• Kuvert

• Orderblock
• Pennor
• Rapportblock
• Rolluper
• Studentskyltar

• Självkopierande 
   2-, 3-, 4-setare
• Tidsskrifter
• Visitkort
• Vykort     m.m.



Roliga historier!
Patienten:
– Nu när jag blir utskriven, 
kan jag spela Bastuba då?
Läkaren:
– Ja, det kan du göra.
– Va, bra! Det kunde jag inte 
förut!

En man fick motorstopp i en 
gatukorsning med trafikljus. 
När det blev grönt fick han 
inte igång bilen. Det blev 
rött och grönt igen. Mannen 
med motorstopp stod kvar. 
Men när det blev rött en 
gång till öppnade den bak-
omvarande bilisten dörren 
och sa:
– När du nån gång tänker 
flytta på dig, glöm inte att 
anmäla det till pastors-ex-
pedition!

En skolinspektör for runt i 
bygden och kom till en skola 
som vars tredjeklassare hade 
matematiklektion.
När Inspektören fick veta 
detta så skulle han göra sig 
viktig och sätta barnen på det 
hala. Han berättade att han 
kört bil hit och avståndet är 
35 km, och det har tagit mig 
1 tim 12 min 24 sek:
– Hur gammal är jag?
Barnen begrep ingenting, 
men lille Per längst bak vifta-
de ivrigt och gjorde Inspektö-
ren uppmärksam på att han 
visste svaret.
Inspektören frågade Per, och 
Per svarade:
– 48 år.
Inspektören ryggade tillbaka 
och blev förvånad över att 
det var rätt. Inspektören gav 
då Per i uppgift att inför de 
andra i klassen redogöra hur 
han kommit fram till detta.
Per svarade:
– Det var enkelt, hemma på 
gården har vi en dräng som 
är 24 år och han är halvtokig.

Olsson går förbi en byggplats 
där man håller på med att 
uppföra en ny högstadieskola.
Till sin häpnad får han se att 
en av arbetarna är klädd i 
mörk kostym.
– Varför går karln klädd så 
där? frågade han basen.
– Jo, det är skoldirektören. 
Han kom för att mura första 
stenen och när han hörde 
vad en murare tjänar stan-
nade han.

Varenda elev ska lyckas i skolan
Alla elever skall trivas och känna sig trygga i sina skolor och undervisas av utbildade 
lärare. Vi ska arbeta för förbättrad elevhälsa. Alla elever ska efter åk 9 söka gymna-
sieutbildning och bli antagen till den utbildning man helst vill gå.

Kompetensutveckling
Vi vill satsa mer på vuxenutbildning genom att söka statliga medel, det stärker både 
den personliga utvecklingen och näringslivet. På det viset ger vi alla våra kommun-
medborgare bättre möjligheter att byta bana i livet eller skaffa sig de möjligheter 
man aldrig fick.

Attraktiv arbetsgivare
Vi ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. Fler av våra anställda ska rekommendera 
kommunen som arbetsgivare och vi ska satsa på en bättre arbetsmiljö.  

Thomas Hedman
fullmäktigekandidat

Magnus Johansson
fullmäktigekandidat

Britt-Louise Eriksson
fullmäktigekandidat

Elin Palmgren
fullmäktigekandidat

I Vindeln bygger vi framtid.
Vindeln har en plats för alla, det är här familjer bor, barnen får sina grundläggande
kunskaper, man utvecklas genom yrkeslivet och det är här entreprenörandan 
blomstrar. Vindeln är en tillväxtkommun med så många möjligheter. Vi Moderater 
ser allt det som vi redan har, men vet att Vindeln kan bli bättre. Därför behövs ett 
nytt ledarskap.

• Prioritera våra kärnverksamheter - Förskola, skola och äldreomsorg.
• Långsiktighet i besluten och en stabil ekonomi som tillåter satsningar.

Mer service än byråkrati i vår organisation.
• Öka bostadsbyggandet i hela kommunen. 
   Fler boende alternativ för de äldre.
• Underlätta för företagare att etablera sig i Vindeln. 

   Tillväxt ger skattekraft.

NU FÅR VI 
ORDNING PÅ VINDELNS KOMMUN



Tillsammans bygger vi ett robust och attraktivt samhälle
För oss är ordning och reda i den kommunala ekonomin en viktig förutsättning för att kunna utveckla, 
satsa och skapa framtidstro. Vi vill verka för långsiktiga lösningar med bred politisk förankring för 
att skapa engagemang och genomförandekapacitet. Bilden av Vindelns kommun som arbetsgivare 
och som plats att flytta till eller investera i måste förbättras generellt sett med början i kommunens 
attityder gentemot det befintliga näringslivet och i den arbetsmiljö Vindens kommun som arbets-
givare erbjuder.

Vi vill att Vindelns kommun ökar sin närvaro i strategiska sammanhang där infrastruktur och 
kommunikationer bereds och beslutas. I den senaste regionala länstransportplanen finns nära nog 
ingen satsning i vår kommun och kommunens närvaro och förmåga till strategiskt och långsiktigt 
arbete med infrastruktur- och kommunikationsfrågor har stor förbättringspotential. Genom aktiv 
medverkan i strategiska sammanhang, utökad samverkan med omkringliggande samhälle och 
tydligt kravställande vill vi flytta fram kommunens positioner både regionalt och nationellt.
 
För att utveckla framtidens attraktiva samhällen behövs snabb bredbandsuppkoppling runt om i 
hela kommunen. En sammanhållen kommun är sammanlänkad i goda kommunikationer till och från 
kommunens alla delar. En väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för både distansarbete och 
för att arbetsplatser ska kunna skapas runt om i våra byar och samhällen. 

Det mindre vägnätet i kommunen måste hålla en god kvalitet, eftersom landsvägstrafik är det enda 
realistiska fysiska kommunikationsmedlet för människor och företag i många delar av vår kommun. 
En bättre samordning mellan kommunen och vägföreningarna måste till för att kunna söka statliga 
bidrag och koordinera insatser. Vi jobbar för att en godsterminal etableras i Åmsele tillsammans med 
berörda näringslivsaktörer och att denna terminal blir en tydlig och stark utgångspunkt för utveckling 
och inflyttning i kommunens norra delar. Vi har därför tillsammans med Moderaterna budgeterat 
ökad resurstilldelning till vägföreningar och byföreningar. 

Väl fungerande skolskjutsar är en viktig del av landsbygdsbornas liv eftersom skolbussen hänger 
samman med en fungerande linjetrafik. Skolskjutsarna ska planeras så att bussresan blir så kort 
som möjligt. Dessutom bör hänsyn tas till barnens många gånger svåra trafiksituation. Om barnen 
har en riskfylld trafiksituation ska de ha rätt till skolskjuts även vid kortare avstånd. Sjuk- och senior-
transporter ska kunna samplaneras med hemtjänsten så att lokal service blir attraktiv för våra seniorer. 
Centerpartiet vill därför att vi lokalt återtar kontroll över lokal trafikplanering och trafiktilldelning. 

Säkerhetsläget har förändrats i vår omvärld. Grunden för arbetet med ett civilt försvar är vår 
förmåga att värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. För det be-
hövs en god lokal krisberedskap inom områden som skydd av civilbefolkningen, hälso- och sjuk-
vård och tillgång till energi, livsmedel och dricksvatten. Vi vill se över kommunens arbete med civilt 
försvar och att vi tillsammans säkerställer att det finns tydliga riktlinjer, t ex för att kunna stå emot 
kemisk och biologisk krigföring och att det finns en plan för att hantera radioaktivt nedfall. 
Centerpartiet vill säkerställa att det finns lokalproducerade livsmedel, tillräckligt med fungerande 
och utrustade skyddsrum samt att kommunen har motståndskraft mot externa påtryckningar 
och desinformation.

Tillsammans bygger vi framtidens samhällen. 

Centerpartiet i Vindeln


