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Information till dig som medarbetare i Vindelns kommun med en 

sammanfattning av aktuella beslut från kommunledningsgruppen. 

 

Nu får du bära Vindelns nya vision 

Vindelns kommuns nya vision ska vi bära med stolthet. 

Vår vision; ”Många byar små blir en levande bygd – 

tillsammans är vi Vindeln” vill vi självklart ska synas för att 

skapa en positiv bild av bygden. Idag är det Alla Hjärtans dag 

och då passar vi på att dela ut en mössa med ”hjärtat” som 

en del av vår vision. Om du mot förmodan inte fått någon 

mössa så prata med din närmaste chef. Dela gärna bilder på 

ert arbetslag med mössorna på och hashtagga #tillsammansärvivindeln 

 

Simhallen öppnar igen efter renovering 

Simhallen har varit stängd sedan 2 maj och har renoverats sedan dess. Nu på torsdag 16 

februari slås portarna upp igen till simhallen. Då det är nypremiär med nya ytskikt i 

bassängen samt omklädningsrum och gemensamma utrymmen. 

 

Invigning av Älvbackens äldreboende 

På fredag 17 februari är det dags för invigning och öppning av Älvbackens särskilda boende. 

En ny entrébyggnad med betongstomme med tegelfasad smälter in i den befintliga 

byggnaden. Kompletteringar görs även i källaren på befintlig byggnad med bland annat 

omklädningsrum och tvättstuga för de boende. I nästa fas kommer själva utemiljön, med 

bland annat parkering och trädgård, förberedas för att stå klart nästa sommar 2023. 

 

Ny förskoleavdelning på Galaxens förskola 

I går öppnade en ny förskoleavdelning på förskolan Galaxen, Vindeln. Den nya avdelningen 

heter Cassiopeia och kompletterar den sedan tidigare avdelningen Orion.  



 

 

Ny upphandlingssida uppe på Vindelns kommun 

På Vindeln kommuns hemsida har vi nu skapat en ny lättillgänglig upphandlingssida där ni ka 

se aktuella upphandlingar samt information kring såväl anbuds- som inköpsprocesser. 

Här kan ni ta del av den nya sidan>>> 

 

Office365/Teams kommer att införas under 2023 

Kommunledningsgruppen har tagit beslut att införa O365/Teams under 2023. Planering, 

uppstart av detta kommer att ske i etapper och mer information kommer löpande under 

våren. 

Holger-övning genomförs 1-2 mars 

Under två dagar kommer Länsstyrelsen i samarbete med länets aktörer genomföra ett 

träningstillfälle ”Vild-Holger” 2023 med fokus på gråzonsproblematik och kommunikation under 

störda förhållanden. Flera moment under träningstillfället kommer att hållas via Rakel 
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