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INFORMATION OM FÖRENINGEN

Vännäshandlarna är en medlemsburen ekonomisk förening. Medlemmarna består främst
av handlare och företag verksamma inom handelsnära tjänster och service, lokala
fastighetsägare och Vännäs kommun. 
Denna förening är till för att alla medlemmar skall känna att de har mandat, ansvar och
äger frågan kring Vännäs attraktivitet. Vi jobbar inom tre arbetsområden,
marknadsföring & event, affärsutveckling och centrumplanering. 
Syftet med föreningen är att samverka för att få en attraktiv ort med god tillgång till
handel och service. Föreningen ska arbeta för att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen och skapa ett attraktivt centrum, detta sker genom samverkan och
gemensamma krafter. Lönsamma handlare, starka fastighetsägare och Vännäs kommun
ska engagerat arbeta mot gemensamt satta mål. Medlemmarna ska betala
medlemsavgiften, och välkomnas att aktivt delta på möten och engagera sig i
föreningens arbetsgrupper. 
Föreningens arbete bygger på att tillsammans blir vi starkare! Ju fler vi blir, desto mer
kan vi göra. Vår ambition är att du ska kunna sälja mer till fler, både till Vännäsbor och
de som reser hit, så skapas också jobbtillfällen till oss som bor här och skatteintäkter
som kan användas för hela samhället.

Genomföra, samarbeta och stötta
aktiviteter som syftar till att uppnå
föreningens mål.  
Marknadsföra medlemmarna.
Medlemmarna ska också ömsesidigt
marknadsföra och lyfta varandra. 
Stimulera till fortlöpande
kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte i medlemsföretagen. 
Bidra till centrum- och handelsutveckling. 
Vara en god ambassadör för Vännäs som
plats. 
Vara en diskussionspart till Vännäs
Kommun gällande fysisk planering i
centrum.
Allt vi gör är för att människor ska tycka
om Vännäs!

Föreningens ska främja medlemmarnas
ekonomiska intresse och deltagande genom
att: 

Hotell Vännäs

DETTA GÖR FÖRENINGEN



MEDLEMSKAP

Föreningens medlemmar ska vara
näringsidkare, fysiskt- eller juridisk person
och förväntas följa föreningens stadgar och i
stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem
ska följa de riktlinjer som föreningen satt
upp. Ansökan om medlemskap görs
skriftligen, via mejl till styrelsen eller
samordnare. Alla medlemmar har tillgång
till föreningens logga och grafiska profil för
att kunna bidra till att stärka vårt varumärke.
Vi välkomnar alla medlemmar att bidra till
samarbete med aktiviteter och upplevelser
för att stärka Vännäs som plats. Delta med
minst en representant på föreningsstämman
och delta i föreningens arbetsgrupper.
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TYPER AV 
 MEDLEMSKAP

Det finns 3 olika typer av medlemskap i
föreningen, aktivitetsmedlem, basmedlem
och medlemskap för fastighetsägare.
Avgifterna är uppdelade i 3 olika delar,
alla medlemmar ska betala en
engångsinsats om 1000 kr som betalas
mot faktura senast 10 dagar efter beviljat
inträde i föreningen. En medlemsinsats är
lika med en röst på föreningsstämman.
Förutom en insatskostnad så tillkommer
en årlig medlemsavgift och serviceavgift
som differentierad beroende på
medlemstyp.       

Qlip4you

Cafe ljuslyktan
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AKTIVITETSMEDLEM1.

Vännäskortet, möjlighet att ta emot kortet som betalmedel samt löpande
marknadsföring av kortet.
Sociala medier, synlighet i olika inlägg under året.

Hemsidan, egen sida på vannashandlarna.se

Nyhetsbrev om vad som händer i branschen, nyckeltal, statistik etc.

Tillgång till service och kompetens inom branschfrågor.

Ett forum för nätverkande.

Event och utsmyckning av centrum. Vi lockar folk till centrum året om genom olika

aktiviteter och utsmyckning.

Rabatterade kostnader på annonsering i samband med kampanjer. 

Rabatterade kostnader på utbildningar och workshops

Delta i strategiskt utvecklingsarbete för centrum- och handelsutveckling  

Möjlighet att sitta med i föreningens arbetsgrupper och påverka föreningens arbete.  

2. BASMEDLEM

Vännäskortet, möjlighet att ta emot kortet som betalmedel samt löpande

marknadsföring av kortet.

Nyhetsbrev om vad som händer i branschen, nyckeltal, statistik etc.

Tillgång till service och kompetens inom branschfrågor.

Ett forum för nätverkande.

I detta medlemskap ingår:

I detta medlemskap ingår:

Kostnad: 5000 kr/år

Kostnad: 2500 kr/år
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3. FASTIGHETSÄGARE

Hemsidan, egen sida på vannashandlarna.se

Nyhetsbrev om vad som händer i föreningen, branschen, nyckeltal, statistik etc.

Tillgång till service och kompetens inom branschfrågor.

Ett forum för nätverkande.

Event och utsmyckning av centrum. Vi lockar folk till centrum året om genom olika

aktiviteter och utsmyckning.

Rabatterade kostnader på annonsering i samband med kampanjer. 

Rabatterade kostnader på utbildningar och workshops

Delta i strategiskt utvecklingsarbete för centrum- och handelsutveckling 

Möjlighet att sitta med i föreningens arbetsgrupper och påverka föreningens arbete. 

Lokalplanering och hjälp med etableringar 

Kostnad: 2000 - 18 000 kr/år
I detta medlemskap ingår:
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AVGIFTER FÖR 2022

Aktivitetsmedlemmar, 4500 kr/år för handels- och serviceföretag och 49 500 kr för
Vännäs Kommun. 

Basmedlemmar, 2000 kr/år för handels- och serviceföretag. 

Fastighetsägare betalar en årlig serviceavgift utifrån en trappstegsmodell som
bygger på kvadratmeteryta på kommersiella lokaler.

Beslut i fråga om årliga avgifter fattas av årsmötet. Medlemsavgiften år uppdelad i tre
delar, en insatsavgift, medlemsavgift och serviceavgift. För alla medlemmar som tar
emot presentkort tillkommer det också en avgift på 2,5 % på inlösta presentkort i sin
butik, denna avgift faktureras halvårsvis.

Medlemsinsats; För att bli medlem krävs att man betalar in 1000 kr i insats till
föreningen. Detta är en engångskostnad och återbetalas ej. 

Medlemsavgift; medlemsavgiften är 500 kr och är lika för alla. Detta är en årlig kostnad. 

Serviceavgift; serviceavgiften är differentierad och betalas utifrån följande lista en gång
per år.  

 
 

Lokalyta m2 
 

0-300  
 

301-600  
 

601-900  
 

901-1200  
 

1201-uppåt  
 
 

Avgift/år 
 

2000 kr 
 

6000 kr
  

10 000kr
  

14 000 kr 
 

18 000 kr 
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KONTAKTUPPGIFTER

Emelie Höglander, Samordnare i
Vännäshandlarna
emelie.hoglander@vannas.se 

 

Kenneth Olsson: ordförande i
Vännäshandlarna
kenneth.olsson@supermarket.ica.se

Adress:

Vännäshandlarnas ekonomiska
förening
Östra järnvägsgatan 1
911 81 Vännäs

vannashandlarna@gmail.com


