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Information till dig som medarbetare i Vindelns kommun med en 

sammanfattning av aktuella beslut från kommunledningsgruppen. 

 

Nu får alla medarbetare 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. Toppluvor till kommunens 

medarbetare är beställda och kommer att delas ut under 

januari och februari månad 2023. 

 

Årets julklapp väntar på dig 

Vi vill passa på att tacka för din arbetsinsats under 2022 

och samtidigt önska er alla en riktigt God Jul& Gott nytt år. 

Årets julklapp från Vindelns kommun finns nu tillgänglig 

och redo att användas. Prata med din närmaste chef om 

du inte fått din julklapp. 

 

Caroline Nyström ny projektledare för Vindeln Innovation center 

Vindelns kommun tillsammans med näringslivet har inlett planerna att börja processen med 

att uppföra Vindeln Innovation Center (VIC). Nu tas nästa steg i projektet då Caroline 

Nyström anställs som ny projektledare. 

Läs mer om projektet här >>> 

 

Kommundagar för personal kommer genomföras 2023 

Under 2023 är det beslutat att det kommer att genomföras en kommungemensam personaldag för 

samtliga anställda inom Vindelns kommun. Datum och innehåll är ej fastställt och kommuniceras ut 

senare. 

 

https://newsroom.notified.com/vindelns-kommun/posts/pressreleases/projektledare-anstalls-for-att-utveckla-vinde
https://newsroom.notified.com/vindelns-kommun/posts/pressreleases/projektledare-anstalls-for-att-utveckla-vinde


Vindeln Business Week utökas med näringslivsgala 2023 

Vindeln Business Week 2022 blev en stor succé med inte mindre än 27 (!) deltagande företag 

och organisationer. Till 2023 tas nu nästa steg då dagen kommer slås ihop med en 

avslutande näringslivsgala. Datum för galan är fastställd till fredag 6 oktober. 

Läs mer om näringslivsgalan här>>> 

 

En trotjänare går i pension efter 42 år som anställd i Vindelns kommun 

7 januari 1981 gjorde hon sin första arbetsdag i 

kommunhuset. Fyra decennier senare, närmare bestämt 

42 år senare, lämnar hon sin anställning hos Vindelns 

kommun. Trotjänaren Lena Forsell har verkligen gjort rätt 

för sin pension. Men det finns fler trotjänare. Inom de 

kommande åren är det tio personer till som arbetat över 

40 år i kommunens tjänst. Ett tydligt kvitto på att Vindelns 

kommun är en attraktiv arbetsgivare. 
Läs mer om Lena Forsell här>>> 
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