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GRATISTIDNING

Vi vill önska alla våra läsare och annonsörer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Nästa nummer av Guiden kommer den 25/1

Maila ditt manus senast 4/1 till annons@bjurholmsguiden.se

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER 8/12-26/12

MIMOSA- & RÖDBETSSALLAD
Coop. 400 g. Ord. 20,95/18,50/st.

LUTFISK
Coop, per kilo. Ord. pris 79,90/kg.

GAMMELDAGS TUNNBRÖD
Mjällöms tunnbröd. 320gr. Ord. pris 28,95/st.

BJURHOLM Mån-fre 9-20  Lör 9-18  Sön 9-18 • Tel. 0932-101 20

SMÅLÄNDSK SYLTA
Lithells. 800 gr. Ord. 49,95/st.

/st15k/st

Torsdag 15/12 
kl 15-18 så bjuder vi 
alla våra kunder på 

tomtegröt och 
skinkmacka!

3490
/st

5990
/kg 1990

/st

VÄLKOMMEN IN!
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Bjurholm/Vännäsguiden
Blå Vägen 246, 923 31 Storuman
Tel. 0951-100 17
annons@bjurholmsguiden.se

Chefredaktör/Ansvarig utgivare
Markus Falkner

Annonsförsäljning
Markus Falkner, Elina Kallin
Tel. 0951-100 17
annons@bjurholmsguiden.se

Annonsmaterial/Produktion
Elina Kallin
annons@bjurholmsguiden.se

Ägare 
Storuman Tryckeri & Reklam AB

Distribution
Posten AB

Utgivningsområde
Bjurholm, Fredrika, Örträsk, Norrfors, Nyåker, Hörnsjö, 
Gräsmyr, Vännäs, Vännäsby, Tvärålund, Rödå, Sörfors, 
Brännland, Överboda samt företagen i Nordmaling & 
Vindeln.

Upplaga
Tryckt upplaga: 8903 ex
Distr. hushåll/företag: 8603 ex.

Annonsgranskning
Bjurholm/Vännäsguiden förbehåller sig rätten att avböja 
olämpliga annonser.

Betalningsvillkor
Fakturering sköts av Swesum. Avgift 45:-, 30 dagar netto. 
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta och påminnel-
seavgift. Reklamskatt ingår i alla priser.

Nästa utgivning: 25/1
Manusstopp: 4/1
annons@bjurholmsguiden.se

Månadens Kåseri
av Susanne Wiklund

Den minnesgoda läsaren påminner sig säkert att 
jag i fjolårets julkrönika berättade om en hemlig 
digital ingrediens i vårt kommande julfirande. 
(Självupptagna kåsörer tror alltid att läsarna 
ska minnas allt de skriver). Den blev en succé 
och Tomtemaskinen version 2.0. lanserades i år 
lagom till Black Friday.

I en familj där den yngre generationen valt att inte 
bara arbeta vid en dator, utan också programmera 
och utföra andra obegripliga saker med den, föreföll 
det sig tydligen naturligt att bygga ett program i form 
av ett julklappslotteri.
Detta för att minska julstressen och antalet paket. 
Paket är ett måste hos oss, men de har haft en ten-
dens att bli fler och fler. Välfärdsproblem, jag vet.

EN julklapp
Förenklat beskrivet så läggs alla julaftonsdeltagarnas 
namn in i detta specialkonstruerade program som 
sedan lottar fram vem som köper klapp till vem. Vi 
deltagare får via e-post se alla namnen i två spalter 
på vacker röd bakgrund och till tonerna av Whams 
”Last Christmas” glider de fram ett och ett för att 
paras ihop i mitten med ett namn från den andra 
spalten.
Jag ska till exempel ge EN julklapp till min kära mor, 
medan hon i sin tur ska ge EN klapp till min dotter, 
och hon ger i sin tur EN klapp till sin kusin och hon 
ska…. Ja, så fortsätter det till dess spalterna tömts 
och mitten fyllts. 
Vad klapparna ska innehålla, har dock ännu inte 
formaliserats och digitaliserats. 

Endast en tidsfråga, antagligen.

Försvunna köttbullar
Att vi har dessa välutbildade datanördar i familjen, gör 
att middagssamtalen kan te sig en aning förvirrande 
ibland. Milt uttryckt. För en vanlig dödlig som är nöjd 
så länge datorn fungerar att skriva på, kunde de lika 
gärna tala Urdu, när de hänryckt och med tindrande 
ögon samtalar kring matematiska obegripligheter. Så 
obegripliga, att jag inte ens kan ge ett exempel. Då 
förstår ni hur svåra de är.

Själv tindrar jag nog mest över maten i juletid. Älskar 
sillarna, laxen, rörorna och allt det kallskurna. Är däre-
mot inte så förtjust i det småvarma som Prinskorv och 
annat tjafs, medan Janssons och Lutfisk är ett måste. 
Är lite traditionell där.

På tal om traditionell så glömmer jag aldrig när jag 
och syster i ett anfall av kreativitet och nytänkande, 
bestämde att vi skulle ha ett marint julbord. Alltså ge-
nomgående fisk och skaldjur. En lysande idé ansåg vi 
till dess vi fann då sjuårige sonen framför spisen, och 
med darrande underläpp undrade var köttbullarna och 
prinskorvarna fanns.

Så, helt traditionellt och utan hjälp av Tomtemaskinen 
2.0 önskar jag nu Er alla en fantastiskt fin jul och Ett 
Gott Nytt År!

Susanne Wiklund

Tomtemaskin och 
faran med nydan-
ande julbord

Kort om 
Susanne Wiklund
Journalist, kommunikatör och 
författare som driver företaget 
Susanne Helt enkelt, där hon 
skriver allt utom sport. 

Kontakt: susanne@heltenkelt.eu



Anslagstavlan Kommuninfo
Här nedan ser du ett litet axplock av vad som är aktuellt i din 
kommun. För att läsa mer, se respektive kommuns hemsida.

NORDMALING

•  För en del barn är livet ingen lek. Bli familjehem.
 Öppna ditt hem för ett barn och få massor tillbaka. Just nu finns 
 det många barn och unga i Umeå med omnejd som behöver 
 stöd av en vuxen.

•  Få hjälp med konsumentrådgivning
 Konsumentrådgivningen erbjuder rådgivning till dig som bor i   
 Umeå, Bjurholm, Nordmaling och Vindeln.
 Telefon dagtid: 090-16 34 34

 Kontakt: Nordmalings kommun, 914 81 Nordmaling
 Tel: 0930-140 00, kommun@nordmaling.se

BJURHOLM

•  Skatepark till Bjurholm
 Agnäs IK har beviljats medel från Allmänna arvsfonden. 
 Nu ska en stor satsning för kommunens barn och ungdomar ske. 

•  Medarbetare till äldreomsorgen sökes
 Äldreomsorgen i Bjurholm söker medarbetare till vikariepool i 
 äldreomsorgen

•  Lördagsöppet på Badhuset
 Lördagen den 12 november startar badhuset med lördagsöppet  
 mellan klockan 13.00-15.00. Badhuset kommer att hålla lördags-
 öppet till och med den 11 mars.

 Kontakt: Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
 Tel: 0932-140 00, kommunen@bjurholm.se

VÄNNÄS

•  Håll koll på ljusen i advent
 Levande ljus är mysigt och trevligt men innebär också en risk.   
 Räddningstjänsten vill att vi alla tänker på att inte smycka 
 ljusstaken med material som kan fatta eld, samt endast låter 
 ljusen vara tända vid uppsikt.

•  Moderator sökes till Vännäsdagarna
 Vi söker dig som kan vara moderator under eftermiddagen den  
 24:e februari, mellan kl. 12.00-17.00. Temat för galan 2017 är 
 framtid.

 Kontakt: Vännäs kommun, 911 81 Vännäs
 Tel: 0935-140 00, vannas.kommun@vannas.se

VINDELN

•  Barnomsorg under 2017
 För att kunna planera upp verksamheterna på bästa sätt och 
 för att säkerställa att ni får den placering ni önskar, bör ni ställa 
 er i kö för en plats till förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem 
 så snart som möjligt.

•  Restaurering av led vid Renforsen
 Arbetet har nu påbörjats för att återställa de skadade ledarmarna  
 till ursprungligt skick.

 Kontakt: Vindeln kommun, 922 81 Vännäs
 Tel: 0933-140 00, vindelns.kommun@vindeln.se

Vill du bli familjehem?

Vi utreder, utbildar och handleder
www.ac-omsorg.se eller ring Anders Jakobsson 070-371 01 12

UFFE:s lågprisklockor 
Eleganta julklappar på Södra drottningg. 19

VÄNNÄS • Tel. 070-276 02 53

ROT
avdrag

Från oss alla till er alla

God Jul &
Gott Nytt År!
önskar Poppinstanterna

Köpmannagatan 15 • 0932-105 15 • 076-824 37 69

NYA

Välkommen att
boka tid för

• Klippning
• Fotvård
• Massage



Våra julbord serveras:
Lördag och söndag från 
26/11 till 18/12 kl 15.00 och 18.00

Lunchjulbord 21/12 och 22/12
Övriga tider mot bokning

Västerbottens äldsta gästgiveri

Vi har över 
100 egna 

produkter på vårt 
stora julbord!

Bokning och info 0930-101 09, 070-661 16 81

Varmt välkomna!

• Skräddarsydda längder

• Leverans direkt

• Stort tillbehörssortiment

• Även måttbeställda tillbehör

• Släpvagn utlånas

Marahällan, 911 42 Vännäs • Tel. 0935-124 20 • www.vannasplat.se

EGEN-

TILLVERKAD

PRODUKTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marahällan 8, 911 94 VÄNNÄS • Tel. 0935-124 70 • www.byggexperten.nu

Nya tapeter!

Välkommen in till oss!

ÖRTRÄSK LIVS • Anders & Siv • 0932-300 15

ÖPPETTIDER I JUL
Fredag 23/12  kl 09.30-18.00
Julafton  24/12  kl 09.00-12.00
Juldagen  25/12  Stängt
Annandagen  26/12  Stängt
Nyårsafton  31/12  kl 09.00-13.00

Inför julen:

Utökat sortiment av 

Nyåkers kakor



VÄLKOMMEN IN!
Julens öppettider: se separat annons
Tel. 070-516 17 87 eller 070-284 17 87

När snön faller vit på 
fur och gran...

Då står vi till tjänst med 
både snöstyre och slunga

JULKLAPPSTIPS!
Presentkort

Väggalmanackor
med bibelord

Julkrubbor m.m.
Julkort

Anette 070-230 02 60
Lic. Ayurveda Yogalärare

Dip. Cert. Massageterapeut
Cambridgerådgivare

Vi bjuder på glögg 
och godis!

• Gratis Ansiktstvätt/MÅ
 Olive cleansing  100 ml
 vid köp av presentkort på   
 Massage, Hot stone, Indisk   
 huvudmassage, Laser-
 behandling värde 125:-

• Köp 3 Magnetsmycken 
 - betala för 2
• Julklappar till nära & kära

Varmt välkomna!

ÖPPET HUS
12/12 kl 15-18

Storgatan 6 Vännäs

För mer information
www.bussgodsvasterbotten.se

Stort och smått för både 
företag och privatpersoner

Boka
frakt´n...

Annas julbuffé
– vi kommer till er

349:-/per person
Minsta beställning för buffén 
är 20 personer.

Vi har även jultallrik för 179:-
(+ 30:- tillkommer för småvarmt)annas 

fest & mat

f e s t  &  b r ö l l o p

Vi tycker 
vi är bäst 

i stan!

Tfn: 090-434 50 
www.annasfestochmat.com

Varmt välkomna!

Annas fest & mat 1,16_ug.indd   1 2016-02-08   14:21

AKTUELLA ERBJUDANDEN
gäller t.o.m 11/12

LAXFILÉ
Poseidon. Fryst. 4-pack 500g.

VÄNNÄS Östra järnvägsgatan 9a • Öppet alla dagar 8-21

RÄKOR MED SKAL 90/120
Coop. 500g.

MANDELMASSA
Coop. 200g.

ÄGG
Coop. 12-pack.

2990

SAFFRAN
Coop. 0,5g.

/st20:-

/st

 

15:-

30:-
2 för

6990
/st/st



BRANDTS
etablerad 1943

Blommor & Begravningsbyrå

Ö Järnvägsgatan 20A, Vännäs • Tel. 0935-100 70 • Jour dygnet runt: 073-824 49 36 • Mån-Fre 10-17, Lör 10-14

Välkommen in till oss!

Förboka 
gärna redan 

nu!

RESA FRÅN 
STUDENT TILL YRKESLIV

Oavsett om du söker jobb på heltid eller deltid har StudentConsulting något för dig! Vi är ett av Skandinaviens ledande bemannings- och 
rekryteringsföretag specialicerade på studenter, akademiker och unga i karriären. Det senaste året har vi satt över 10 000 personer i jobb och med 
vårt jobbnätverk i Sverige, Norge och Danmark har vi alla möjligheter att vara din språngbräda ut i arbetslivet. Hos oss möter företag sina framtida 
medarbetare och kandidater sin framtida arbetsgivare. Just nu har vi fler än 1000 lediga jobb, läs mer på www.studentconsulting.se eller besök oss 
på Vasagatan 12. Meet your future!

Vår mission är att skapa jobb för unga människor. StudentConsulting har 90 egna Career Centers och uppdrag på över 150 orter i Sverige, Norge och Danmark. Kontakta oss på 020-360 370 
eller gå in på www.studentconsulting.se om du vill veta mer.



HyrHem.com
- Hyrhem istället för att köpa nytt!

• Snöskotrar
• Skoterpulkor
• Takboxar
• Släpvagnar
• Badtunna/Bastutunna
• Firebox
• ÅngtvättVi

 e
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.Lägg inte ut stora summor på 
att köpa nytt. Betala bara för 
den faktiska användningen 
genom att hyra produkten när 
DU behöver den.

Gör en bra affär,
Hyrhem från oss!

Hyr en ny snöskoter inför säsongens utflykter eller testa vår 
ångtvätt till bilklädsel, badrum, mattor m.m
Du kan även hyra vår badtunna/bastutunna till svensexa, 
kompisgänget, personalfesten eller bara en underbar stund.

Fram till julafton har vi 10% rabatt på alla presentkort!

www.hyrhem.com • 070-302 02 65 • Vännäsby

Anders Bergh,  
Vännäs/Bjurholm, 070-666 07 96

Stefan Gotthardsson,  
Umeå norra, 070-343 01 88

Marcus Helletun,  
Umeå södra, 070-343 55 09

Hasse Johansson
Vindeln, 070-666 31 16

Kristoffer Stighall
Nordmaling, 070-566 02 18

Kristofer Johansson  
Lycksele, 070-343 01 86

Ring idag!

Din skog  
är värd
en bra affär.

www.jarnia.se • 0932-100 67 • Köpmannagatan 3, Bjurholm

God Jul & 
Gott Nytt År!

Va´ skönt att få 
julklapparna inslagna 

och klara!

Besök Bjurholms 
största tomteverkstad, 
där önskningar slås in!

Hushåll • Trädgård • Verktyg • Bygg
Jakt • Fiske • Sport • Presentkort • Leksaker

Välkomna!Till Tomten...
Skrana • Rutschkana • Lego

Eltandborste • Spark med plog
Docka o målarbok till syster

Fin julgrej till mamma
Presentkort till pappa

...allt jag önskar hittar du hos Järnia

Gymmet Örträsk
Gymmet är beläget i gamla skolan i östra Örträsk. 
100 kvm fräscha lokaler med en konditionsdel och 
en styrketräningsdel. 

Priser:
En gång................ 50:-
Månadskort ....... 225:-
Årskort ............ 1800:-
 eller 150:-/månad

Nyheter inför 2017
Nya mattor och en dip/chins-ställning

Prova-på
kväll

Ons 11/1 kl 18-20

Folk från Gymstyrelsen 

på plats

Prova-på
erbjudande

Jan-Feb
Månadskort 150:-

Kan köpas på 
Örträsk livs

Presentkort 

finns att 

köpa på 

Örträsk Livs

Vid frågor ring: Jocke 070-305 04 18 • David 070-641 80 57



Badrumsrenovering
Vi är auktoriserade för kakel och klinkers!

Kontakta oss redan idag!

073-815 98 41 Mån-Fre 7-17
andreas@nybos.se

www.nybos.se

Auktoriserad
Golvbranschens
Våtrumskontroll

Konduktörsg. 8 • 911 32 Vännäs • Infart via Vegagatan • 0935-100 11

Julklappstips!
Hos oss hittar du:

• Presentboxar
• Presentkort

God Jul & Gott Nytt År!

www.hosossfrisor.se

God Jul & Gott Nytt År!Jag önskar er alla en



JULÖPPETTIDER 
i Bjurholm

15/12 9-19
19/12 9-18
20/12 9-18
21/12 9-18
22/12 9-18
23/12 9-18

24/12-8/1 stängt
I övrigt öppet som vanligt

BJURHOLM
24/12 9-16
25/12 9-18
26/12 9-18

31/12 9-18
1/1 9-18
5/1 9-18
6/1 9-18

19/12-20/12 9-17
21/12-22/12 9-18
23/12            9-17
24/12-26/12 stängt
Nyårsafton  10-13
5/1    9-13
6/1-8/1  stängt

Bjurholms 
Blommor

v. 50
15/12 -18
16/12  -17
17/12 -15
18/12  12-15

v. 51
19/12 -18
20/12 -18
21/12 -18
22/12 -19
23/12 -18

31/12 9-13

God Jul & 
Gott Nytt År!

24-25/12 stängt
26-30/12 9-20
31/12 stängt
1/1 12-20
2-5/1 9-20
6/1 10-16

24/12 9-14
25/12 stängt
26/12 12-18
31/12 9-16
1/1 12-18
5/1 11-18
6/1 11-18



Biblioteket
Öppettider på biblioteket 23 dec - 10 jan

  23 - 26  dec  STÄNGT
 27  dec 17.00 - 20.00
 28  dec STÄNGT
 29  dec 17.00 - 20.00 
 30 dec - 1 jan STÄNGT
 2 jan 13.00 - 15.00
 3 jan 17.00 - 20.00
  4-6 jan STÄNGT
 7  jan 11.00 - 13.00
 9  jan  13.00 - 15.00
 10  jan  17.00 - 20.00

Kontaktperson: Karin Gulliksson, kultur- och biblioteksansvarig
0932 -140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se

Goda råd inför julens matlagning

All mat kräver bra hantering, men vissa maträtter där bakterier 
lätt kan växa till är känsligare än andra. I jultid ska man vara noga 
med alla kylvaror, särskilt med rätter som innehåller skalade ägg 
eller majonnäs. 

Det finns enkla sätt att minska riskerna för magsjuka under jul-
helgerna.

• Tvätta alltid händerna innan du börjar laga mat och när du   
 växlar mellan olika råvaror.

• Använd alltid rena redskap. Använd gärna olika skärbrädor,  
 till exempel en för rått kött och en för andra livsmedel. 

• Kom ihåg att mat som skall serveras varm måste hettas upp  
 ordentligt.

• Kyl ner tillagad julmat som inte ska ätas med detsamma.   
 Små mängder mat kan ställas i kylskåpet direkt, större 
 mängder bör först kylas ner i till exempel ett vattenbad.

• Mat som ska hållas varm, till exempel Janssons frestelse, 
 ska vara lägst 60°C.

• Ta inte fram mer mat till julbordet än vad du tror ska gå åt. 
 Mat som tas ut och in i kylskåpet får kortare hållbarhetstid.   
 Blanda aldrig äldre mat med nyare, t.ex. så att överblivna 
 rätter som stått i rumstemperatur blandas med nylagad mat.

• +4 °C är en bra temperatur för känsliga varor som kött och   
 mejeriprodukter. Skaffa en termometer och mät hur kallt det är 
 på olika platser i kylskåpet. Det är också viktigt att luften i   
 skåpet kan cirkulera.

• Ät inte nötter eller torkade frukter som ser skrumpna, miss-
 färgade och dåliga ut eller som luktar och smakar konstigt   
 eftersom de kan innehålla mögelgifter. 

• Se till att allergiska gäster får tillräcklig information om vad
 som ingår i julmaten och hur den kryddats. I värsta fall kan   
 en allergisk reaktion mot livsmedel vara livshotande. 

Ha en riktigt god jul önskar vi på miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen!

Radonmätning

Radon är en radioaktiv gas som du bör känna till. Den är osynlig, 
luktar inte men kan ändå finnas där. Radon i hus kan komma från 
marken, byggnadsmaterialet eller hushålls-vattnet. 

Radon är näst efter tobaksrökning 
den vanligaste orsaken till lungcancer. 
Därför betraktas höga halter av radon-
gas i bostäder som olägenhet för 
människors hälsa. 

Det enda sättet att upptäcka radon är 
att mäta. Mätningarna ska utföras under 
eldningssäsong (normalt 1 oktober till 
30 april). Mätningen brukar kosta några 
hundralappar per bostad. Om du bor i 
ett område där man vet att radonhalten
i marken är hög bör du absolut mäta. Likaså om du misstänker 
att ditt hus är byggt av blåbetong. Både nybyggda och befintliga 
hus får ha en radonhalt på högst 200 Becquerel per kubikmeter 
luft (Bq/m3). 

För mer information se radonguiden på www.radonguiden.se 
eller strålsäkerhetsmyndigheten på 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se. 
Radonmätning kan beställas hos företag som är ackrediterade att 
genomföra radonmätningar. Vilka som är ackrediterade hittar du 
på www.swedac.se. 

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund, 
1:e miljöinspektör/miljöstrateg, 
0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

Sandra Bingebo, miljöinspektör, 
0932-140 08, sandra.bingebo@bjurholm.se

Evenemang
DECEMBER
v 50-2 Fotoutställning
  Bilder från fototävlingen 2015-2016
  Plats: Biblioteket

För fler evenemang se evenemangskalendern på
www.bjurholm.se

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Öppettider på badhuset 23 dec - 14 jan

Följande dagar har simhallen öppet enligt ordinarie tider.
Se www.bjurholm.se för mer information.

December: 27, 29
Januari: 3, 7, 9, 10, 12, 14

Alla övriga dagar STÄNGT
Ingen vattengymnastik vecka 51, 52 & 1

Kontaktperson: Emma Rehnman Astergren, badmästare
0932 -140 57, emma.astergren@bjurholm.se

Simhallen

Bjurholms kommun 

önskar alla läsare 

En God Jul & 

Gott Nytt år!



Tekniska avdelningen
Körschema för hämtning av hushållsavfall i 
Bjurholms kommun 2017-01-01

Här kan du se vilken dag sophämtning sker vid din fastighet.

FREDAGAR JÄMN VECKA

Agnäs Kyrktjärn Stensvattnet Älskanäs
Braxsele Nyby -Abborrfors Önskanäs
Brännland Norrby -Brån Östra Strömåker
Hörnäs Nytorp Vitvattnet Östervik
 -Lågsjön

Samt del av Bjurholms tätort: Backgatan, Garvargatan, Hantver-
kargatan, Industrivägen, Klockarvägen, Köpmannagatan, Nyås-
vägen, Ravingatan, Smedvägen, Trädgårdsgatan, Tvärgränd, 
Vännäsvägen (OBS!, jämna nummer), Östergatan

FREDAGAR UDDA VECKA

Backfors Gravfors Mariebäck Provåker Sunnanå 
Åkerslund Björknäs Högland Näsland Slättmark 
Västansjö -Sörfors Degernäs Lillarmsjö Näsmark 
Solberg Västerås -Malmby -Mellansjö Ottervattnet 
Storarmsjö Västomån Öreborg Otternäs Ström 
Åkernäs Öreström Abborrtjärn Balåker Bredträsk 
Lillvännäs Nyland, nedre Balfors Balåliden Grannäs 
Mellanå Nyland, övre Balsjö Bjurbäck Grönåker 
Mjösjöby Nylunda -Berglundav. Bjurvattnet Högås 
Nordansjö Stennäs -Lillv. -Norrnäs Karlsbäck 
Nordås -Stångsjön -Sjömyrv. Bjurvik Ljusåker 
-Sjönäs Västernyliden -Stenskatav.

Samt del av Bjurholms tätort: Bondegatan, Brännavägen, Bä-
verstigen, Emmagränd, Grönalundsvägen, Gustav Jansvägen, 
Jakob Jonsvägen, Kamrersvägen, Kyrkogatan, Parkgatan, Pro-
menaden, Ringvägen, Skolgatan, Storgatan, Villavägen, Vännäs-
vägen (OBS! udda nummer), Åkervägen, Örträskvägen

MÅNDAGAR JÄMN VECKA
Mellantjärn Bastuträsk

Kontaktperson: Ewa Lindqvist, assistent
0932 -140 23, ewa.lindqvist@bjurholm.se

Sophämtning

Hämtning av hushållsavfall i Bjurholms kommun sker måndagar 
och fredagar udda vecka samt fredagar jämn vecka enligt kör-
schema. 

Hämtning av hushållsavfall under 2017 sker på ordinarie hämt-
ningsdag oavsett om den infaller på en helgdag eller dag före 
helgdag. Om förändring sker kommer tekniska avdelningen att 
gå ut med information.

Körschema 2017, som ligger till höger, finns också på 
kommunens hemsida www.bjurholm.se

OBS! Sopkärlet ska stå på plats 06.00 hämtningsdagen

För de som av miljö- och byggnämnden beviljats dispens från 
renhållningsordningen gäller följande:

• Vid månadshämtning sker hämtning var fjärde vecka. 

• Vid varannan månadshämtning sker hämtning var åttonde   
 vecka. 

• Vid kvartalshämtning sker hämtning var tolfte vecka.

Områden med sophämtning fredagar udda vecka:
Var fjärde vecka: v 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
Var åttonde vecka: v 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49
Var tolfte vecka: v 1, 9, 21, 33, 45

Områden med sophämtning måndagar och fredagar 
jämn vecka:
Var fjärde vecka: v 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52
Var åttonde vecka: v 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52
Var tolfte vecka: v 8, 20, 32, 44

FRITIDSHUS, totalt 11 hämtningstillfällen under säsongen

För de som har hämtning udda veckor gäller följande:
Första hämtningstillfället är v. 21
Sista hämtningstillfället är v. 43

För de som har hämtning jämna veckor gäller följande:
Första hämtningstillfället är v. 20
Sista hämtningstillfället är v. 42

Bygglov
Innan du bygger

Ta kontakt med tekniska avdelningen om du funderar på att byg-
ga nytt, bygga till befintliga byggnader eller har andra idéer som 
gäller byggnationer. Detta gäller också om du har tankar på bygg-
nationer inom strandskyddat område.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor.

Kontaktperson: Agnetha Fahlgren, 
bygglovhandläggare/byggnadsinspektör, 
0932 -140 20, agnetha.fahlgren@bjurholm.se

Socialtjänsten har öppet dagtid men om ett 
brådskande ärende uppstår under kväll, natt och 
helg när kontoret är stängt kan man kontakta So-
cialjouren. De finns tillgängliga för personer som 
bor eller vistas i Bjurholm och är i behov av akut 
hjälp av något slag.

Socialjouren arbetar tätt tillsammans med polis, räddningstjänst 
och akutsjukvård för att ge ett snabbt stöd.

Öppettider:
Måndag – Torsdag          16.00 - 24.00 
Fredag                            16.00 - 02.00
Lördag                            14.00 - 02.00
Söndag                           14.00 - 24.00

(Helgdagar som infaller på vardagar, har jouren öppet som en vanlig vardag)

Telefonnummer: 090 - 16 30 50

Övrig tid kontaktas polisen via 114 14 eller 112.

Socialjour
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