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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
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Blommor & Begravningsbyrå

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

Extra öppet!
Alla helgons dag 

kl 10-15

Glöm inte Farsdag 13/11
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Månadens Kåseri
av Susanne Wiklund

Liksom så mycket annat har vi tagit Halloween-
traditionen från USA, eller Ammerrkatt, som min 
gamle farfar skulle ha sagt. I början sammanföll 
den med Allhelgonahelgen, den tid då vi annars 
minns våra bortgångna och i en inte alltför avläg-
sen tid, var en väldigt stillsam och sorgsen helg.

Ganska snabbt insåg man efter många upprörda 
insändare, att det inte var så lämpligt med firande, 
utklädsel och upptåg just den helgen, varför Hal-
loween numera firas helgen innan.

För mig personligen går den dock tämligen spårlöst 
förbi. Det där med att skrikande hoppa fram runt ett 
hörn och skrämma livet ur folk, har jag aldrig förstått. 
Numera undviker jag också nogsamt skräckfilmer. 
Varför frivilligt locka till sig mardrömmar om genom-
skinliga skepnader, oförklarliga förflyttningar av diver-
se ting eller skeletthänder som smeker ens panna? 
Nej, finns ingen anledning.
Att mig närstående personer här förnumstigt skulle 
påpeka att jag verkar inte ha några som helst pro-
blem med att se ruttna lik dras upp ur vatten, kroppar 
obduceras eller folk halshuggas. Men det är ju en 
helt annan sak. Det är nämligen gediget polisarbete 
som är värt att beskådas. Ofta.

I år har jag ändå blivit lite indragen i Halloweenfiran-
det. Andra närstående människor ska nämligen gå 
på maskerad och som den erfarna och kloka männ-
iska jag framstår, blev jag tillfrågad. (Nej, de är inte i 
sjuårsåldern). 

Effektivitet ligger också för mig, så jag föreslog raskt 
shejker. Några lakan, solglasögon och palestinascha-
lar från förrådet, så skulle det vara klart.  Förslaget 
möttes om än inte med jubel, så åtminstone med 
en nådig nick. Jag avskrev så mitt deltagande, tills 
personerna kom på att någon mindre upplyst och i 
utrikespolitik dåligt insatt person, kunde tolka det som 
en hyllning till IS.
Nya förslag sprutade ur min kreativa hjärna och lika 
snabbt som de lämnat min mun, blev de ratade. Ja, 
faktiskt lite utskrattade. Själva kom de så på en lös-
ning, som jag tyvärr inte kan avslöja här. Då kommer 
ju folk att veta vilka som döljer sig bakom förklädnaden 
och hela idén faller, liksom.

Eftersom de nu fixat maskeringen (nåja) själva, har jag 
istället funderat över hur jag ska komma över godiset, 
som jag anser är hela meningen med Halloween. Ef-
tersom jag är ofrivilligt barnbarnslös, har jag pratat lite 
med ungarna i grannskapet om att jag kan hjälpa de 
mest kortvuxna att ringa på dörren, mot att få hälften 
av godiset de tiggt till sig. Här kan jag bara säga att 
givmildheten är mycket liten, och cynismen mycket 
stor, hos det uppväxande släktet.

Susanne Wiklund

Varför skrämma livet 
ur folk?

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

ROT
avdrag

För mer information
www.bussgodsvasterbotten.se

Stort och smått för både 
företag och privatpersoner

Boka
frakt´n...

NYHET!

BJURHOLM • Öppet: Tors 14-16, Lör 12-14 eller enligt överenskommelse. 
(utökat öppethållande vid behov!) Tel. 073-183 75 25

Nu finns det gummistövlar 
i olika färger strl 20-27

 - Passa på!

Vill du bli familjehem?

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

Vill du utveckla 
din bygd?

Nu har din bygd möjlighet 
att få ekonomiskt stöd för att 
göra en byautvecklingsplan.

Detta sker via projektet 
”SKUR”

Om detta låter intressant 
läs mer på 

www.urnara.se 
eller ta kontakt med 

verksamhetskontoret på 
0935-141 03.

Vill du också annonsera under Anslagstavlan? 
(Privatperson eller förening). Pris: Köpes/Säljes/Årsmöte etc. 200:- inkl. moms och fakt. avgift (45:-). Villkor 30 dagar. Storlek: 96x20. 

Vid beställning mot faktura behöver vi fullständig adress samt ditt pers./org.nummer. 
Maila din annons till annons@bjurholmsguiden.se eller 0951-100 17.

Hjälp posten hitta rätt!
Vi gör adresslappar till din brevlåda
Självhäftande dekaler som tål väder & vind
Ring 0951-100 17 eller info@tryckeriet.nu

60:-
Exkl. frakt

Fakt. avgift och frakt 
tillkommer

STYRKA      REHAB 
KONDITION
&

För effektiv träning och rehab

         Familj 10 % rabatt
       Studerande 10 % rabatt årskort
     Folk- och sjukpensionär årskort 
   1.495 kr (gäller kl 07.00 - 14.00 )
  Köp av nyckelbricka 60 kr
Betalning: Kontant eller faktura +25 kr.

MEDLEMSKORT
   12 månader 2.575 kr
     6 månader 1.495 kr
       3 månader 950 kr
        1 månad 350 kr

Västra Järnvägsgatan 4, 911 34  Vännäs • 0935-130 25

www.vannasgym.se • Alla dagar 07.00-22.00

För köp av gymkort kontakta: 
Marlene 070-252 65 06,  Tore 070-345 97 95

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!



AKTUELLA ERBJUDANDEN
26/10 - 30/10

TOALETTPAPPER
Änglamark. 8-pack. Ord. pris 47:50/st  

VÄRMELJUS
Liljeholmens. 50-pack. Ord. 59:95/st.

VALLMOFRANSKA
Bonjour. 440 g. Ord. pris 24:95/st.

SOLROSFRÖ
Nature. 18 kg. Ord. pris 209/st.

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

PEPPARKAKSHJÄRTAN
Nyåkers. 475 gr. Ord. 28:95/st.

100:-
4 för

169k/st

3990
/st 1990

/st

15k/st

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

Ring idag!

Din skog är värd
en bra affär.



• 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
PelletsDepån i Balsjö - Bjurholm

6 & 8 mm pellets på 
lager för beställning
eller hämtning från 
depån i Balsjö (ring 
före) 
 
Pelletsen Finns på:
Småsäck
Storsäck
Halvpall
Helpall
& Bulk

Arne Pettersson
070-696 35 38

pettersson_arne@hotmail.com

Varmt Välkomna! Arne Pettersson

Grattis! Vinnare av en pall
pellets Mikael Nording
vid utlottningen under
Bjurholmsdagarna

2050:-/pall

BÄST I TEST
enligt Råd & Rön

Vinterdäck
Kom in till oss - vi har kunskapen

och vet vilka däck du behöver!

1 oktober får du lägga på vinterdäcken
1 december måste du lägga på vinterdäcken

vet vilka däck du behöver

www.dackcentralen.nu

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-10320

ÄVEN FÄLGAR

CHECKA IN
DINA DÄCK
PÅ VÅRT
STORA
DÄCKHOTELL!

Vinterns härskare.
DELBETALA
DITT KÖP!
ANSÖK REDAN IDAG! För mer erbjudanden och info 

facebook.se/dackcentralen

SOLROSFRÖ
Nature. 18 kg. Ord. pris 209/st.

PEPPARKAKSHJÄRTAN
Nyåkers. 475 gr. Ord. 28:95/st.

Välkommen in!

Starta höstmyset med:
*  GARN över 100 olika sorter
* Massor av nya inredningsdetaljer
*  Läckra skor för höst/vinter



Fisk
Inlagd sill, senapssill, gingravad 
lax med Annas hovmästarsås,

 laxkuber med kräfttopp, 
ägghalvor med majonnäs och 
räkor.

Kallskuret
Griljerad julskinka, rostbi�,
rökt renstek, västerbottens-
paj och bakad leverpastej.

Välkommen att boka!
090-434 50, 070-349 84 89

 

www.annasfestochmat.com

Småvarmt
Köttbullar, prinskorvar, 

Tillbehör 
Kokt potatis, senap, äppelmos, 
rödbetssallad, tunnbröd, smör,
mimosa- o rödkålssallad,  julost.

Smått & gott
Julpannacotta, pepparkakor, 
ischoklad, skumtomtar. 

Dryck
Julmust och Loka.

Janssons frestelse.

PRIS: 369 (inkl moms)

Annas
 é

Vi erbjuder även jultallrik
för 189 kr per person
(för småvarmt tillkommer 35:-)

Vi kommer med maten, dukar
upp och ser till att ni blir nöjda!
Catering – när den är som bäst!

Vi kommer med maten, dukar
upp och ser till att ni blir nöjda!
Catering – när den är som bäst!

Julbuffé  
med plusmeny…
Vi bjuder på vår  
egen lingonglögg och 
bakar mjukt tunnbröd 
direkt i muurikka vid  
julbordet… 3.000:-

AKTUELLA ERBJUDANDEN
gäller t.o.m 30/10

GRILLAD KYCKLING
Egen grill. Råvikt 1040 g.

KLADDKAKA
Coop. Fryst 400 g.

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

PIZZA
Coop. Fryst 350 g, olika sorter.

RINGMUNKAR
Bonjour. 80 g.

590
/hg

PRÄSTOST/HERRGÅRDSOST 
Norrmejerier 

/st

3990
/kg

3 för 

10:-

HANDLA ANDRA 

VAROR FÖR 

300:- SÅ FÅR 

DU KÖPA:
15:- 20:-/st

15:-/st

V.I.P
En exklusiv helkväll med personlig shopping

Boka butiken efter stängning med 
dina vänner och kollegor. Vi gör tillsammans 

dina klädinköp till en trevlig upplevelse!

Vi erbjuder:

Fina rabatter • Personlig styling
Dryck och tilltugg

För mer info och priser ring tel. 090-14 34 95
eller maila martaoco@outlook.com

Kungsgatan 55, UMEÅ

Minst 5 pers/gruppbokning



VÄLKOMMEN IN!
Öppet: mån-fre 9-17 • lör 10-14

Tel. 070-516 17 87 eller 070-284 17 87

Semesterstängt
28/10-6/11

Förutom TVÄTT hjälper vi 
dig med

• Lövkrattning
• Snöröjning
• Allehanda småsysslor
• Byte/lagning av blixtlås
• Sömnad

/st

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.

Restaurang • Konferens • Logi

Ett klassiskt, hemlagat 
& traditionellt julbord

Ta med familjen, ditt företag eller er konferens 
till oss för en mysig julupplevelse i riktig 

herrgårdsmiljö, med ett makalöst julbord 
som våra kockar själva tillagar.

Ring eller maila för bokning!

- Stämningsfull jul i bruksmiljö

Julklappstips!
Ge bort ett presentkort fyllt med 
goda matupplevelser på vår herrgård Välkommen!

önskar Håkan & Marita
bruket@olofsforsbruk.nu • 070-532 19 42

Vi välkomnar 

Magnus Viklund,

 vår nya eminente 

chefskock till gänget!

Boka bord 

redan nu!



Vill Du påverka Bjurholms 
framtid och utveckling?

Viktigt meddelande

Till Dig som vill vara med och påverka Bjurholms framtid 
och utveckling. Kom och prata med Bjurholms centerpolitiker 

för att ge oss dina förslag för ett framtida Bjurholm.

 Hur tycker du att Bjurholm bör utvecklas, vilka områden 
 är viktiga, vilka satsningar bör göras? 

 Vi vill ta del av vad våra medborgare har för idéer 
 och förslag för kommunens framtid.

 Kom och träffa centerpolitiker från Bjurholm. 
 Vi kommer att finnas vid ladan i centrala Bjurholm 
 den 29 oktober för att föra en dialog om vad som är 
 viktigt för Bjurholms framtid.

 Vi bjuder på kaffe och närproducerat bröd

Datum:
Lördag 29/10
kl 10.00-15.00

Plats:
Ladan i centrala 
Bjurholm



Evenemang
NOVEMBER

1/11 Brödkult i Västerbotten
  Sirpa Kärki och Anki Berg berättar hur de rest runt 
  i Västerbotten för att se hur det hällbakade brödet   
  bakas och äts.
  Tid:18.30
  Plats: Biblioteket 
  Gratis inträde, fikaförsäljning 
  Arrangör: Bjurholms bibliotek, Medborgarskolan
                                                                                                     

15/11 Svenska Amerika-linien
  Estradören Mattias Enn sjunger och berättar om en   
  flytande epok på Atlanten mellan Sverige och USA,   
  där livsöden, drömmar och nutidshistoria vävs 
  sam man med musik och sånger från igår.
  Tid: 19.00
  Plats: Folkets Hus
  Inträde: 120 kr med scenpass, 140 kr utan scenpass
  Arrangör: Kulturföreningen BiKupan, 
  Bjurholms bibliotek
 

19/11 Julmarknad i Grannäs
  Tid:12.00-16.00
  Plats: Tommie Strandbergs museum 
  Kontaktperson: Sonia Vallrud, 070-207 10 75, 
  sonia.vallrud@gmail.com

20/11 Dansföreställning ”Drömmer jag?”
  I dansföreställningen ”Drömmer jag?” dansas det   
  i pyjamas och med kuddar i högsta hugg genom   
  fantasifulla drömmar. Finns det omöjliga drömmar?   
  Och vad händer om mardrömmen blir verklighet? 
  Dansföreställningen är för barn i åldrarna 4-9 år   
  tillsammans med sina familjer.
  Tid: 14.00
  Plats: Bollhallen, Castorskolan
  Gratis biljetter hämtas ut på biblioteket
  Arrangör: Bjurholms kommun i samarbete med 
  Statens Kulturråd

27/11 Skyltsöndag i Bjurholm
  Se kommande annonsering för mer information

28/11 Arabic spring - Musikföreställning med 
  Kristina Issa och sju musiker
  Kristina Issa framför en musikföreställning med   
  blandning av jazz, folkmusik och pop. Kristina 
  sjunger på flera olika språk och förmedlar livsöden   
  från människor på flykt.
  Tid: 19.00
  Plats. Folkets Hus
  Gratis inträde
  Arrangör: Kulturföreningen BiKupan, biblioteket

29/11 Företagsfrukost
  Tid: 07.30-09.00
  Se kommande annonsering för lokal och tema

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI, skicka till 
tips@bjurholm.se senast 2016-11-14 för publiceing 2016-12-08

I sommar hade föreningar och företag möjlighet 
att ansöka om pengar. Detta för att anordna olika 
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åld-
rarna 6-15 år. 

Riksdagen har beslutat om extra stöd för aktiviteter under 2016, 
2017 och 2018. Uppdraget gick till Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällsfrågor som erbjuder kommunerna att ansöka om 
medel.

Bjurholms kommun ansökte och beviljades medel, dessa har för-
delats mellan arrangemang och föreningar/företag som ansökt 
om medel för genomförande av aktiviteter. 

Totalt har 13 ansökningar kommit in och beviljats. Det totala anta-
let barn som deltog i årets sommarlovsaktiviteter var 667 stycken, 
utav dem var 357 flickor och 310 pojkar. En tredjedel av barnen 
som deltog hade utländsk bakgrund.

Som förening och företag kommer möjligheten att söka pengar för 
sommarlovsaktiviteter att återkomma sommaren 2017 och 2018. 

Följande villkor ska uppfyllas för att medel ska beviljas:
• Erbjuda och utveckla sommarlovsaktiviteter som ger 
 stimulans och personalig utveckling.
• Alla barn ska behandlas lika vad det gäller tillgång och 
 deltagande.
• Pengarna ska användas för att möjliggöra för barn mellan 
 6-15 år att delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.
• Aktiviteterna ska stimulera alla barns deltagande, främja 
 integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med 
 olika social bakgrund.
• Vara utöver vad kommunen själva anslår för sommarlovs-
 aktiviteter.

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

Sommarlovsaktiviteter 2016

Räddningstjänsten
Privata fastighetsägare kommer att få 
brandskyddsinformation av räddningstjänsten. 

Under veckorna 46-48 besöker räddningstjänsten privata 
fastighetsägare. Besöken kommer att ske på måndagar mellan 
kl 18.00-20.00 och personalen som kommer på besök är klädda 
i larmkläder. 

Kontaktperson: Ove Burström 
0932-140 14, ove.burstrom@bjurholm.se



BygdemedelBjurholms besökarservice
Besökarservicen var i år öppen under veckorna 
27-32. Veckodagar bemannades vår lokala turist-
information av två ferieuppdragsungdomar per 
tvåveckorsperiod samt en handledare. Även i år 
var Besökarservicen öppen under ett flertal hel-
ger med start under Bjurholmsdagarna. Helgerna 
bemannades Besökarservicen av olika pensionä-
rer. 

Efter att Besökarservicen 2015 blev flyttad till kommunkontoret på 
grund av olika omständigheter, så återfanns den i somras mera 
centralt på gräsmattan mitt emot Lilla Skafferiet. Det tillsammans 
med längre öppethållande kan ha bidragit till att besökssiffrorna 
har tredubblats jämfört med sommaren 2015.

Under sommaren har Besökarservicens personal registrerat to-
talt 629 personer varav 130 besökare med utländsk bakgrund. 
De utländska gästerna kom från flera olika länder (Tyskland, Dan-
mark, Holland, Finland och USA med fler). 

Tack vare regeringens extrasatsning på sommarlovsaktiviteter 
kunde det även genomföras ett antal aktiviteter vid ”Ladan”, där 
framförallt våra yngre besökare bland annat fick måla, träffa en 
clown, lyssna till olika sagor och hoppa hoppborg. 

Kommunens Bjurholmsvärdar gjorde många bra insatser för att 
marknadsföra och informera om Bjurholm och Umeåregionen. 
Kommunen vill härmed rikta ett stort tack till handledare, ungdo-
mar och pensionärer samt alla som bidragit med någon aktivitet 
till verksamheten och/eller samverkat på annat sätt med Besökar-
servicen under sommaren!

Kontaktperson: Claudia Wieczorek, turismsamordnare
0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se

Bygdemedel är ersättning till de bygder som 
påverkats av utbyggnaden av vattenkraft.                                                                                  
                                                                 
Medel som inte behöver avsättas till rennäringen och att ersätta 
skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner 
och ideela föreningar.
Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål 
som främjar näringsliv eller service i bygden, eller som på annat 
sätt är till nytta för denna. 

Inför varje år beslutar kommunen om en handlingsplan för byg-
demedel. Efter att handlingsplanen är godkänd av Länsstyrelsen 
fastställs den disponibla ramen för berörda kommuner. För Bjur-
holms kommun brukar ramen ligga på omkring 140 000 kronor.             
                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ansök senast
Ansökningar från Bjurholm ska vara Länsstyrelsen tillhanda och 
registrerade i myndighetens diariesystem senast 2017-01-31. 

Ansökningsblanketter finns på: 
www.bjurholm.se/bygdeavgiftsmedel eller på länsstyrelsens 
hemsida: www.lanstyrelsen.se/vasterbotten

E-post: skickas till länsstyrelsen centrala e-postlåda: 
vasterbotten@lansstyrelsen.se 
Märk e-brevet med ”Ansökan bygdemedel” 

Brev:
Länsstyrelsen i Västerbotten 
Storgatan 71B
901 86 Umeå

Kontaktperson: Julie Johansson, 1: e ekonom 
0932-140 04, julie.johansson@bjurholm.se

För en del barn är livet ingen lek. Kan du och din 
familj ta hand om ett ”extra” barn eller en ungdom 
en tid? Eller känner du någon, en granne, vän el-
ler släkting, som kan vara intresserad av att erbju-
da ett familjehem? 

Just nu finns det många barn och unga i Umeåregionen som 
snabbt behöver komma till familjehem. Några har föräldrar som 
inte kan ta hand om dem på ett bra sätt. Andra har kommit till 
Sverige utan föräldrar och åter andra har en livsstil som måste 
brytas. De behöver helt enkelt trygghet och en fast hand. Det är 
här du och din familj kommer in. 

Familjehem är helt vanliga familjer som öppnar sitt hem för att 
hjälpa ett barn. Tillsammans lever ni vardagsliv i en atmosfär av 
värme, trygghet och fasta rutiner.
På www.umea.se/familjehem kan du läsa mer om vad det innebär 
att erbjuda ett familjehem.

Vill du veta mera? Ring Familjehemscentrum tel. 090-16 10 02 
eller familjehemscentrum@umea.se

Alla barn och unga behöver trygghet 
och en fast hand. Hjälp oss att hjälpa.

Kontaktperson: Malin Falk, socialsekreterare
0932-141 07, malin.falk@bjurholm.se

Bli familjehem

Fototävling 2015-2016Miljö
Rökfria miljöer

Eftersom rökning innebär en stor hälsorisk finns tobakslagen, 
som är en skyddslagstiftning. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
ansvarar för att se till att lagen om rökfria miljöer följs i Bjurholm. 

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och loka-
ler dit allmänheten har tillträde. Det gäller till exempel lokaler för 
skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, hotell, allmänna färd-
medel, restauranger och caféer. Observera att rökförbud gäller 
dygnet runt på hela skolområdet, även utanför Folkets hus.

Däremot omfattas inte privatbostäder eller utomhusmiljöer av 
rökförbudet.

Hantering av döda djur och slaktavfall

Lantbrukets djur

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjuk-
domar måste man ta hand om döda djur och slaktavfall på ett 
säkert sätt. 

De delar av djuret som inte ska användas till matlagning, djurfo-
der eller gödselmedel räknas som slaktavfall. De delar av djuret 
som blir över efter styckning och tillagning i köket är hushållsso-
por.

Avfall som uppstår vid slakt ska skickas iväg med Svensk Lant-
brukstjänst som är godkänd transportör och som transporterar till 
en godkänd anläggning för destruktion. 

Vilda djur 

Slaktavfall från vilda djur får däremot lämnas i skogen, helst på 
fallplatsen eller liknande så att andra djur kan ta del av det. Det 
ska lämnas långt in i skogen för att inte locka rovdjur till bebyg-
gelsen. 

Slaktavfallet får inte innebära en olägenhet, det är därför viktigt 
att inte placera det i närheten av bostäder, vägar, vandringsleder 
och andra platser där människor vistas. 

Slaktavfall från flera djur får inte samlas ihop och tippas på ett 
och samma ställe i stora volymer, sprid ut det separat på lämpliga 
platser.

Det är förbjudet att lämna hushållsavfall i skogen som till exem-
pel plastsäckar, plastpåsar och plasthandskar. Om man väljer att 
gräva ner slaktavfallet får inte hushållsavfall förekomma i gropen.

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

Vinnare av fototävlingens fjärde och sista period 
är Agneta Malmström med bilden ”Bad i solned-
gång i Angsjön” och Gunhild E. Nyberg med bild-
en ”Karlstjärn i närheten av Abborrtjärn”.

Juryns motivering (Agneta Malmström): En bild som skapar en 
magisk känsla och där fotografen lyckats fånga ett ögonblick som 
man önskar att man själv hade varit med på.

Juryns motivering (Gunhild E. Nyberg): Bilden visar vår vackra 
natur från sin bästa sida. Fotografen har i samma bild lyckats 
fånga kontrasterna mellan den spegelblanka tjärnen och den liv-
liga bäcken. 

Grattis Agneta och Gunhild! Vinnarna har kontaktats personligen 
och hämtat ut sina vinster!

Tävlingen har pågått under cirka ett år mellan juni 2015 och au-
gusti 2016.  Grundtanken var att utse en vinnare vid fyra tillfällen 
under året. Eftersom det dock inte kom in så många bidrag under 
fototävlingens tredje period, valde juryn att utse två vinnare för 
tävlingens fjärde och sista period, där naturligtvis bilderna som 
skickades in under tredje perioden ingick.

Bjurholms kommun vill härmed rikta ett stort tack till alla som läm-
nat in sina bidrag! Juryn är imponerad av alla inskickade bilder. 
De visar på ett stort engagemang hos fotografer och återspeglar 
samtidigt vilken vacker kommun vi bor i. Det har varit ett nöje att 
gå igenom dem. Bilderna kommer att användas för att marknads-
föra kommunen framöver. Dessutom planeras en utställning med 
samtliga inskickade bilder på biblioteket under perioden vecka 50 
till vecka 2. 

Kontaktperson: Claudia Wieczorek, turismsamordnare
0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se

Foto: Agneta Malmström

Foto: Gunhild Nyberg
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