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Åk bandvagn och 
testa hjärtstartare! 

Olika aktiviteter anordnas av 
Bjurholms krisråd vid BiLeVi´s.

Vinn en krislåda

Varmt välkomna till 
en dag i vårens tecken!

Centrumgruppen i samarbete med 
Bjurholms kommun m.fl.

NÅGRA AV DAGENS AKTIVITETER
Vårdagsloppet
Bjurholms IF löpartävling, start vid BiLeVi´s kl 12.00 
Frukt och dryck vid målgång

Växthuset
Öppet för penséeförsäljning

Happy Homes 
Kom och träffa vår målare Jonas

Provsmakning 
Provsmaka norrländska produkter hos ICA

Vid ladan
 LO-vagnen bjuder på kaffe
 ABF visar tidningsurklipp från 60-talet och framåt
 Bjurholms golfklubb - prova på att putta och se den   

 fina golfbilen
 Hästaktiviteter med Backfors Gård
 Polisen finns på plats för frågor

På skolgården, Castorskolan
NTF ordnar cykelbana. Ta med din cykel och hjälm! 

Finska Delikatesser
Från Kivikylän, vid BiLeVi´s
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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
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Annonsmaterial/Produktion
Elina Kallin
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Bjurholm, Fredrika, Örträsk, Norrfors, Nyåker, Hörnsjö, 
Gräsmyr, Vännäs, Vännäsby, Tvärålund, Rödå, Sörfors, 
Brännland, Överboda samt företagen i Nordmaling & 
Vindeln.

Upplaga
Tryckt upplaga: ca 8000 ex
Distr. hushåll/företag: 7787 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.

Annonsera under Anslagstavlan
Privatperson eller förening. Köpes/Säljes/Årsmöte etc.
Pris 200:- inkl. moms. Storlek: 96x20.

Nästa utgivning: 24/5
Manusstopp: 3/5
annons@bjurholmsguiden.se

Månadens Kåseri
av Susanne Wiklund

När vi om en vecka sjunger om vintern som rasat 
och snödrivans blommor som dött, är det inte 
alltför många av oss som vet att sången faktiskt 
heter ”Längtan till landet”. Alltså inte ”Vintern 
rasat ut”, eller kreativa kortformen ”Vintern ra”.

Det är nog inte heller allom bekant att Valborg var 
en germansk kvinna som helgonförklarades den 1 
maj, vilket firades med Valborgsmässan. Därmed 
förbands namnet Valborg med vårfesterna som de 
germanska hedningarna höll. 
De trodde nämligen att häxorna natten mellan 30 
april och 1 maj red på kvastar och bockar till de gam-
la offerplatserna för att busa i djävulens sällskap.
För att oskadliggöra häxorna och de onda andarna, 
förde man då denna natt oväsen med rop, skott och 
horn, samt tände eldar på höjderna. År 779 dog hel-
gonet Valborg  och vi kan väl konstatera att det inte 
har hänt så mycket under alla dessa år sedan dess, 
vad det anbelangar riterna runt hennes egen afton.

För att fortsätta denna anspråkslösa folkbildning, kan 
jag berätta att Valborgsmässoafton infaller på solens 
kvartspunkt i solhjulet, alltså mitt emellan vårdagjäm-
ning och midsommar. Den senare tror man också 
kan ha sitt ursprung i hedendomen, men det verkar 
inte vara helt bevisat.

Nog med folkbildning nu och åter till väsentligheter-
na; killar och kläder. Nej, jag menar förstås maten. 
Också här ser vi många likheter med högtiderna jul, 

påsk och midsommar. Påskskinkan har kreativt döpts 
om till helgskinka, medan påskmusten behåller nam-
net, men reas. 
Dock ligger tonvikten på sillen när vi firar helgonet 
Valborg. 
Sill i alla former och kulörer förgyller kyldiskarna och 
skam den som inte ens orkar tota ihop en liten sillunch. 
Serveras gärna på balkongen, vilket är en utopi på 
dessa breddgrader. Om man inte fuskat med inglas-
ning, förstås.
Kan påminna mig TVÅ, skriver TVÅ, riktigt varma 
Valborgsmäss här uppe. Annars brukar isvindarna vina 
mellan snöhögarna och färga de skönsjungande män-
nens öron vackert röda. De står sig dock onekligen bra 
mot de vita studentmössorna och vi åskådare välkom-
nar alla färginslag i denna gråbrunmurrighetens tid.

Susanne Wiklund

Hedningar, häxor 
och ett helgon

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

Kontakt: susanne@heltenkelt.eu



Vill du 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.

Vill du bli familjehem?
Vi utreder, utbildar och handleder

www.ac-omsorg.se eller ring Siv Lundgren tel 070-591 84 46

FLYTTAR FRÅN HÄLLNÄS TILL 
EN NY LOKAL I VINDELN

Den nya adressen är 
Järnvägsallén 6 i Vindeln.
Telefon: 070-587 75 09

Nu går det att boka behandling online på 
www.kiropraktorlars.se 

där kan du enkelt se vilka tider som finns 
tillgängliga. 

Välkommen

Jag utför:
Reparationer av AC

Jag kan också komma till dig och serva din AC.

Kolla in hemsidan för mer info!

pelle@vagteknik.nu • 070-326 16 26
www.vagteknik.nu

Våren 
är här

Westmans Livs • 0932-400 68 • Karin & Stina

Välkommen!
AGNÄS

65:-/st

Kaffe
Gevalia, 2 pkt

22:-/st

Falukorv
ICA, 800g

Frukt
Äpplen, päron, bananer

1590/kg

Priserna gäller 26:e april tom. 1:a maj • 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

Vill du synas mot inlandet?
annons@tryckeriet.nu • 0951-100 17



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

Din Lokala Byggare!
Vi utför:

Takbyten – Plåt, tegel, papp

Utbyggnader

Nyproduktion

Köksrenovering

Badrum

Prova vårt populära kursupplägg!
All lärarledd teori på en lördag.
Körlektioner bokas individuellt via Internet.

Kommande kurser:
Lördag 13:e maj
Lördag 27:e maj

Läs mer om våra utbildningar på www.tops.nu

Intensivkurs mopedkörkort

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.NYHET I BUTIKEN

Tygstuvar

Vi har också ett tillfälligt parti 

med sockar i olika storlekar!

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

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

Ps! Vi behöver banankartonger.
Hör av dig så hämtar vi!

VÅRDAGEN 6/5
Garnyra

20%



VÅRDAGEN 
i Bjurholm, lördag den 6 maj

1895:-
vit

färg 1995:-

Kom och träffa 
vår målare Jonas

Boka sommarens husmålning under 
vårdagen så kan du vinna 10 liter färg. 

Vi bjuder på fika
Öppettider vårdagen 10-15 Tel: 0932-101 77

AKTUELLA ERBJUDANDEN

ÄPPLEN ROYAL GALA
Argentina

MATBRÖD
Bonjour. Välj mellan olika sorter. 360-395g

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

PIZZA RISTORANTE
Dr Oetker. Fryst. Välj mellan olika sorter. 320-360g

HUSHÅLLSPAPPER/TOALETTPAPPER
Lambi. Välj mellan 4-pack hushållspapper och 8-pack toalettpapper.

Färsk hel kyckling 
Sverige, Guldfågeln. Ca 1200g

2500

/st20:- 99:-

2000
/st

/kg
Max 2st per hushåll

5 för

1490
/kg Bakat i butik!



Din bil är i säkra 
händer!
• Bilservice
• Bilreparationer
• Bilglas
• Däck

Vännäs Bilverkstad AB
Västra Järnvägsgatan 2
911 34 Vännäs

Tel. 0935-512 15

www.meca.se 

ASSISTANS
Ingår alltid när du servar

din bil hos oss!

Nu lägger vi till MECA skylten. 
Däckcentralen är nu en del av MECA kedjan. 

MECA ställer hårda krav på vår kompetens och servicenivå för att vi ska få vara en 

del av denna kvalitetskedja av verkstäder. Vi går nu på utbildning två gånger om 

året för att hela tiden hålla oss uppdaterade om allt nytt som händer. 

Kom in och hälsa på så bjuder vi på en kopp kaffe och pratar om din bil. 

Däckcentralen i Bjurholm AB 

Vännäsvägen 2A  
916 31 Bjurholm 

Öppettider mån-fre 07:00 - 16:00 

Vi säger välkommen till alla 

gamla och nya kunder 

Kontakta oss, vi hjälper dig med:

50 år50 år
1967-2017

 V
än

näs Bilverkstad

UTFÖRSÄLJNINGEN
FORTSÄTTER

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

Passa på att fynda till superpriser!
upp till 75%

KAMPANJ!
Alternas Picto 
duschhörna rak

Beställ före 13.00, hämta dagen därpå!

Välkommen in och titta på alla andra 
erbjudanden vi har i butiken.

3.500:-ord. 5.795

Rondellgatan 18, Teg 
Tel. 090-12 28 30

Mån-fre 08-17, lör 11-13

Hitta värdet  
i din skog

TILLSAMMANS MED VÅRA EXPERTER 

Stig Forsberg   070-326 45 21  
Bert Forsberg   070-326 45 29
Wictor Rytterstedt  070-247 51 61 
Lars Eliasson   070-251 11 90

www.holmen.com

Allt inom rörmokeri
i Bjurholm med omnejd



FRYST FLÄSKKARRÉ   
I skivor, Nyhléns Hugossons. 

STRÖSOCKER
Dansukker. 6x2 kg

MILD HERRGÅRD  
Norrmejerier. 

Surströmming
Oscars. 475g

Vallmofranska
Bonjour. 440g

*HANDLA ANDRA VAROR FÖR 300:- 
OCH KÖP EN BURK SURSTRÖMMING FÖR 20:-

/st20:-* 15:-/st
99:-/st

/kg4990
/kg5990

ord.pris 72,90/kgOrd.pris 82,95/kg

ord.pris 59,95/st
Ord.pris 24,95/st

ord.pris 113,70/st

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER T.O.M 1/5

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

vet vilka däck du behöver

www.dackcentralen.nu

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-10320

CHECKA IN
DINA DÄCK
PÅ VÅRT
STORA
DÄCKHOTELL!

ÄVEN FÄLGAR

DELBETALA
DITT KÖP!
ANSÖK REDAN IDAG!

BILTVÄTTEN 
ÄR IGÅNG!

Nu kan du tvätta bilen i vår nya biltvätt!

Vi släcker även i 
fortsättningen dina 2:or



APRIL 2017

BJURHOLMS
KOMMUN

Aktuellt:
• Lär dig mer om din krisberedskap
• Ferieuppdrag sommar 2017
• Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

EN DEL AV BV-GUIDEN

KOMMUNAL INFORMATION 
av kommunstyrelsen i Bjurholms kommun



Hej Bjurholmare!
Inledningsvis vill jag sammanfatta året 2016 med ett antal punkter 
från kommunens årsredovisning. Den nya ledningsorganisationen 
är på plats vilket innebär att vi nu har en socialchef och en skolchef 
på heltid. Förhoppningen är att detta ska bidra till bättre ledning 
och styrning och därmed göra kommunen än mer framgångsrik.

Ekonomiskt gör Bjurholms kommun ett mycket starkt resultat 
2016. Verksamheterna går med positivt resultat överlag. Den 
största orsaken till den stora positiva avvikelsen är medel från 
Migrationsverket för vår flyktingverksamhet.

Befolkningsutvecklingen har varit positiv i Bjurholm under ett 
antal år. Även 2016 blev det en ökning med motsvarande 
1 person vilket innebär att Bjurholms befolkning vid årsskiftet var 
2 454 invånare. Glädjande är att det fötts många barn under året. 

Elevantalet på Castorskolan och på våra förskolor ökar ständigt. 
Detta är positivt men leder även till utmaningar både när det gäller 
ekonomin samt behovet av lokaler. Vi följer denna utveckling och 
kan konstatera att det kommer att bli nödvändigt att bygga ut för 
att möta behovet för dessa verksamheter. I grunden är denna 
utveckling mycket glädjande och ger en positiv bild av Bjurholm.

När det gäller flyktingverksamheten tog Bjurholms kommun 
emot 10 nyanlända under 2016 vilket motsvarar det åtagande 
kommunen fått. Beträffande ensamkommande flyktingbarn så 

kan vi konstatera att vi endast tog emot tre barn under året vilket 
är en stor skillnad jämfört med åren innan. Detta är en följd av 
de stängda gränserna. Av den anledningen kommer kommunen 
att föra en diskussion angående HVB-hemmet Amigos framtid 
kopplat till vilket behov som finns och kommer att finnas. 

Bjurholms näringsliv har haft ännu ett framgångsrikt år. Svenskt 
näringslivs ranking visar att Bjurholm även detta år har Norrlands 
bästa företagsklimat, med plats 42 i hela landet. Bakom detta 
ligger ett målmedvetet arbete från kommunens sida för att skapa 
bra relationer med Bjurholms företagare.

Jag vill även passa på att ge det lokala föreningslivet en eloge för 
de ideella insatser som genomförts löpande under året och som i 
hög grad bidrar till Bjurholms utveckling. 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Bjurholms kommuns 
medarbetare och kommuninvånare för goda insatser under 2016 
som bidragit till ett bra år för Bjurholm som kommun. 

Håkan Wretling, kommunchef,
0932-140 01,
hakan.wretling@bjurholm.se

Kommunchefen informerar

Förskola och skola Ferieuppdrag 2017

Bjurholm på första plats
Bjurholms kommun placerar sig på första plats i både länet 
och landet när det gäller behöriga och legitimerade lärare i 
grundskolan.

Skolverkets statistik visar att andelen behöriga och legitimerade 
lärare i grundskolan sjunker men inom skolförvaltningen kan vi 
glädjas åt att Bjurholm, sett till antalet lärare i grundskolan med 
behörighet och legitimation, ligger i topp i Sverige. Kompetenta 
lärare är en viktig faktor för att lyckas med skolans resultat både 
kunskapsmässigt och värderingsmässigt.

Behöriga lärare, en utmaning 
Det finns ändå viss anledning att bekymra sig för framtiden då 
antalet behöriga sökande på våra tjänster sjunker och vi samtidigt 
står inför pensionsavgångar i våra verksamheter. Här behöver 
vi tänka nytt och kreativt för att locka nya lärare och behålla de 
lärare vi redan har.

Behovet av skol- och förskolelokaler växer
En annan viktig faktor för att Bjurholms förskole- och 
skolverksamheter ska lyckas i sitt uppdrag är ändamålsenliga 
lokaler. För att möta framtidens behov av lokaler för Castorskolan 
och förskoleavdelningar i centrala Bjurholm utreds i dagarna 
olika lämpliga alternativ till lösningar inför hösten 2017. Samtidigt 
sker en långsiktig utredning som strävar efter ett helhetstänk för 
Castorskolans lokaler i framtiden.

Kontaktperson: Henrik Bolin, skolchef, 0932 -141 75, 
henrik.bolin@bjurholm.se

Ferieuppdrag sommar 2017
Kommunen erbjuder ungdomar att ansöka om ferieuppdrag 
senast den 2 maj 2017. Genom ferieuppdraget får ungdomar 
möjlighet till praktisk erfarenhet inom olika yrkesområden mot en 
viss ersättning. 

Ansöka om en ferieuppdragsplats kan Du som är skriven i 
Bjurholms kommun göra om du:
• Fyller minst 15 år under kalenderåret 
• Har en pågående men ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning 
•	 Befinner	dig	i	åldersspannet	motsvarande	en	pågående	men		
 ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning

Utförligare information och ansökningshandlingar finns på 
kommunens webbplats.

Ferieuppdragsplatser
Enskilda arbetsgivare och föreningar kan anmäla intresse 
angående ferieuppdragsplatser. En intresseanmälan ska då 
skickas till kommunen senast den 2 maj 2017. Att stoppdatumet 
respekteras är en förutsättning för att en rättvis fördelning av 
ferieuppdragsplatserna ska kunna ske. 

Ungdomarna som erbjuds uppdrag får utföra vissa uppgifter under 
6 timmar per dag under två veckor (max 10 dagar). Ersättning 
och fördelning av platser/uppdrag sker utifrån fastställda riktlinjer 
”Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/
föreningar”. Utförlig information och anmälningsformulär finns på 
kommunens webbplats.

Kontaktperson: Malin Lagerlöf, utredare, tfn 0932-140 18
malin.lagerlof@bjurholm.se



Miljövänligare majbrasa
Det är snart dags för den årliga majbrasan som är en trevlig 
tradition. Det finns dock en hel del att tänka på för att eldningen 
ska ske på ett säkert och tryggt sätt.

Farliga utsläpp
Majbrasan kan vara en riktig utsläppshärd om fel saker eldas 
upp. En enda majbrasa kan släppa ut mer gift i luften än vad en 
industri gör på ett helt år. Elda ris, löv och träd men plocka bort 
t.ex. gamla madrasser, däck, kablar, gips, målat och impregnerat 
trä.

Elda under kontrollerade former
Det bästa för miljön är att elda under kontrollerade former 
i förbränningsanläggningar där värmen som alstras kan bli 
fjärrvärme. Löv, ris, oimpregnerat, olaserat och omålat trä går 
dock att elda i en majbrasa utan någon större miljöpåverkan. 
Genom att låta en presenning ligga över rishögen innan den eldas 
minskas utsläppen ännu mer. När virket är torrt blir utsläppen av 
tjära, sot och fenol mindre.
Rensa bort skadliga material från majbrasan innan den eldas upp 
och lämna det istället på återvinningscentralen. Tillsammans kan 
vi värna om miljön!

Enskild avloppsanläggning
I kommunen finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar 
med skiftande kvalitet och funktion. En enskild avloppsanläggning 
kan vara bristfällig för att den är av en äldre typ som inte 
uppfyller dagens krav, eller för att den under årens lopp förlorat 
sin ursprungliga funktion. Om ditt avlopp är bristfälligt och inte 
uppfyller dagens lagkrav på rening är du skyldig enligt lagen att 
åtgärda det.

Kontrollera att ditt avlopp uppfyller kraven
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen utför tillsyn av 
avloppsanläggningar för att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas. 
Om en avloppsanläggning inte bedöms fungera tillfredställande 
kan vi ställa krav på att anläggningen ska åtgärdas. 

Låt det inte gå så långt, åtgärda ditt avlopp innan du får krav. 
Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att planera 
och anlägga ditt enskilda avlopp. För att bygga en ny eller ändra 
en gammal avloppsanläggning krävs tillstånd från miljö- och 
byggnämnden. Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen eller 
gå in på kommunens hemsida för mer information.

Kontaktpersoner: 
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

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Världens barn insamling 2016

Världens barn insamling 2016
Vid 2016 års insamling till Världens Barn placerade sig Bjurholms 
kommun på 3:e plats i länet genom att samla in 21,13 kronor per 
innevånare.  

Agnäs, Stensvattnet, Betelkyrkan............................... 9735
Balfors .......................................................................... 409
Balsjö, Ljusåker, Nyliden ............................................ 4320
Bjurholms samhälle, Nyby, Önskanäs, Älskanäs ....... 5040
Brännland, Vitvattnet, Långsjön .................................. 3412
Grönalund, Ringv, Kyrkog, Vännäsv,  ......................... 9123
Strömåker, Lillarmsjö
Backgatan, Hantverkarg, Österboda,  ........................ 1651
Smedsvägen
Grannäs, Bredträsk, Mjösjöby, Byar Västanfjället ...... 2401
Lion ............................................................................. 7200
Nytorp ......................................................................... 4000
Systembolaget .............................................................. 901
Musikskolan (2015) .................................................... 2204
Högland  ............................................................. 866+2970 
Näsland (2017)  ............................................................ 476
SMS och Radioinringning ........................................... 1994

Ett stort tack till alla som skänkt pengar och alla ni som gått
runt med bössor. Vi behöver bli fler som samlar in pengar
till Världens Barn. Vill du vara med så kontakta:

Kommunsamordnare Leif Söderström 070-368 12 12

Totalt ........................................................................ 52390

Tekniska avdelningen

Sök bygglov till sommarens projekt
Om du ska bygga i sommar är det viktigt att du tänker på att 
söka bygglov. Var noga med att kontrollera vad som gäller för 
ditt projekt.  
Du kan komma att behöva söka:

• Bygglov eller göra en anmälan
• Strandskyddsdispens- om du vill bygga närmare än 100   
 meter från vattnet
• Anmäla installation av eldstad, även vid installation av bastu 

Skicka in din ansökan eller anmälan så snart som möjligt så 
riskerar du inte att ditt bygge försenas.

Kontaktperson: Mattias Olsson, byggnadsinspektör, 
0932 -140 03, mattias.olsson@bjurholm.se

Öppettider återvinningscentralen/
återvinningsstationer

Återvinningsstationer finns vid: 
Centrala Bjurholm, ICA Balsjö, ICA Agnäs (vid bagarstugan)

Återvinningscentralen vid Kyrktjärn
Onsdagar ...................................................  kl. 12.00-15.00        
Lördagar  .................................................... kl. 09.00-12.00   

Miljöstationen, Vännäsvägen 11, 
Gamla vägverket
Onsdagar ...................................................   kl.12.15-15.15 

Kontaktperson: Örjan Svensson, gatuingenjör, 0932-140 09  
orjan.svensson@bjurholm.se



Krisberedskapsveckan 2017
Du som medborgare är en viktig tillgång vid en samhällskris - 
vad du själv kan göra och bidra med vid allvarliga händelser. 
Krisberedskapsveckan syftar till att informera och engagera 
invånare. Veckan pågår 8-14 maj.

Krisberedskapsveckan sker i samarbete mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och kommunerna.

Välkommen till Vårdagen den 6 maj!
På Vårdagen den 6 maj är Bjurholms krisråd på plats med ett 
särskilt fokus på hur du som medborgare kan förbereda dig vid en 
kris, t.ex. vid strömavbrott eller extremt väder.

• Vinn en krislåda
• Träffa organisationerna i Bjurholms krisråd
• Prova åka bandvagn
• Lär dig hur en hjärtstartare fungerar

När: Den 6 maj, kl. 11.00 - 15.00
Plats: Bilevi’s parkering, Storg. 4 

Krislådan

Myndigheter och medborgare har ett gemensamt 
ansvar att hantera kriser!
Även om Västerbottens län har en god övergripande krisberedskap 
är det omöjligt för samhället att skydda alla från allt. Det första som 
du kan göra för att bidra till den gemensamma krisberedskapen är 
att ha en god beredskap hemma. Det gör att ditt hushåll kan vara 
självförsörjande några dygn medan myndigheternas resurser går 
till att hjälpa mer utsatta grupper i samhället.

De människor som behöver hjälp till vardags kommer också att 
få hjälp först vid en kris. Om du är frisk och klarar din vardag själv 
kan du därför få vänta längre innan du får hjälp.

Det här kan hända i din kommun!
Strömavbrott
Mycket i vår vardag är beroende av att vi har tillgång till el. Att 
plötsligt behöva klara sig utan ström kan därför vara riktigt svårt. 
Det svenska elsystemet är driftsäkert, men ändå sårbart för 
olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt väder.

Extremt väder
Extremt väder kan innebära risker för människor. Exempel 
på extremt väder är snöstormar, höga temperaturer och 
översvämningar. I Sverige har vi ett väder som snabbt kan 
förändras. Vid extremt väder kan exempelvis strömförsörjning, 
telefoni och transporter påverkas. 

Problem med dricksvatten och avlopp
Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Ibland 
inträffar händelser som gör att vi riskerar att bli sjuka av vattnet. 
Det kan till exempel orsakas av smitta eller giftiga ämnen i vatten. 
Vattenproblem kan också bero på att det finns för lite (torka) eller 
för mycket (översvämning) vatten. 
 

Lär dig mer om din krisberedskap

Checklista
112  ........... Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
114 14  .............Polisens nummer vid icke akuta händelser
1177  ...................................................Sjukvårdsrådgivning
113 13  .............Informationsnummer vid olyckor och kriser  

Vid en allvarlig händelse kan 
du bli varnad! 
För att veta vad som händer är det viktigt att hålla dig informerad, 
exempelvis genom att lyssna på Sveriges Radio P4. Sveriges 
Radio P4 är Sveriges beredskapskanal.

Vid allvarliga händelser kan myndigheter sända ett VMA – 
Viktigt meddelande till allmänheten. Till exempel vid gasutsläpp, 
förorenat dricksvatten, extremt oväder, en stor brand eller annan 
allvarlig olycka. I meddelandet får du information om vad som har 
hänt och vad du ska göra.  

I Bjurholms kommun sänds VMA via: 
• Sveriges Radio P4
• Sveriges Television (SVT)
• ett talmeddelande från SOS-alarm till fast telefoni inom det   
 drabbade området
• ett sms-meddelande från SOS-alarm till mobiler som är   
 adressregistrerade i det drabbade området

Viktiga telefonnummer och länkar
De här telefonnumren kan vara bra att skriva ned och ha i 
plånboken eller hemma. 



Smittsamma sjukdomar
Smittsamma sjukdomar kan spridas mellan människor, mellan 
djur och människor eller via livsmedel och vatten. I vissa fall kan 
sjukdomar påverka hela samhället. 
Risken att bli smittad av allvarliga sjukdomar är liten i Sverige. 
Sjukvård och myndigheter, både inom och utanför landets 
gränser, arbetar för att förhindra att sjukdomar sprids.

Telestörningar
Vid störningar i telefonin kan det bli problem att ringa larmsamtal 
till 112 eller söka information via telefonen. En batteridriven radio 
är bra för att få information vid en telestörning.

Utsläpp av farliga ämnen
Utsläpp av farliga ämnen kan påverka samhället på många 
olika sätt, till exempel vid utsläpp av giftig gas, farliga ämnen i 
dricksvattnet eller om det inträffar en kärnteknisk olycka.  

Lär dig mer om din krisberedskap forts.

Bibliotekets öppettider
Måndag – fredag .......................................... 10.00 – 13.00
Tisdag  .......................................................... 17.00 – 20.00
Torsdag ......................................................... 17.00 – 20.00
Lördag .......................................................... Stängt

Från den 1 maj har biblioteket stängt på lördagar.
Presenttips:		Biblioteket	har	flera	byaböcker	och	
	 	 filmer	till	försäljning.

Biblioteket

Evenemang
4/5 Författarbesök av Kent Lundholm
 Författare till boken ”Spring Kent, spring” Kent berättar   
 om sitt liv med ADHD, Bipolär sjukdom och missbruk. 
 Tid: 18.30
 Fika 
 Plats: Biblioteket
 Arrangör: Socialtjänsten, ABF, Biblioteket

6/5  Vårdagen
         Tid: kl. 11-15
 Plats: Bjurholms Centralort.
 Olika aktiviteter och erbjudanden i butikerna.

16/5  Byautvecklingsråd
         Tid: kl. 19.00
 Plats: Bjurholms kommunkontor

30/5   Företagarfrukost
  Tid: kl. 07.30 - 09.00
        Plats: Sessionssalen, Bjurholms kommunkontor
   Se kommande annonsering för dagens tema/föreläsare!

6/6 Nationaldagsfirande i Bjurholms kyrka 
 Nationaldagstalare, sång och musik samt utdelning av   
 diplom till nya svenska medborgare.
 Fika på hembygdsgården.
 Arr: Bjurholms bibliotek, Bjurholms församling,    
 kulturföreningen BiKupan, m fl.

	 För	fler	evenemang:	
 se evenemangskalendern på www.bjurholm.se. 
 Har du ett evenemang som du vill publicera i KI, 
 skicka till tips@bjurholm.se senast 2017-05-29 
 för publicering 2017-06-21

Bjurholms Kommun önskar alla läsare en trevlig valborg!


