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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

Vinterdäck
Kom in till oss - vi har kunskapen
och vet vilka däck du behöver!

CHECKA IN
DINA DÄCK
PÅ VÅRT
STORA
DÄCKHOTELL!

www.dackcentralen.nu

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-1032 0

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

1 december måste du lägga på vinterdäcken

Vinterns härskare.

För mer erbjudanden och info 
facebook.se/dackcentralen

Vinterns härskare.

För mer erbjudanden och info 
facebook.se/dackcentralen
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Blå Vägen 246, 923 31 Storuman
Tel. 0951-100 17
annons@bjurholmsguiden.se
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Markus Falkner
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Markus Falkner, Elina Kallin
Tel. 0951-100 17
annons@bjurholmsguiden.se

Annonsmaterial/Produktion
Elina Kallin
annons@bjurholmsguiden.se
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Storuman Tryckeri & Reklam AB
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Posten AB
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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.
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Fakturering sköts av Swesum. Avgift 45:-, 30 dagar netto. 
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Pris 200:- inkl. moms. Storlek: 96x20.

Månadens Kåseri
av Susanne Wiklund

 Elina är        
 föräldrarledig ;)

Det är väldigt länge sedan jag satt vid 
köksbordet och karvade i en pumpa. Det är 
nämligen sådant jag bara ägnade mig åt under 
småbarnsåren. Visserligen var det väl inte så 
mycket barnens önskningar som föranledde det 
kladdiga grävandet, utan mer det självpåtagna 
kravet att det var sådant en God Mor gjorde. 

I ärlighetens namn ingår det också en hel del 
grupptryck i strävan att vara en God Mor. Just 
kring Halloweenhelgen pratas det i väninnekretsar 
om pumpapajer, pumpaspagetti, pumpasoppa, 
ja, saker som vi inte ens i våra vildaste drömmar 
skulle sätta tänderna i en annan helg.

I Att skapa det slemmiga, illgröna slimebålet med 
tänder, råttor, maskar och andra läckerheter, är 
också en uppgift som kräver sin kvinna. Liksom 
att få till de perfekta lakritsspindlarna att dekorera 
den blodröda tårtan med. I sanning en utmaning 
för våra liljevita händer är de många, smala 
benen som ska sättas fast på den trinda kroppen. 
Tidsödande sysselsättning som kan få den 
godaste av mödrar att mumla mindre heliga ord. 

Glädjen står heller inte högt i tak när varulvskostymer 
ska paniktillverkas en sen kväll, eftersom Post Nord 
precis levererat en klänning från Ellos och inte har 
en aaaaaaning om några kläder för varulvar. En God 
Mor biter dock ihop och försöker påminna sig sedan 
länge förträngda kunskaper runt klädsömnad. ”Du 
är en trashig varulv. Coolt,” tröstar hon den gråtande 
sexåringen som mellan hulkningarna hävdar att han 
kommer att frysa ihjäl för allt är för kort och ojämnt.

Det positiva här är att det denna helg finns 
det oändliga mängder godis att tillgå i 
hemmet, vilket får även den allra ledsnaste, 
trashigaste, lilla varulv att skina upp i ett brett 
huggtandsleende. Därmed sagt att den stundande 
Halloweenhelgen också har sina ljuspunkter.

Happy Halloween!

Susanne Wiklund

En God Mors 
halloweenmödor

Kort om 
Susanne Wiklund
Journalist, kommunikatör och 
författare som driver företaget 
Susanne Helt enkelt, där hon kan hjälpa 
dig med allt du behöver ha skrivet. 
Det kan till exempel vara ansökningar,
hemsidor, broschyrer, pressmeddelan-
den, böcker och tidningar.

Kontakt: susanne@heltenkelt.eu

Nästa utgivning: 22/11
Manusstopp: 1/11
annons@bjurholmsguiden.se



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

NORDMALING  

•  Dags att nominera till Nordmalingsgalan
 Nordmalingsgalan går av stapeln 17 november. Nytt för i år är att  
 nomineringarna är öppna för medborgarna. Juryn kommer att  
 nominera tre företag per kategori. Vilket företag som vinner 
 baseras dels på en omröstning som görs bland företagarna i 
 kommunen samt på juryns bedömning.

•  Nordmalings kommun bäst i Norrland
 Nordmalings kommun har nu klättrat till plats 44 av Sveriges bästa
  kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i   
 kommunerna. Nordmaling har klättrat 40 platser sedan i fjol. 2014  
 fanns Nordmaling på plats 267.

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

BJURHOLM 

•  Smörblomman
 Bjurholms kommun öppnade under sommaren Smörblomman, en  
 tillfällig avdelning i ett av våra äldreboenden, på grund av det  
 ökade behovet av boendeplatser.

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

VÄNNÄS 

•  Lämna dina synpunkter på den 
 nya översiktsplanen för Vännäs kommun 

 Utställning av reviderad översiktsplan 9 okt – 10 dec. 20 april till 30 
juni 2017 var förslaget till reviderad översiktsplan ute på samråd. 
Syftet med samrådet var att lämna in synpunkter på   
förslaget till översiktsplan för Vännäs kommun. Under tiden som  
 översiktsplanen finns för utställning kan du lämna ytterligare syn 
 punkter på översiktsplanen. 

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

VINDELN 

•  Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur
Nu kan du läsa och lämna in synpunkter på ansökan innan 
den lämnas in till Unesco. Sedan 2015 pågår ett arbete för att 
Vindelälven ska utses som biosfärområde av Unesco, FNs organ 
för kultur, vetenskap och utbildning. Nu finns ansökan om att bli 
biosfärområde ute på remiss. Det innebär att alla kan lämna in 
skriftliga synpunkter på ansökan senast den 8 december 2017. På  
Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidaturs hemsida hittar du 
ansökan och information om hur du gör för att yttra dig.

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

Vill du ge ett barn ett tryggt hem?
Vi utreder, utbildar och handleder
www.ac-omsorg.se eller ring Siv Lundgren tel 070-591 84 46

Anslagstavlan

Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta 
och komma till insikt om sanningen.

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

STYRELSEUTBILDNING
Umeå

Styrelsebalans i Norrbotten och Västerbotten 
erbjuder en styrelseutbildning där Del 1 innehåller 
grundläggande kunskaper och Del 2 är mer 
djupgående. Den som går båda kurserna har möjlighet 
att diplomera sig. Kurserna kan läsas fristående med 
kursintyg för varje del.

• Styrelsearbete i praktiken
 innehåller det du behöver veta om  
 bolagsstyrning.

•  Balanserat styrelsearbete
 vi tittar på viktiga delar i
  sammanträdet. Strukturer,
 processer och beslutsgångar.

•  Skyldigheter och rättigheter
 vi tittar på vem som ska hålla reda på vad
 i styrelsearbetet.

•  Risker 
 som du som ledamot och bolaget
  kan utsättas för och hur en bra riskanalys kan
  hjälpa styrelsen.

•  Strategiarbete 
 styrelsens viktigaste arbete är att göra bra   
 strategiarbete, hur går det till?

• Och mycket mer...

Maila en intresseanmälan så får du mer information: 
annica@styrelsebalans.se - eivor@styrelsebalans.se  
monica@styrelsebalans.se 

Välkommen med din anmälan senast 27 oktober. 
Begränsat antal platser. Uppkoppling på distans kan 
ordnas.

8 nov 2017 
7 feb 2018

”Vi hjälper ledningar att utveckla 
  balanssinnet”



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

www.hosossfrisor.se
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Köp två produkter från Eimi

FÅ EN FALSE LASH EFFECT 
svart mascara från Max Factor

• 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

Allt inom rörmokeri
i Bjurholm med omnejd

Västra Järnvägsgatan 2, Vännäs 
Tfn. 0935-512 15 
www.vannasbilverkstad.se

DEN KOMPLETTA  
VERKSTADEN  

Med prisvärd service  
och korta väntetider!

Västra Järnvägsgatan 2, Vännäs 
Tfn. 0935-512 15 
www.vannasbilverkstad.se

DEN KOMPLETTA  
VERKSTADEN  

Med prisvärd service  
och korta väntetider!

Västra Järnvägsgatan 2, Vännäs 
Tfn. 0935-512 15 
www.vannasbilverkstad.se

DEN KOMPLETTA  
VERKSTADEN  

Med prisvärd service  
och korta väntetider!

Västra Järnvägsgatan 2, Vännäs 
Tfn. 0935-512 15 
www.vannasbilverkstad.se

DEN KOMPLETTA  
VERKSTADEN  

Med prisvärd service  
och korta väntetider!

VÄLKOMMEN IN!
Öppet: mån-fre 9-17

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

Vi har reflexgarn och 
reflexband i butiken

Förutom TVÄTT hjälper vi Dig med:
Lövkrattning, Snöröjning
Allehanda småsysslor
Byte/lagning av blixtlås
Sömnad



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.

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

Helgskinka    
Scan.

Vallmofranska     
Bonjour, 440g

Solrosfrön
Nature. 18kg

Toalett- & Hushållspapper  
Serla. 6-pack och  3-pack 

Pepparkakshjärtan
Nyåkers, 475g   

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER  25/10 - 29/10

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

/kg
169k  

 

 

ord.pris 219,00 :-/st

/st

3990

99:-
ord.pris 35,95:-/st,  
26,95:-/st

ord.pris 49,95/kg

ord.pris 28,95:-/st

20:-/st
ord.pris 24,95:-/st

/st13905 för



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

Välkommen!
önskar Håkan & Marita

bruket@olofsforsbruk.nu • 070-532 19 42

Boka bord 

redan nu!

SÄLJES: APPLE IPHONE 6, GULD, 128 GB  Ny i låda, 
4800:- Ej operatörslåst. ej laddare till. endast telefon, ingen garanti, 
Är en utbytestelefon från Apple (ord.pris 7000:-) // 070-699 52 67

VI SÖKER EN 
BILLACKERARE 

Bilvårdsspecialisten i Umeå
Vi behöver en ny medarbetatre i teamet 
med erfarenhet av billack.

Anställs omgående
Ring 090-18 90 50

info@tryckeriet.nu • 0951-100 17

Exponera mera!

AFFISCHER 
PÅ DIN ANNONS
Upp till A3-format

25kr styck 60kr start

inkl. moms



Talgbollar 6-pack
Nature. 6x90g

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

Bacon
Tulip. Välj mellan skivat, tärnat 110-140g 

Yoghurt
Valio.  Välj mellan vaniljyoghurt 2,1% och fruktyoghurt 2% 1000g 

Äpplen
Royal gala. Italien, klass 1

/st

AKTUELL A ERBJUDANDEN
GÄLLER  25/10 - 29/10

/st

Laxfilé
Ullmo. Norsk. 400g fryst

1500
/kg

1000
/st4990

/st

1000
/st 1500

/st

Bjurholms IF informerar
Under många år har Bjurholms IF skött många sysslor åt kommunen som exempelvis: 
Skidanläggningen och spårdragning mm. Eljusspåret sommartid med röjning och 
städning mm. Konstgräsplan. Vandringsleden efter öreälven. Rastplatser efter älven. 
Brattåkern. Välkomstskyltarna, samt en del andra diverse saker, utöver detta har vi 
haft våra egna saker som Bjurholms marknad och kanotingen efter Öreälven och 
naturligtvis vår kärnverksamhet, det idrottsliga med gym, fotboll, skidor mm.

Från och med nu kommer vi att sluta med att utföra tjänster åt kommunen, vilket naturligtvis 
innebär att vi avvecklar kansliet och därmed även personalen som har tjänstgjort där.
Dom kommunala sysslorna samt marknaden kommer kommunen att 
ta ansvar över, kanotingen får vi se hur det går att lösa.

Hädanefter så kommer vi enbart att satsa på den idrottsliga verksamheten, 
som förmodligen blir bättre på alla sätt.

Vi vill passa på att tacka alla som har ställt upp och hjälpt oss ideellt 
under alla år med allt runt omkring som har krävts för att vi skulle 
få så fina fritids/friluftsanläggningar som möjligt, så att alla i och 
runt kommunen skulle njuta av fina anläggningar. I framtiden får 
alla som har funderingar och frågor angående drift och skötsel av 
anläggningarna ta kontakt med ansvarig tjänsteman på kommunen.

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen för Bjurholms IF



Vi hjälper dig med

STORA  
TRYCKSAKER!

Roll-ups, banderoller, affischer mm
PS: Vi kan även göra små trycksaker!

Kontakta oss så berättar vi mer!
info@tryckeriet.nu • 0951-100 17



Byggaditthem AB bygger 
- Ditt framtida hem i Vännäsby

Här kommer två familjhus i Lågenergiteknik. Husen vill stå färdiga i 2018.
Huvudvåning med två sovrum-vardagsrum och kök-badrum med tvättpelare.
Hall med tak över ingången-loftsvåning för eget arbete eller levererat av oss

med två sovrum - tekniskt rum och disponibelt rum i mitten.Totalt 161 m2.Bredvid bygger vi garage med carport med area samlat på 42 m2.Tomterna är ca. 1000 m2 friköpt mark.

Vi utgår från 2.990.000,- med underlag i en detaljerad beskrivning och 
därefter bjuds ni in till att ge bud.

Uppstart är planerat i oktober då bygglov sannolikt föreligger då.

Kontakt oss för visning, frågor och bud på 070-288 68 28, bmh@byggamitthem.se

BYGGADITTHEM SV AB  ”BYGGAMITTHEM.SE”  070-288 68 28
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OKTOBER 2017

BJURHOLMS
KOMMUN

Aktuellt:

• Lär dig mer om din krisberedskap
• Mera Bredbandspengar till Västerbotten
• Evenemang

EN DEL AV BV-GUIDEN

KOMMUNAL INFORMATION 
av kommunstyrelsen i Bjurholms kommun



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 radio. 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) 
•  Talmeddelande från SOS-alarm till fast telefoni inom det 
 drabbade området 
•  SMS-meddelande från SOS-alarm till mobiler som är 
 adressregistrerade i det drabbade området 

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

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

Kontaktperson: Caroline Helmersson, kvalitetsstrateg, 
0932-140 24, caroline.helmersson@bjurholm.se

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 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. Vattenproblem 
kan också bero på att det finns för lite (torka) eller för mycket 
(översvämning) vatten.

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 information vid en telestörning. 

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

Ladda ned appen för www.krisinformation.se
I appen Krisinformation.se kan du prenumerera på varningen 
Viktigt meddelande till allmänheten. Du väljer själv vilka 
geografiska områden som du vill följa och få notiser om. I appen 
kan du också följa varningar från SMHI, trafikmeddelanden 
från Trafikverket och du hittar även checklistor för hur du kan 
förbereda dig för allvarliga händelser. Appen finns för både iOs 
och Android.

Lär dig mer om din krisberedskap



Miljö

Mera bredbandspengar

Mycket att vinna på att återvinna
När du sorterar och återvinner ditt avfall hjälper du till att spara 
både energi och naturresurser. Ju renare dina sopor är desto 
större möjligheter finns det att använda materialen på nytt. Mycket 
mer än förpackningar och tidningar kan återvinnas. 

Men det är bara förpackningar och tidningar som ska lämnas på 
återvinningsstationen. Övriga sopor kan du lämna på kommunens 
återvinningscentral på Kyrktjärn.

Här är några exempel på hur mycket energi som kan sparas 
genom återvinning:

• 11 pantade burkar sparar energi som motsvarar 
 5 minuters dusch.
• 1 återvunnen aluminiumburk sparar energi som räcker 
 till 1 dygn vid datorn.
• 1 konservburk som återvinns sparar energi som räcker 
 till 7 timmars TV-tittande.
• Du kan koka 38 koppar kaffe på din dagstidning.
• En påse matavfall kan bli biogas som räcker till 
 2,5 kilometers bilkörning.
• Återvinn cykeln så sparas lika mycket koldioxid som om du 
 kört bil mellan Bjurholm och Örnsköldsvik (och lite till) – 12 mil.

Källa: www.sopor.nu

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

11/11	 Dårfinkskväll	med	kafé
  Sketcher, sång och musik bjuds på av Dårfinksgänget
  Lördag 11 november kl 18.00 på Folkets Hus. Förköp och  
  betalning på biblioteket, tel 0932-14042. Inträde med fika:  
  150 kr, med scenpass 130 kr.
	 	 Arr:	Dårfinkarna,	Kulturföreningen	BiKupan,	Biblioteket,			
  studieförbundet Vuxenskolan

13/11 Låt vårt inland leva och en läsande förebild
  Malin Ackerman - kvinna som för kamp mot nerläggning av  
  inlandet. Måndag 13 november kl 19.00, på biblioteket
  Arr: Biblioteket, Föreningen Norden, ABF

28/11 Magiska möten i fågelmarker
  Möt författaren och naturfotografen Brutus Östling
  Tisdag 28 november kl 18.30 på biblioteket
  Arr: Biblioteket, ABF

27/11	 Nordiskt	julfirande	med	hemliga	gäster
  Måndag 27 november kl 19.00 Kyrkstugan
  Arr: Föreningen Norden, Bjurholms berättarakademi,   
  Vuxenskolan

5/12 Deckarkväll
  En spännande kväll med bokprat och boktips om deckare,  
  thriller, kriminalromaner och spänning. Tisdag 5 december  
  kl 18.30, på biblioteket
  Arr: Biblioteket

Utställning på biblioteket
11 december–10 januari, Jul i vårt hus. I julutställningen går vi   
”all in” och pyntar hejdlöst (smaklöst)? Tomtar, ljus och glitter.   
Mer jul helt enkelt.

Har du idéer på en utställning. Kanske tillverkar du något? Eller 
har en speciell samling. Hör av dig till biblioteket 0932-140 42, 
0932-140 61.

Fler evenemang finns på www.bjurholm.se 

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till 
tips@bjurholm.se • Senast 2017-11-13 för publicering 2017-12-06

Sommarlovsaktiviteter 2017
Kommunen har 2017 sökt och fått bidrag från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidraget har använts till gratis 
aktiviteter under sommarlovet för barn och ungdomar 6-15 år. 

Bidraget har delvis utbetalats till de föreningar som sökt detta, 
men även av kommunen för olika aktiviteter. Sommarlovsbidraget 
fortsätter under två år till och kommunen kommer att söka det till 
nästa sommarlov också. Så tänk 
till vad just er förening kan göra 
nästa sommar.

Sammanlagt har 582 barn och 
ungdomar deltagit i olika sommar-
lovsaktiviteter 2017, 280 flickor 
och 302 pojkar. Bra jobbat alla 
föreningar som deltagit i detta.

kontaktperson: Karin Gulliksson, 
Bibliotekarie, 0932-140 61, karin.
gulliksson@bjurholm.se

Mera bredbandspengar till Västerbotten
I höst eller början av 2018 kommer 42 miljoner att kunna sökas 
till nya Byanät. För att vi ska vara förberedda att söka vill vi 
att de byar som saknar bredband med fiber idag skickar in en 
intresseanmälan vilka som är intresserade.

Man får själv bekosta arbetet med att gräva, lägga ner slang, dra 
in fiber, teckna markavtal med berörda markägare och återställa 
marken, allt enligt ”Byalagskonceptet” se punkt 14 i kommunens 
Bredbandsstraregi. 

En anslutningsavgift på 7 000 kr exkl. moms, 8 750 kr inkl moms.

Gör så här:
Gå ihop och bilda en arbetsgrupp som samlar ihop anmälningarna 
och lämnar in det i ett gemensamt dokument så att en 
projektering kan göras för en ansökan hos Jordbruksverket.

Blankett finns att hämta på:
www.bjurholm.se/storprojekt  ”bredband till fler”.

Kontaktperson: Glenn Holmgren, 0932-140 41, 070-369 82 55, 
glenn.holmgren@bjurholm.se

Biblioteket

Evenemang


