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Vi vill välkomna vår nya medarbetare 
Hamed till vår verkstad/mack

VI FIXAR ALLT!
• Kamremsbyte
• Husvagnsservice
• DÄCK
• Reparationer/Underhåll
• BENSIN & DIESEL

ISAKSSONS
BENSIN & VERKSTAD AB

Varmt välkomna till oss!
Örträskvägen 2, Bjurholm • 0932-100 42

Komplett verkstad



Månadens Kåseri
av Elina Kallin

När det handlar om släktträffar och familjemiddagar så tyck-
er jag att det kan vara väldigt trevligt att träffas och umgås. 
Jag kan till och med sträcka mig så långt att jag själv väljer 
att vara värd för hela kalaset. Fixa, duka och preppa midda-
gen. Planera efterrätten och städa huset. Sen när alla gäs-
ter kommer är jag däremot väldigt duktig på att dela ut upp-
gifterna. ”Ja, nu kommer Mormor, vad bra här har du mina 
barn”, eller ”Men tjenare, kul att se dig. Här är köttet, grillen 
står där borta”. Sen är alla ute på gården i full fart med att 
leka i sandlådan, vända på köttet, placera ut borden och allt 
annat som ska göras. Kvar står jag i ett tyst kök, lyssnar på 
radio och skär lite på en gurka. Långsamt. I perfekta små 
kuber. Tänker att det här var ju trevligt ändå.
Senare på kvällen när alla åkt hem, huset ser ut som om 
de 30 rövarna har varit på besök, och barnen sover i soffan 
med glasskladd i håret och sommarsmutsiga fötter, står jag 
i köket igen. Plockar disk, flyttar tillbaka alla möbler, lyssnar 
på nattradio och ser solen gå ner. Sommarledighet av bästa 
slag. Inga tider att passa och alla gör lite som dom vill.

Däremot gillar jag inte den där sommarhetsen som kommer 
smygande varje år. Paniken i den stora frågan: Var ska vi 
åka på semester? För semestra måste man väl göra, an-
nars har man inte gjort något ”vettigt” under ledigheten. Ri-
vieran, Mallorca, Höga kusten, Skara sommarland. Från det 
ena stället till det andra. Alla dessa äventyr som man sedan 
står med kollegorna under hösten och jämför, vad gjorde du 
och vad gjorde jag?  

Nej fy, det gör mig bara stressad (och vad är då poängen 
med semester, tänker jag?). Att vara hemma funkar alldeles 

utmärkt. Vi är ju ändå borta större delen på dygnet i vanliga 
fall. Visst, vi brukar åka till sommarstugan några vändor var-
je sommar, men det är ju också som hemma. Man har sin 
tandborste på samma ställe, kudden luktar ”hemma” och det 
är där man vet var gäddorna slår. Dagsutflykter funkar även 
härifrån.

Nä, jag tycker sommaren mest består av vem som haft den 
bästa semestern, vem som ätit godast mat och hur många 
vändor man hinner med penseln runt husknuten. Om man nu  
ska gå efter flödet i sociala medier.
Packa istället väskan med saft och bullar, ta med ungarna på 
utflykt. Gå i skogen och kolla myror eller vad man nu kan hitta 
på. Låta det ta tid och stressa inte från den ena aktiviteten till 
den andra. Det kallar jag semester!

Mitt mål denna sommar, och alla år framöver, är att göra ett 
fint intryck hos mina barn. Något som vi kan blicka tillbaka till i 
framtiden och dom kan säga ”Minns du när vi...”
Det gör mig varm i hjärtat!

Elina Kallin
ST Tryckeri & Reklam

När semestern i själva verket 
är en inbördes tävling...
Semester. Tid för eftertanke och avslappning och en chans att ladda batterierna. Fyra veckor 
av totalt lugn. Eller hur var det där nu då? Med hus, sommarhus, hundar, ungar, släktingar och 
allt däremellan, hur lugnt blir det egentligen?
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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
PostNord

Utgivningsområde
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 Fortnox. Avgift 45:- inkl. moms, 30 dagar 
netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta och 
påminnelseavgift. Reklamskatt ingår i alla priser.

Nästa utgivning: 26/9
Manusstopp: 7/9
annons@bjurholmsguiden.se



Aktuellt
Nedan ser du ett litet axplock av vad som är aktuellt i din 
kommun. För mer info: se respektive kommuns webbplats.

NORDMALING

•  Slamtömning även på helger
 Hädanefter kommer slamtömningar även att ske på helger.  

•  Sommarcafé på Bäcknäset 2018
 Öppet v. 29, 30, 31
 Öppettider: 12-15 Kvällsöppet: 19-21
 Öppet torsdag-söndag
 Varmt välkommen!

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

BJURHOLM

•  Simhallen har sommarstängt
 Stängt från 15 juni. Öppnar igen måndag 20 augusti. 
 Trevlig sommar!

•  Kommunkontorets öppettider sommaren 2018
 Kommunkontorets öppettider i sommar:
 V.26 kl.09.00-12.00, 12.45-15.00 - ytterdörren är öppen
 V.27-30 kl.09.00-12.00, 12.45-15.00 - ytterdörren är låst
 V.31 kl.09.00-12.00, 12.45-15.00 - ytterdörren är öppen
 V.32 kl.09.00-12.00, 12.45-15.00 - ytterdörren är låst

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

VÄNNÄS

•  Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommaren 2018

 Den 30 maj togs beslut om att ungdomar erbjuds avgiftsfri 
 kollektivtrafik under sommaren. Alla som går ut årskurs 6 i grund-
 skolan upp till årskurs 2 på gymnasiet under vårterminen 2018 
 och går i skola i Västerbotten, har nu möjlighet att åka buss helt  
 kostnadsfritt under perioden 18/6 till 19/8 2018.

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

VINDELN

•  Förbud mot terrängkörning
 Terrängkörning med fyrhjuling eller annat fordon leder ofta till 
 skador på mark och växter. Motordrivna fordon i naturen kan 
 även störa djur och människor. Tänk på att det nästan alltid är  
 förbjudet att köra med den i terräng. Undantag från regeln finns 
 till exempel för jord- och skogsbruk.

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

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

NYA

Välkommen att
boka tid för

• Klippning
• Fotvård
• Massage

Baksjöliden-
dagen 

9 juli kl 11-16 
i Byastugan

 * Underhållning med 
  Roger och Susanne
 *  Dialekt-tipsrunda
 *  Visning av ATV (Autoblå)
 *  Mat och fikaförsäljning, 
 *  Loppis m.m.

Välkommen!

Välkommen att besöka oss
på marknadsdagarna

i Bjurholm 30 juni - 1 juli

TYPISKT!
Jag glömde lämna in 

min annons!

Lämna in manus till nästa 
nummer redan idag!

annons@bjurholmsguiden.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

Jesus säger: ”Se, jag gör allting nytt”
 Upp. 21:5

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



Nå lite längre
- till ännu bättre pris!
När du annonserar i ditt lokala annonsblad, så ber 
du även om att få samannonsering i de orter du 
vill synas i. Då hjälper vi dig att nå fler läsare till 
ännu bättre priser. 

Perfekt för dig som vill synas hos en större läsarkrets 
utan att behöva sköta alla kontakter själv.

Vi hjälper dig att synas lite mer!

STORU-
MAN/SORSELE | 

LYCKSELE | VILHELMINA | 

ÅSELE | DOROTEA | STORUMAN/

SORSELE | LYCKSELE | VILHELMINA | 

ÅSELE | DOROTEA | STORUMAN/SORSELE 

| LYCKSELE | VILHELMINA | ÅSELE | DORO-

TEA | STORUMAN/SORSELE | SORSELE | VIL-

HELMINA | ÅSELE | | LYCKSELE | VILHELMINA 

| ÅSELE | DOROTEA | STORUMAN/SORSELE 

| LYCKSELE | VILHELMINA | ÅSELE | 

DOROTEA  | LYCKSELE | VILHELMINA 

| ÅSELE | STORUMAN/SORSELE | 

LYCKSELE | VILHELMINA | 
ÅSELE | DORO-

Upp till

50% rabatt

VILHELMINA-aktuellt

annons@tryckeriet.nu
Tel. 0951-100 17 

www.tryckeriet.nu

JESSICA 
 ANDERSSON

MAGNUS 

CARLSSON 
LÖRDAG 30 JUNI  
VILDMANNAHALLEN  

ARTISTER  DANSBAND 
COVERBAND  ÖLTÄLT  

KL 18-02  300KR 
18 ÅR  KONTANTER  
GRILLBAR & HAPPY 

HOUR 18-21  

MARTINEZ 
ELOGE  MICKES
MÅNSSON ALL STARS  BENGAN

Med reservation för tryckfel och ändringar

NÖJESALLIANSEN PRESENTERAR 22:A UPPLAGAN AV LAPPLANDS STÖRSTA DANSFESTIVAL!

för mer info besök vår webbsida www.kulturakademin.se
 Duncan Kemp, tel 070 693 99 99 • info@kulturakademin.se

CULTURE CRUSH

DANS
25-29 JUNI

ÅRSKURS 1-3
VECKA 26

25-29 JUNI

ROCK
WORKSHOP
UNGDOMAR 

DROP IN
25-29 JUNI 

DANS
25-29 JUNI

ÅRSKURS 7 + 
VECKA 26

25-29 JUNI

FILM
WORKSHOP
UNGDOMAR

TOR-FRE
28-29 JUNI

DANS
25-29 JUNI

ÅRSKURS 4-6
VECKA 26

25-29 JUNI

DANSROCKFI LM
EN HEL VECKA MED KREATIV KULTUR I STORUMAN

rock •film• dans 25-30 juNI  STORUMAN



Varma 
sommarhälsningar

Westmans Livs • 0932-400 68

Välkommen!
AGNÄS

Våra öppettider 
mån-ons 8.30–17.00  
tors-fre 8.30–18.00 
lör 8.30–13.00

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

NÄSTAN 

HALVA PRISET

Ska du måla om huset i sommar 
eller vill du förnya väggar inomhus?
Rana Färghandel kan hjälpa dig med färg och 

andra produkter från Flügger färg till 
RIKTIGT BRA PRISER!

Kom & handla hos oss i Mo i Rana 
så får du 20% på allt i butiken

Erbjudandet gäller t.o.m sista juli 2018

För mer info kontakta Gunnar +47 400 90 697

Rana Fargehandel AS
Selforsveien 22, 8613 Mo i Rana

Färg är inte billigt i Sverige, 

men i Norge blir det annat! NÄSTA UTGIVNING AV 

DELAS UT 26/9
manusstopp 7/9

annons@bjurholmsguiden.se

Ring Bris på 116 111, eller mejla och chatta på bris.se

ÄR DU UNDER ARTON OCH 
BEHÖVER PRATA MED NÅGON?



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

FÄRSKA HAMBURGARE Sverige/Nyhléns Hugosons. 
Välj mellan original eller Hickorykryddade. 400 g. Jfr.pris 67:95/kg

KYCKLINGBRÖSTFILÉ 
Coop. Välj mellan olika sorter. 225-270g.

KAFFE Arvid Nordquist. 
Olika sorter. Gäller ej Eko, Reko, Solid, Amigas. 500g. Jfr. pris 55:-/kg

AKTUELLA ERBJUDANDEN
Gäller t.o.m 1 JULI

NEKTARINER 
Spanien/Italien. Klass 1.

55:- 15:-/kg

4990
/st

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL

MAX 2 KÖP/HUSHÅLL

2990
/förp.

MAX 2 KÖP/HUSHÅLL

2 för

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

Stefan Gotthardsson,  
Umeå norra, 070-343 01 88

Jens Vidmark,  
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.

18 juni - 17 augusti har vi öppet kl 08.00-15.00
på hälsocentralerna i Bjurholm och Vännäs.

Efter kl 15.00, ring 1177 för bedömning och 
eventuell hänvisning till jourhavande hälsocentral 
i området.

Vid akuta livshotande besvär, ring 112

Telefon rådgivning
Bjurholm 090-785 44 41
Vännäs 090-785 44 50

Hälsningar
Verksamhetscheferna i Bjurholm och Vännäs

Sommartider 
i Bjurholm och Vännäs



• 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

Jag utför:
 •  Grustransporter

 •  Snöröjning 
   för enskilda vägar

 •  Rep och underhåll 
   av skogsvägar

 •  Lossning & Lastning

Torsdag 12/7 Torsdag 12/7 Torsdag 12/7

Fredag 13/7Fredag 13/7 Fredag 13/7

Lördag 14/7 Lördag 14/7 Lördag 14/7 Lördag 14/7

12/7, 13/7 & 14/7

Fredag 13/7

Stora scenen • Lilla scenen • Discoladan 
Dansbanan • Karuseller • Mat & Dryck

Förköp till kvällen: www.biljettkiosken.se/trillen
www.trillen.se • Följ oss på Facebook och Instagram

12/7-13/7-14/7
Välkomna!

HEMBYGDSOMRÅDETFri entré!

FOLKFESTNORRLANDS 

STÖRSTA
M DKNARA
Asele

ÖLSERVERING - ARTISTER

Kalle Moreus
Söndag 15 juli kl 18

Mendez
Måndag 16 juli kl 14

Panetoz
Lördag 14 juli kl 15



Vi bryr oss om 
en grönare framtid!

Miljötryckeriet

Vi har de senaste åren jobbat hårt för att nå de kriterier som finns instiftat i miljö-
balken, och vi använder oss av en levande miljöplan som uppdateras allt eftersom 
vi byter ut skadliga produkter. Vi väljer  alltid i första hand de produkter som 
gynnar miljön mest positivt. Med detta menas att vi försöker se helheten i de nya 
produkter som införs, att dessa inte för med sig oavsiktlig skada på miljön eller 
arbetsmiljön.

I alla våra trycksaker används FSC-certifierat papper, vilket garanterar ett 
miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk 
av världens  skogar. Vi återvinner även allt pappersspill och kartonger 
så vi kan få nya, fina material att jobba med.

Under en femårsperiod har vi minskat kemikalieanvändningen med 
80%. Tryckfärgerna är idag helt vegetabiliska liksom alla tvättvätskor. 
Kommunens miljöavdelning har dessutom bedömt att vår verksamhet inte 
har några farliga miljöprodukter eller miljöutsläpp och därmed inte behöver 
tillsyn.

TRYCKERI & REKLAM

Tänk lite grönare!

www.tryckeriet.nu • Blåv vägen 246 • 0951-100 17

•  Koboltfria och vegetabiliska färger

•  FSC-certifierat papper

•  Återvinning av allt spill från tryckning

 (Tryckplåtar, färgöverskott, pappersspill m.m.)

•  Tryck på ekologiska kläder

•  Fjärrvärme

•  Returnerar & sorterar allt avfall

• Medlem i Xerox miljöprogram

•  Uppladdningsbara batterier

•  Inga farliga miljöprodukter/utsläpp enligt

 Kommunens miljöavdelning

•  Tankar fordon med HVO100 och Gas samt

 ACP Evolution Diesel

• Samfraktar för minskade körsträckor

• Uppdaterad & aktuell miljöplan

•  Ekologiskt kaffe & muggar till kunder

 Hela miljöplanen finns på vår hemsida

Vårt miljötänk i stora drag...

”Vi hejjar på alla företagare att också ta en steg framåt för miljön!” Heidi & Björn

Tryckeriet utmanar dig 
och ditt företag/organisation att visa upp 
vad ni gör för att bidra till en bättre miljö.

50% rabatt på en annons 
där ni informerar om vilka miljöåtgärder 

ditt företag eller organisation gör.

Maila ditt manus till annons@tryckeriet.nu

Inspireras av

VAD GÖR DU FÖR ATT BIDRA 
TILL EN BÄTTRE FRAMTID?



Tryckeriet utmanar dig 
och ditt företag/organisation att visa upp 
vad ni gör för att bidra till en bättre miljö.

50% rabatt på en annons 
där ni informerar om vilka miljöåtgärder 

ditt företag eller organisation gör.

Maila ditt manus till annons@tryckeriet.nu

ÄGG   
Coop. 12-pack. Ord. pris 29,95/st

KNAPRIGA CHIPS   
Coop, 175g.  Ord.pris 20,95/st

GRILLKOL & BRIKETTER
Änglamark. 2,5 kg. Ord.pris 39/st

KYCKLINGFILÉ
Coop. 1 kg. Ord. pris 79,95/st. Max 2 st/kund

MUNKAR
Bonjour, 63g. Ord.pris 4,90:-/st   

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER  27/6-1/7 2018

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

 

4990
/st

20:-/st99:-
3 för

10:-/st10:-
3 för

Arne Pettersson
070-696 35 38

pettersson_arne@hotmail.com

Varmt Välkomna! Arne Pettersson

UTLOTTNING
Vinn en pall pellets

Passa på att beställa före prishöjningen!
SCA har aviserat om prishöjning med ca 10% fr.o.m 1/8
          Köp/beställ före 1/8 till ord. pris. OBS! Måste vara hämtat/levererat före 25/8.

6 & 8 mm pellets på lager för 
beställning eller hämtning 
från depån i Balsjö (ring före).

Pelletsen finns på: 
Småsäck, storsäck, halvpall, 
helpall & bulk.

1 pall, 52x16 kg = 832 kg
ord. pris 2050:-.  

Kom och grilla på 

vår pelletsgrill under 

marknadsdagarna. 

Vi bjuder på korv & kaffe!

Korsningen 

Kyrkogatan/Skolgatan

Bjurholm entreprenad
- DITT BEHOV ÄR VÅRT UPPDRAG!

Tel. 070 777 13 40 • b-o@bjurholmentreprenad.se

•  KOSTNADSEFFEKTIV GRÄVARE OCH LASTBIL 
 vid mindre gräv och schaktjobb

•  ENSKILDA AVLOPP
 Utbildad i Maskinentreprenörernas Diplomutbildning

•  UTHYRNING AV MASKINER OCH UTRUSTNING
•  MATJORD
•  LÖSULLSISOLERING MED ICELL LÖSULL
 även uthyrning av isoleringsmaskiner vid köp av lösull

www.Bjurholmentreprenad.se



JUNI/JULI
29/6–1/7 Bjurholmsdagarna med marknad kl 10.00-16.00.  
  För mer information se www.bjurholmsdagarna.se 
  samt annan annonsering

AUGUSTI
11/8  Byaloppis i Agnäs kl. 11.00–15.00

28/8  Dialogfrukost för företagare och intresserade, 
  kl. 07.30–09.00
  För mer information se kommande annonsering i 
  VK/VF och på vk.se
  Plats: kommunkontoret, sessionssalen

Fler evenemang och mer detaljerad information om respektive 
evenemang finns i evenemangskalendern på www.bjurholm.se.

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till 
tips@bjurholm.se senast 2018-09-03 för publicering 2018-09-26.

Biblioteket
Bibliotekets öppettider under sommaren 14 juni–17 augusti:
Tisdagar och torsdagar kl.17.00–20.00
Under vecka 30 har biblioteket helt stängt.

Personal finns på plats även på andra tider, 
ring 0932-140 42 för kontakt.

Behöver du bli ”meröppetanvändare” innan sommaren?
”Meröppetanvändare” innebär att du kan besöka biblioteket även 
då det är stängt. För att få veta mera, och skriva kontrakt, ta då 
kontakt med biblioteket.
OBS! Under marknadsdagarna 30 juni – 1 juli är det stängt 
för ”meröppetanvändare” då biblioteket har öppet för 
fotoutställningen.

Gallrade böcker finns att köpa på biblioteket från 
21 juni-10 augusti. 
Böcker från 2 kr/bok. Fyll en kasse med gallrade böcker för 20 kr, 
eller ännu bättre – ta med en egen väska och fyll den för 20 kr.

Kontaktperson: Karin Gulliksson, bibliotekarie/ kulturansvarig, 
0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se 

På grund av få besökare som har sökt sig till vår Besökarservice 
i ”Ladan” de senaste åren så har vi i år valt att inte bedriva den-
na verksamhet. Turistinformation och broschyrmaterial finns på 
kommunkontoret och på Lilla skafferiet. 
Besök gärna kommunens turismwebb www.visitbjurholm.nu

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

Evenemang

30/6-1/7 Under marknadsdagarna kan utställningen ses  
  kl 10.00–16.00.

29/6-31/8 1968 - för femtio år sedan. 
  Sommarutställning med foton från 
  Ernst Lundgrens rika fotoskatt.

Utställningar på biblioteket

Avverkning i tätorten
Under sommar och höst så kommer Bjurholms kommun i samar-
bete med Skogsägareföreningen att göra en insats för att snygga 
upp i den tätortsnära skogen.

Detta berör i huvudsak området kring Österbacka och Smeds-
vägen samt kring industriområdet, men det kommer även att ske 
gallring och röjning runt om i övriga samhället.

Kontaktpersoner: Örjan Svensson, gatuingenjör, 
Bjurholms kommun 0932-140 09
Mimmi Almqvist, skogsinspektor, Norra Skogsägarna 
070-250 58 08

Slamtömning tunga brunnslock
Ser ditt lock på slambrunnen ut som på bilden? I så fall så kom-
mer det att debiteras extra för lyft av tungt brunnslock när slam-
bilen kommer. Detta är ett led i att underlätta för slambils chauf-
förers arbetsmiljö. Ett brunnslock får inte väga över 25 kilo men 
bör inte väga över 15 kilo.  Avgiften som tillkommer är 900 kronor.

Kontaktperson: Örjan Svensson, 
gatuingenjör, 0932-140 09.

Tekniska

Miljö
Badvattenprover
Varje sommar kontrollerar miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
badvattnets kvalitet vid badplatserna i Lill-Armsjön och Angsjön. 
I sommar kommer vi att ta prov två gånger under badsäsongen. 
Provsvaren hittar du på Havs- och vattenmyndighetens hemsida 
www.havochvatten.se. Där kan du även se hur andra större bad-
platser i Sverige har det med sin badvattenkvalitet. Skulle något 
prov visa på otjänlig kvalitet så sätts skyltar upp om att det är 
badförbud och ett omprov tas. Det ska vara säkert att bada på 
kommunens badplatser. Den som vill ta egna badvattenprover är 
välkommen att höra av sig till miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
för mer information.

Barn och UV-strålning
Nu är sommaren och solen här och det är dags att tänka på hur 
man bäst skyddar sig själv och sina barn från skadliga solstrålar. 
Eftersom barns hud är extra känslig för solens strålar är det viktigt 
att de är tillräckligt skyddade. Mellan kl.11.00-15.00 när solen är 
som hetast bör barnen vistas i skugga eller inomhus och barn 
under ett år ska överhuvudtaget inte vara i direkt soljus. När barn 
vistas i solen skyddas de bäst av kläder, solhatt och solglasögon. 
Smörj med solkräm där kläderna inte täcker. Tänk på att smörja 
med solkräm flera gånger under dagen och efter bad.

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

Besökarservice



Valet 2018
Den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstings-
fullmäktige. Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstläng-
den får ett röstkort hemskickat med posten. För att ha rösträtt i 
något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Förtidsrösta i Bjurholm
Från den 22 augusti–8 september kl.16.00–18.00 är det möjligt 
att förtidsrösta. Lokalen för förtidsröstning är Bjurholms bibliotek. 
Den 8 september kl.12.00–14.00 finns också möjlighet till förtids-
röstning på Bjuregården och Älvgården.

Valdagen
På valdagen den 9 september är Bjurholms bibliotek och gam-
la skolan i Karlsbäck vallokaler. Biblioteket är öppet för röstning 
kl.08.00–20.00 och i Karlsbäck kan du rösta kl.10.00–12.00.

Kontaktperson: Karin Gulliksson, bibliotekarie/ kulturansvarig, 
0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se

Stiftelsen Iris Johansson stipendium

Stiftelsen Iris Johansson bildades för att dela ut ett stipendium till 
behövande ungdomar för utbildning.

Sista ansökningsdag 30 september

Stiftelsens Historia
Stiftelsen Iris Johansson bildades år 2000 av Iris Johansson, f.d. 
lärare och rektor i Bjurholms kommun. Stiftelsens ändamål är att 
utdela stipendier för utbildning till ungdomar över 20 år inom Bjur-
holms kommun. Utdelningen skall ske en gång per år och omfatta 
minst ett och högst fyra stipendier. Stipendiet skall uppgå till minst 
10 000 kronor. Stipendiet/stipendierna skall tillsammans uppgå till 
minst 80 % av stiftelsekapitalets nettoavkastning. Utdelning kan 
endast ske från stiftelsekapitalets nettoavkastning.

Vem kan söka?
Stipendiet utdelas till en eller flera ungdomar som:
• Är 20 år eller äldre
• Är folkbokförda i Bjurholm
• Är antagen till eller deltar i en utbildning

Hur går utdelningen till?
Stiftelsen tar emot ansökningar till stipendiet det året utdelningen 
sker. Kommunstyrelsen i Bjurholms kommun utser stipendiater 
med ledning av inkomna ansökningar. Styrelsen ta hänsyn till 
mottagarens ekonomiska och andra omständigheter på sådant 
sätt att stipendiet bedöms främja stiftelsens ändamål.

Ifylld och undertecknad ansökningsblankett skickas till:
Bjurholms kommun
Stiftelsen Iris Johansson
Kommunstyrelsen
916 81 Bjurholm

E-post skickas till Bjurholms kommuns centrala e-postlåda:
kommunen@bjurholm.se
Märk e-posten med ”Iris Johansson stipendium”

Blanketten kan laddas ner från Bjurholms kommuns hemsida:
www.bjurholm.se 

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

Under veckorna 26-31 är det begränsat med personal på 
kommunkontoret på grund av semestertider. Det innebär att vi 
har valt att ha dörren låst vissa tider under perioden.
 
Kommunkontoret har öppet mellan kl 09.00-12.00, 12.45-15.00.
 
Om dörren är låst när du kommer på besök ber vi dig att ringa på 
klockan vid entrén så kommer någon och möter upp dig.

Med önskan om en trevlig sommar!
Karin Gothefors-Linder, Tf kommunchef.

Vi vill möta er medborgare över en kopp kaffe, för att föra en dia-
log om hur ni ser på integration. 

Ansvarige handläggare tar med fika och kommer ut till er för med-
borgardialog. Ett bildspel på 20 minuter samt en kort film är vad vi 
vill ge som inspiration inom ämnet. 
Alla konstellationer, ”vävstugegäng”, föreningar, styrelsemöten 
m.fl. är välkomna att maila, ringa, och boka in oss.

Vad är riktlinjer? Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok 
som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga

Vill du boka?
Kontakta då flyktingsamordnaren Monica Jonsson, 
0932-141 52, monica.jonsson@bjurholm.se

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR, 2016/679) började 
gälla den 25 maj 2018. Syftet med reglerna i förordningen är att 
skydda fysiska personers integritet vid behandling av deras per-
sonuppgifter. En personuppgift är ”information som direkt eller 
indirekt kan hänföras till en identifierbar fysisk person som är i 
livet”. 

I den nya dataskyddsförordningen förtydligas och utökas person-
uppgiftsansvariga organisationers ansvar och skyldigheter samt 
så förstärks de registrerades rättigheter. Bjurholms kommun ar-
betar för att uppfylla de krav som den nya förordningen ställer.

Vill du veta mer se www.bjurholm.se

Kontaktperson: Dataskyddsombud, 0932-140 23, 
kommunen@bjurholm.se

Öppettider kommunkontoret

Arbetet med integrationslinjer

Nya dataskyddsförordningen
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