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Ha en plan  
för minsta barr

Det viktigaste verktyget för en välskött och lönsam skog är varken motor- 
sågen eller skördaren. Det allra viktigaste är skogsbruksplanen. Så att du har 

koll, in i minsta detalj, på hur hela din skog blir precis som du vill ha den. 
Idag och i framtiden. Hör av dig, så berättar vi mer.

Stig Forsberg  Nordmaling, Umeå södra 070-326 45 21
Bert Forsberg  Bjurholm  070-326 45 29 
Wictor Rytterstedt Umeå   070-247 51 61
Lars Eliasson  Lycksele   070-251 11 90

www.holmen.com

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



Månadens Kåseri
av Elina Kallin

Det där med att stressa runt är i och för sig inte långt ifrån 
sanningen. Som skilsmässobarn flyttar man ständigt runt till 
olika platser varje jul. När man är liten brukar det vara vart-
annat år, men nu när man är vuxen försöker man klämma 
in alla under en och samma dag. Familjen är numera dub-
belt så stor, med svärföräldrar och den sidan av släkten, så 
blir det frukost hos pappa, lunch hos farmor och farfar, en 
snabbfika hos mormor och morfar, hem innan Kalle börjar 
och ta med mamma på vägen. In med alla syskon, hundar, 
ungar och den där matkassen som fick panikköpas i sista 
stund (jag som alltid säger att det är onödigt för matbuti-
kerna att ha öppet på Julafton). Sätta ungarna och de äldre 
framför TVn med en ask Alladin och börja med maten inne 
i ett svettigt varmt kök. Sen är det mat och en stunds lugn 
(läs: springa efter ungar med myror i brallan, höga på sock-
er och paketlängtan) innan julklappsinfernot börjar. Men så 
är klockan plötsligt 23.00, dom flesta sover och man sitter 
hålögd framför Tvn och ser reprisen av ”Tomten är far till alla 
barnen”. Man tittar på varandra och säger ”Nästa år ska vi 
bara vara vi och barnen och vara hemma hela dagen”.

Men när det väl kommer till kritan och nästa års jul närmar 
sig runt hörnet, är vi där igen. Planerar. Om vi kliver upp lite 
tidigare kan vi äta en lugn minifrukost och öppna morgonpa-
ket med barnen innan vi drar ut på den årliga ”hälsa-på-tur-
nén”, för man vill ju hinna träffa alla som man håller kär. Den 
stora härliga familjen! Det är ju bara jul en gång om året... 
But, lets face it. Bara för att det är julafton får inte dygnet på 
ett magiskt vis fler timmar än 24, thats it! 

Ett år samlade vi alla under ett och samma tak, mysigt men 

ungefär samma kaosnivå. Det var också det året som invig-
des med att mammas hund sprang in i vardagsrummet och 
kissade på julklapparna som låg under granen samtidigt som 
den andra hunden åt upp hela lådan med ”finchoklad”, den 
som är alldeles för dyr för att köpas annat än till jul.

Jaja, vad är väl en bal på slottet. Jag ÄLSKAR min familj och 
det är inte alltid kaos. Men oftast. På ett kärleksfullt sätt. Det 
är många syskon, många ”din mamma”, ”min pappa”, ”våra 
föräldrar”, mammas granne, kusinens morföräldrar och nå-
gons bonus-guddotter/bästa vän. Allt i en härlig hög, som ett 
eget avsnitt av den amerikanska serien ”Mordern Family”, 
precis som det ska vara. Alla tillsammans!

Nu blev detta en väldigt julig krönika och det var väl kanske 
inte riktigt meningen då det i själva verket nu är höst och jakt 
på tapeten. Men det skadar inte att vara förberedd och i år 
ska jag verkligen anamma mottot ”Julen handlar inte om kon-
sumtion och överprestation” utan om människan i sig. Inte om 
vem som får flest julklappar eller godast mat. Utan att man får 
vara tillsammans, skratta och umgås. Sen att man då kanske 
får äta makaroner och korv på årets hög-
tidligaste dag, må så vara. Så länge 
ingen behöver vara varken utanför 
eller känna sig ensam.

Elina Kallin
ST Tryckeri & Reklam

Det har aldrig skadat att vara 
väl förberedd!
Sommaren är slut och det är tre månader kvar till jul... TRE MÅNADER!!! Vid den här tiden 
brukar jag drömma mardrömmar om att jag glömt att köpa julklappar, att vi äter makaroner och 
korv framför Kalle Anka och att jag stressar runt som en galning för att hinna runt till alla.
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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: 28/11
Manusstopp: 9/11
annons@bjurholmsguiden.se

 Elina  Markus  Monica



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

NORDMALING

•  Mångspråkig sagostund
 Sagostund med sagor på svenska och ett språk till. 
 Varannan torsdag med start 27 september.
 Arrangeras av Nordmalings bibliotek i samarbete med ABF.

•  Ändrade öppettider på biblioteket
 Biblioteket har nya ordinarie öppettider från och med 21 augusti.
 Måndag        11-16, 17-19                                            
 Tisdag            11-16                                                       
 Onsdag          11-16                                                       
 Torsdag          11-16                                                       
 Fredag           11-14                                                       
 Lördag           Stängt
 Söndag          Stängt

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

BJURHOLM

•  Ny kommunchef
 Jimmy Johansson tillträder den 3 september tjänsten som 
 kommunchef efter ett enhälligt beslut av kommunstyrelsens 
 presidium. Jimmy är bosatt i kommunen och arbetar för 
 närvarande som ekonom i organisationen.

VÄNNÄS

•  Vännäs Fastigheter bygger kooperativa hyresrätter på 
 Älvdala vid Umeälven
 Den 1 november 2019 ska 18 lägenheter i centrala Vännäs stå 
 färdiga för inflyttning enligt ett avtal tecknat mellan Vännäs 
 Fastigheter AB och Älvdala Byggemenskap kooperativa hyres-
 rättsförening.

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

VINDELN

 Besök hemsidan för mer uppdaterade händelser

 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

Informationsträff 
om kampanjen
balansera mera

Där får man tips och råd för 
att förhindra fallolyckor

Plats: Humlan, Älvgården
Datum:1/10 13.00-15.00 

Arbetsterapeut, 
Fysioterapeut, Syn och 
hörselinstruktör deltar

Projektet Go-On och SV 
bjuder på fika

Kontaktperson: Maria 
Egelby, 0932-14088

Tel. 073-443 09 38 • www.lottasomsorg.se

Lottas Omsorg är ett lokalt företag som vänder sig till 
dig som vill ha hög kompetens och ett professionellt 
bemötande.

Hushållsnära tjänster
Slipp vardagsstressen - överlämna städningen till oss! 
Vi hjälper dig med ex  veckostädningen, fönsterputsning 
eller kratta gården. Omsorg till dina nära och kära när tiden 
inte räcker till ex. en lagad god lunch eller tar en promenad 
med din mamma/pappa.

Vi sköter RUT-avdraget. Kontakta oss så hjälper vi dig!

”90% av alla våra kunder tar kontakt med oss 
efter rekommendation av andra kunder”

- med omtanke från hjärtat!

TYPISKT!
Jag glömde lämna in 

min annons!

Lämna in manus till nästa 
nummer redan idag!

annons@bjurholmsguiden.se 

Jesus säger: ”De svarade: Tro på Herren Jesus så blir 
du frälst, du och din familj” Apg. 16:31

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



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
Vinterns härskare.

För mer erbjudanden och info 
facebook.se/dackcentralen

Vinterns härskare.

För mer erbjudanden och info 
facebook.se/dackcentralen

9

och 
fälgar

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

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

TOA- & HUSHÅLSSPAPPER
Serla. 6-pack/3pack. Ord.pris 35,95/25,95

TVÄTT- & SKÖLJMEDEL
Via/Comfort. 750g/750ml-1000ml. Ord. pris 27,95/33,95/st. 

KÄRNVETEMJÖL
Kungsörnen, 2 kg. Ord.pris 15,95:-/st. 
Max 2 förpackningar per hushåll  

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER  26/9-30/9 2018

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

 

20:-/st

99:-
5 för

59:-
3 för

10:-/st



• 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

är värd

Det finns mycket positivt med att sälja 
din skog till oss. Främst kanske du 
tänker trygga och smarta skogsaffärer. 
Helt sant. Men lika viktigt är att virket 
används till framtidssäkert byggande. 
Vi tycker att den är värd att bli något 
stort, helt enkelt.   

Ring oss gärna nu på studs!  
Numret till din närmaste virkesköpare 
hittar du på martinsons.se/skog

Behåll knivskarpt läge med 
hjälp av Bjurholms Sliptjänst! 
Slipa dina köksknivar hos ett proffs, med snabb åter-
leverans. Inlämningsställe för knivarna är hos BiLeVi´s 
i Bjurholm mellan kl 09.00-17.00.

Vid inlämning:
•  Lämna knivarna hos BiLeVi´s under ovan 
 angivna inlämningstider.
•  Skriv namn och ditt mobilnummer.
•  Jag kontaktar dig när knivarna är klara för leverans.
•  Hämta dina slipade knivar efter överenskommelse.
•  Bor du utanför Bjurholms kommun anordnas.
 hämtning/lämning efter överenskommelse.

Kontakt: Bjurholms Sliptjänst 070-368 36 28

Östergatan9, 916 31, Bjurholm
Mobil 072-202 82 63

BJURTEC
Fräscha upp 

dina köksknivar hos 

Bjurholms Sliptjänst 

- Lämna in och hämta 

smidigt hos BiLeVi´s

UTHYRNING BILTRAILER 
UNDERHÅLL, SERVICE AV FORDON & 
DÄCKSERVICE 

Exempelvis 

Hankook dubbdäck 
NYHET! 
Nytt mönster, 

mer dubb!

Vi polerar även dina strålkastarglas 



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

2295:-/pall

Grattis! Vinnare av en pall 
pellets vid utlottningen 

under Bjurholmsdagarna:
Angeline Olofsson

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

LÄSK 
Pepsi, Zingo, 7-up. 1,5 L

ÄPPLEN 
Sverige. Klass 1

AKTUELLA ERBJUDANDEN
Gäller t.o.m 30 SEPT.

NÖTFÄRS
Nyhléns Hugosons. 15-17%,  800g.

15:-/kg 4990
/st

MAX 2 KÖP/HUSHÅLL

10:-/st 5990
/st

MAX 2 KÖP/HUSHÅLL

FLÄSKYTTERFILÉ
Nyhléns Hugosons.

- med omtanke från hjärtat!

Lottas Omsorg är ett lokalt företag som vänder sig till 
dig som vill ha hög kompetens och ett professionellt 
bemötande.

Personlig Assistans när det är som bäst!
Det handlar om så mycket mer än personlig assistans, det 
handlar om ditt liv, din vardag och dina möjligheter att leva 
som du vill.

Personlig assistans
Charlotta Forsberg som tidigare arbetat som handläggare 
på Försäkringskassan i 12 år där hon utrett rätten till 
personlig assistans. Idag jobbar hon hos oss och kan ge 
bästa tänkbara hjälp till de som önskar. 
Personlig assistans är kostnadsfritt oavsett om man väljer 
kommunen eller privat.

Charlotta Forsberg
Verksamhetschef, Personlig Assistans
charlotta.forsberg@lottasomsorg.se
Tel. 072 – 141 33 30

www.lottasomsorg.se

Kontakta oss så hjälper vi dig!



 

Nu köper vi din skog! 
  

 

 

 

 

 

Ring mig! 
 
Anders Bergh 
0769 42 96 66 
anders.bergh@brattbysagverk.se 
 
 

Virkesprislista: 
www.brattbysagverk.se/virkesprislista 

 

JULNUMRET AV

DELAS UT 28/11
manusstopp 9/11

annons@bjurholmsguiden.se

Baseco Golv AB, Ammarnäsvägen, Sorsele 
Tel: 0952-550 10

Norrländsk
pellets
för stugan
eller stallet. 

1 pall  
= 768 kg 

1 storsäck  
= 700 kg

Kontakta din återförsäljare för pris.

A-Trä, Arjeplog: 0960-100 40

Arvidsjaur Maskinmekaniska:  
Matts Elfing 070-695 88 67

Plåt & Byggspecialisten, Storuman: 0951-105 33

NYHET!
Stall-
pellets.

På orter utan återförsäljare ombesörjer vi 
hemleverans vid beställning av minst tre pallar
Läs mer om vår pellets på baseco.se



BOMULLSMÖSSOR
KVALITETSBOMULL MED ELASTAN

180 G/KVM, OEKO-TEX 100
TILLGÄNGLIG I 40 ST OLIKA FÄRGER
VÄLJ STORLEK: BARN, KORT 21 CM,

MELLAN 24 CM, LÅNG 27 CM
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TILLGÄNGLIGA TYGFÄRGER

MÖSSA INKL. 1-FÄRGSTRYCK UPP TILL 120X80 MM

60,00 56,50 54,00 50,00 46,50

150 st 300 st 500 st 1000 st 2500 st

LÄGG TILL VIKT ETIKETT ÖVER KANTEN
SUBLIMERAD I FULLFÄRG

300 st +12,50:-
500 st +9,50:-
1000 st +8,50:-
2500 st +7,50:-

PRISERNA ÄR C:A PRISER
GÄLLER UNDER 2018

STARTKOSTNAD INGÅR

LEVERANSTID CA 8 VECKOR
FRAKT TILL EN SVENSK ADRESS INGÅR

PRISER INKLUSIVE MOMS

EXTRA TRYCKT LOGO (1-FÄRG) +10,00:- 

KONTRASTSÖMMAR I EGEN FÄRG +7,50:-

FLEECEFODER PÅ INSIDAN  +7,50:-

EXTRA TRYCKFÄRG +3,75:-

TRYCKERI & REKLAM
0951-100 17 • info@tryckeriet.nu

KAMPANJ

EGET TRYCK! DU VÄLJER!

SEPTEMBER
30/9 Nordiskt gästabud   
  på Golfrestaurangen, arr Föreningen Norden.

OKTOBER
14/10 Mirakelpojken – teaterföreställning för barn 
  upp till 6 år.
  Föreställningen bygger på boken av Ulf Stark.
  Folkets hus kl 14.00. Arr: Kulturföreningen BiKupan
  Inträde: 40 kr/barn, vuxna gratis.
16/10 Bokprat på biblioteket
  kl.18.30. Vi presenterar och pratar om en del av 
  höstens nya böcker.
27/10 Bussresa till Paradisbadet i Örnsköldsvik
  Balsjö IK ordnar en buss för barn 6-15 år med föräldrar, 
  kontakta 070-687 32 30 för mer information.
28/10 Världens bästa Allan – teaterföreställning för vuxna. 
  En föreställning om Allan Edwall som rymmer humor,  
  musik, berättelser m.m. Folkets hus kl.19.00. 
  Arr: Kulturföreningen BiKupan. Inträde: 140 kr.
Vecka 44 Läslovet. Biblioteket ordnar med någon aktivitet under  
  lovet.

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 2018-11-05 för publicering 2018-11-28.

Evenemang

Biblioteket vill göra en utställning med gamla plåtburkar. 
Har du/ni några som vi kan låna ut till detta? 
Hör av er till biblioteket 0932-140 42.

Utställningar på biblioteket

Kommunen har följande objekt till salu - anbud
Renault Tex 200, årsmodell 1989
Renault Trafic, årsmodell 2002
Volvo 245, årsmodell 1990
Renault Kangoo, årsmodell 2001
Släpkärra, årsmodell 1977

Skriftligt anbud ska vara kommunen tillhanda senast 2018-
10-11. Adress: Anbud, Bjurholms kommun, 916 81 BJURHOLM

För anbudsblankett, mer information och visning:
Örjan Svensson, gatuingenjör, 0932-140 09.
Elisabet Lycksell, fastighetsingenjör, 0932-140 22.

Tekniska

Miljö
Slaktavfall från vilda djur
Slaktavfall från vilda djur får 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 bebyggelsen.
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 lämnas i gropen.

Anmäl installation av värmepump
Innan du installerar en anläggning för bergvärme, jordvärme, 
grundvattenvärme eller ytvattenvärme ska du anmäla det till 
kommunen. Anläggningen kan innebära en risk för påverkan på 
omgivningen. Därför måste man lämna in anmälan i god tid till 
miljö- och byggnämnden, minst sex veckor innan du planerar att 
installera din värmepump. 

Anmälan kan göras direkt på webben eller via pappersblankett. 
Till anmälan ska du bifoga en karta/situationsplan som redovisar 
byggnader, tomtgränser, vägar, borrhål eller kollektor, värmepum-
pens placering, vattendrag och dricksvattenbrunnar samt avlopp-
sanläggningar, gödselplattor eller andra föroreningskällor.
Anmälan resulterar i ett beslut med försiktighetsmått från miljö- 
och byggnämnden. Det är viktigt att installatören och borrentre-
prenören får ta del av beslutet. För behandlingen av anmälan tar 
nämnden ut en avgift på 1362 kr.

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

Biblioteket
Öppettider och meröppet på biblioteket
Måndagar kl.10.00–15.00
Tisdag–fredag  kl.10.00–13.00
Tisdag och torsdag kvällsöppet kl.17.00–20.00

Meröppet innebär att du själv kan komma in på biblioteket med 
en tagg och lösenord. Då kan du själv låna och lämna böcker, 
sitta och läsa eller studera, låna en dator och skriva ut dokument. 
Snart når vi 100 meröppetanvändare. Vem blir den 100:e??

Under hösten kommer vi att utrusta vårt studierum med hörslinga och 
ljud- och bildanläggning. En hörslinga vid lånedisken kommer också 
att installeras.

Ringer ni så kommer vi
Du som bor i samhället och har svårt att ta 
dig till biblioteket, kan få böckerna levererade 
hem. Ta kontakt med biblioteket 0932-140 61, 
så kommer vi med vår nyaste medarbetare - 
bibliotekscykeln.
Du som bor utanför tätorten kan som tidigare få böckerna hemleve-
rerade med lantbrevbäringen. Hör av dig till biblioteket så ordnar vi 
med det.

Bokpåsar för de allra yngsta
Nu kan du som målsman/farmor farfar, mormor, mor-
far låna en färdigpackad bokpåse till ditt barn eller 
barnbarn 0-3 år. Det finns 12 olika påsar att välja 
mellan. De finns på vår numera större och fräschare 
barnavdelning. Välkomna in och låna. 

Aktiviteter för barn under höst- och jullov
Tänker ni som förening ordna något för barn 6–15 år under loven så 
kan ni söka pengar för aktiviteter hos kommunen. Ansökan och redo-
visning är mycket enkel. Kontakta biblioteket 0932-140 61, för att få 
mer information och blanketter.

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

MÖSSA INKL. 1-FÄRGSTRYCK UPP TILL 120X80 MM

60,00 56,50 54,00 50,00 46,50

150 st 300 st 500 st 1000 st 2500 st

LÄGG TILL VIKT ETIKETT ÖVER KANTEN
SUBLIMERAD I FULLFÄRG

300 st +12,50:-
500 st +9,50:-
1000 st +8,50:-
2500 st +7,50:-

PRISERNA ÄR C:A PRISER
GÄLLER UNDER 2018

STARTKOSTNAD INGÅR

LEVERANSTID CA 8 VECKOR
FRAKT TILL EN SVENSK ADRESS INGÅR

PRISER INKLUSIVE MOMS

EXTRA TRYCKT LOGO (1-FÄRG) +10,00:- 

KONTRASTSÖMMAR I EGEN FÄRG +7,50:-

FLEECEFODER PÅ INSIDAN  +7,50:-

EXTRA TRYCKFÄRG +3,75:-

SEPTEMBER
30/9 Nordiskt gästabud   
  på Golfrestaurangen, arr Föreningen Norden.

OKTOBER
14/10 Mirakelpojken – teaterföreställning för barn 
  upp till 6 år.
  Föreställningen bygger på boken av Ulf Stark.
  Folkets hus kl 14.00. Arr: Kulturföreningen BiKupan
  Inträde: 40 kr/barn, vuxna gratis.
16/10 Bokprat på biblioteket
  kl.18.30. Vi presenterar och pratar om en del av 
  höstens nya böcker.
27/10 Bussresa till Paradisbadet i Örnsköldsvik
  Balsjö IK ordnar en buss för barn 6-15 år med föräldrar, 
  kontakta 070-687 32 30 för mer information.
28/10 Världens bästa Allan – teaterföreställning för vuxna. 
  En föreställning om Allan Edwall som rymmer humor,  
  musik, berättelser m.m. Folkets hus kl.19.00. 
  Arr: Kulturföreningen BiKupan. Inträde: 140 kr.
Vecka 44 Läslovet. Biblioteket ordnar med någon aktivitet under  
  lovet.

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 2018-11-05 för publicering 2018-11-28.

Evenemang

Biblioteket vill göra en utställning med gamla plåtburkar. 
Har du/ni några som vi kan låna ut till detta? 
Hör av er till biblioteket 0932-140 42.

Utställningar på biblioteket

Kommunen har följande objekt till salu - anbud
Renault Tex 200, årsmodell 1989
Renault Trafic, årsmodell 2002
Volvo 245, årsmodell 1990
Renault Kangoo, årsmodell 2001
Släpkärra, årsmodell 1977

Skriftligt anbud ska vara kommunen tillhanda senast 2018-
10-11. Adress: Anbud, Bjurholms kommun, 916 81 BJURHOLM

För anbudsblankett, mer information och visning:
Örjan Svensson, gatuingenjör, 0932-140 09.
Elisabet Lycksell, fastighetsingenjör, 0932-140 22.

Tekniska

Miljö
Slaktavfall från vilda djur
Slaktavfall från vilda djur får 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 bebyggelsen.
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 lämnas i gropen.

Anmäl installation av värmepump
Innan du installerar en anläggning för bergvärme, jordvärme, 
grundvattenvärme eller ytvattenvärme ska du anmäla det till 
kommunen. Anläggningen kan innebära en risk för påverkan på 
omgivningen. Därför måste man lämna in anmälan i god tid till 
miljö- och byggnämnden, minst sex veckor innan du planerar att 
installera din värmepump. 

Anmälan kan göras direkt på webben eller via pappersblankett. 
Till anmälan ska du bifoga en karta/situationsplan som redovisar 
byggnader, tomtgränser, vägar, borrhål eller kollektor, värmepum-
pens placering, vattendrag och dricksvattenbrunnar samt avlopp-
sanläggningar, gödselplattor eller andra föroreningskällor.
Anmälan resulterar i ett beslut med försiktighetsmått från miljö- 
och byggnämnden. Det är viktigt att installatören och borrentre-
prenören får ta del av beslutet. För behandlingen av anmälan tar 
nämnden ut en avgift på 1362 kr.

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

Biblioteket
Öppettider och meröppet på biblioteket
Måndagar kl.10.00–15.00
Tisdag–fredag  kl.10.00–13.00
Tisdag och torsdag kvällsöppet kl.17.00–20.00

Meröppet innebär att du själv kan komma in på biblioteket med 
en tagg och lösenord. Då kan du själv låna och lämna böcker, 
sitta och läsa eller studera, låna en dator och skriva ut dokument. 
Snart når vi 100 meröppetanvändare. Vem blir den 100:e??

Under hösten kommer vi att utrusta vårt studierum med hörslinga och 
ljud- och bildanläggning. En hörslinga vid lånedisken kommer också 
att installeras.

Ringer ni så kommer vi
Du som bor i samhället och har svårt att ta 
dig till biblioteket, kan få böckerna levererade 
hem. Ta kontakt med biblioteket 0932-140 61, 
så kommer vi med vår nyaste medarbetare - 
bibliotekscykeln.
Du som bor utanför tätorten kan som tidigare få böckerna hemleve-
rerade med lantbrevbäringen. Hör av dig till biblioteket så ordnar vi 
med det.

Bokpåsar för de allra yngsta
Nu kan du som målsman/farmor farfar, mormor, mor-
far låna en färdigpackad bokpåse till ditt barn eller 
barnbarn 0-3 år. Det finns 12 olika påsar att välja 
mellan. De finns på vår numera större och fräschare 
barnavdelning. Välkomna in och låna. 

Aktiviteter för barn under höst- och jullov
Tänker ni som förening ordna något för barn 6–15 år under loven så 
kan ni söka pengar för aktiviteter hos kommunen. Ansökan och redo-
visning är mycket enkel. Kontakta biblioteket 0932-140 61, för att få 
mer information och blanketter.

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



Tillväxt- och utvecklingskontoret
Personal
Från och med september jobbar både Claudia Wieczorek och 
Jenny Stensson som näringslivsutvecklare på tillväxt- och ut-
vecklingskontoret. Vi finns här för er med befintliga företag och 
för er som har tankar på att starta företag!

Välkommen in till oss på kommunkontoret!

Företagargala
Den 9 november anordnas en företagargala med middag under-
hållning och prisutdelning på Folkets hus. Inbjudningarna kom-
mer att skickas ut till företagare i kommunen. 

Facebook
Tillväxt- och utvecklingskontoret finns nu även på Facebook un-
der namnet Bjurholms näringslivskontor . Namnet valdes för att 
göra sidan så läsbar som möjligt för sökmotorerna. Följ oss gärna 
på Facebook för att få aktuell information.

Dialogfrukost för företagare och intresserade
Höstens frukostar äger rum kl 07.30-09.00 den 23 oktober samt 
den 27 november. Håll utkik efter mer information på Facebook. 
Vi kommer även fortsättningsvis att skicka ut information via mail.

Kontaktpersoner: 
Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare, 
0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se

Jenny Stensson, näringslivsutvecklare, 
0932-140 15, jenny.stensson@bjurholm.se

Äldreomsorgen
Anhörigenkät inom äldreomsorgen
Du kan bidra till förbättring av anhörigstödet!
Enkäten är webbaserad och riktar sig till dig som är anhörig till 
en närstående som har insatser från kommunens äldreomsorg. 
Att ge stöd till anhöriga är en viktig uppgift för vår verksamhet. 
Genom att svara på dessa 12 frågor hjälper du oss att bli bättre. 
Vi är därför tacksamma för att du som anhörig tar dig tid att fylla 
i denna enkät. Frågorna besvaras genom att markera det svar-
salternativ som stämmer in bäst. Efter varje fråga finns möjlighet 
att skriva kommentarer. Sist i enkäten finns utrymme att skriva 
mer och komma med tips och idéer som kan bidra till att förbättra 
anhörigstödet. 

Du som besvarar enkäten är anonym. Resultatet kommer att re-
dovisas för enhetschefer och personal på enhetsnivå. En över-
gripande sammanställning av äldreomsorgens resultat redovisas 
på kommunens hemsida. Enkäten kan besvaras fram till den 31 
oktober. Har du inte tillgång till internet kan du fylla i enkäten på 
biblioteket eller hos anhörigkonsulent.

Enkäten hittar du på: www.bjurholm.se

Om du har frågor om enkäten eller har andra frågor om anhörig-
stöd hör gärna av dig till anhörigkonsulenten!

Välkommen till anhörigträffar
Du som hjälper och stödjer någon som står dig nära erbjuds att 
delta i anhörigträffar med olika teman. Du får träffa andra i lik-
nande situation, utbyta erfarenheter, hitta nya vänner och få mer 
kunskap och information. Att delta är kostnadsfritt.

”Jag behöver vädra tankar och känslor med någon. Det är viktigt 
om man ska orka”.

Datum: 18/10  Hur ser du på din roll som anhörig? 
  22/11  Anhörigas behov – vad behöver du?
  24/1  Hälsa och egenvård
Lokal:  Humlan på Älvgården
Tid:  kl.13.00–ca14.30

Meddela gärna anhörigkonsulent om du kommer, för fikats skull!

Kontaktperson: Annica Westman, anhörigkonsulent, 
0932-140 12, annica.westman@bjurholm.se

Medborgarundersökningar
Under hösten 2018 genomför Bjurholms kommun tillsammans 
med SCB (Statistiska centralbyrån) och MSB (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) två större medborgarundersök-
ningar. 

En av undersökningarna handlar om kommunen och dess verk-
samheter, medborgarinflytande samt kommunen som en plats att 
bo och leva på. Den andra undersökningen handlar om medbor-
garnas trygghet och säkerhet.

Från Bjurholms kommun kommer personer i åldrarna 18-79 år att 
slumpmässigt väljas ut till undersökningarna. Detta innebär att 
många av er som bor i kommunen får möjlighet att svara. Enkä-
terna kan besvaras via en pappersenkät eller på webben.
Bjurholms kommun ser undersökningen som ett användbart verk-
tyg i syfte att kunna inrikta arbetet för bättre service, inflytande, 
säkerhet och trygghet.

Mer information hittar ni på:
Enkät om trygghet och säkerhet
www.msb.se/trygghetsenkaten 
Enkät om service och inflytande
www.scb.se/medborgarundersokningen-info

Kontaktperson: Jenny Stensson, näringslivsutvecklare, 
0932-140 15, jenny.stensson@bjurholm.se

Ny förskola – Silverpilen 
Under augusti startade en ny förskola i centrala Bjurholm. Det är 
glädjande att barnantalet i kommunen gör att detta är nödvän-
digt. En faktor som bidrar till behovet av fler förskoleplatser är att 
kommunen från och med i höst inte längre erbjuder pedagogisk 
omsorg, verksamhet där personal tar hand om barn i sitt eget 
hem, alltså ett traditionellt familjedaghem.

Den nya förskolan har inlett sin verksamhet i en lägenhet men 
kommer under hösten att flytta upp till de moduler som placerats 
uppe på Smedsvägen. Byggnationer både inne i modulerna och 
markarbete utanför pågår intensivt för att verksamhet så snart 
som möjligt ska kunna bedrivas där. Modulernas utformning och 
storlek innebär även att det kommer att finnas utrymme för två 
förskoleavdelningar. I kommunen pågår därför även ett arbete 
med att undersöka möjligheter för nyttjande av hela utrymmet på 
ett bra sätt. 

Kontaktperson: Malin Lagerlöf, förskolechef, 0932-140 45, 
070-626 40 18, malin.lagerlof@bjurholm.se



Ny personal i kommunhuset
Kommunchef
Kommunens vision lyder ”Bjurholms 
kommun ska även i framtiden vara en 
bra kommun och utvecklas till en av lan-
dets bästa” Det vi ska göra är att alltid 
blicka framåt, se möjligheterna och göra 
det yttersta för Bjurholm. Det är vad jag 
kommer att göra som ny i min roll som 
kommunchef.

Jag heter Jimmy Johansson, bor i Bjurholm, Agnäs med min fru 
och tre barn. Har varit ekonom i Bjurholms kommun och har varit 
involverad i princip samtliga verksamheter i både budgetarbete, 
ekonomiska uppföljningar och förändringsarbete. Det har gett 
mig förutsättningar att få en stor överblick över hela Bjurholms 
kommun och dess organisation. 
Jag hade inte tagit mig an detta förtroende och hedrande uppdrag 
som kommunchef om det inte varit för våra medarbetare. Deras 
engagemang som var och en har är enormt. De jobbar alla för 
Bjurholms bästa och det är just det som gör det roligt att jobba 
på Bjurholms kommun. Jag behöver till en början bilda mig en 
djupare förståelse av medarbetarnas uppdrag och säkerställa att 
de fortsättningsvis har de rätta verktygen och förutsättningarna 
att genomföra sina uppdrag. 

Att vi är Sveriges minsta kommun ser jag som den största styrkan 
och möjligheten för att nå kommunens vision.  Jag ser positivt 
på framtiden och jag sätter min målbild på att bli ”Sveriges bästa 
kommun”, och hoppas att även du gör det för att vi tillsammans 
ska nå vår vision!

Kontaktuppgifter: Jimmy Johansson, kommunchef, 
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se

Näringslivsutvecklare
Från och med september jobbar 
Jenny Stensson som näringslivsutveck-
lare på tillväxt- och utvecklingskontoret 
med placering i kommunhuset. Jenny 
har jobbat på Bjurholms kommun som 
informatör och ekonomihandläggare de 
senaste två åren. Hon har bakgrund som 
egenföretagare och drev tidigare skidan-
läggningen Agnäsbacken. Jenny bor med sin man och två barn i 
Lillarmsjö utanför Bjurholm. 

”Det känns fantastiskt roligt att få jobba på tillväxt- och utveck-
lingskontoret. Företagande/entreprenörskap och näringslivet är 
frågor som jag verkligen brinner för. Jag vill fortsätta jobba för att 
Bjurholm ska kunna ha ett företagsklimat i toppklass. Utan företa-
gen stannar Bjurholm! ”

Kontaktuppgifter: Jenny Stensson, näringslivsutvecklare, 
0932-140 15, jenny.stensson@bjurholm.se

Utredare
Håkan Sandström har anställts som utredare med placering i 
kommunhuset. Håkan har tidigare arbetat som undervisningsråd 
på Skolverket, myndigheten för skolutveckling och Skolinspektio-
nen. De senaste åren har han arbetat i Stockholm på Skolverkets 
utvecklingsavdelning med olika regeringsuppdrag. Håkan gillar 
att musicera, hundar, idrott i olika former och att fiska.

Kontaktuppgifter: Håkan Sandström, utredare, 
0932-140 18, hakan.sandstrom@bjurholm.se

Balansera mera

Datatekniker/projektledare
Johnny Lindahl har anställts som datatek-
niker/projektledare, med placering i kom-
munhuset. Johnny är uppvuxen i Bjurholm 
och har fortfarande släkt och vänner här. 
Han bor för närvarande i Vännäs med sin 
fru och tre barn.

Han kommer att jobba med att utveckla 
och underhålla Bjurholms stadsnät och 
har redan ett par idéer till nya tjänster som 
skulle kunna erbjudas till BjurholmsNet’s kunder.

”De två första månaderna har verkligen varit omtumlande, med 
massiva åsknedslag, reparationer hos kunder och projekt som 
ska slutföras. Men jag hoppas kunna hjälpa alla med de problem 
som man har på ett så effektivt och smidigt sätt som möjligt.”

Kontaktuppgifter: Johnny Lindahl, datatekniker/projektledare, 
0932-140 41, johnny.lindahl@bjurholm.se

De vanligaste olyckorna sker närmare än du tror. Varje dag faller 
200 personer så illa att de behöver vård.
Balansera mera är en nationell kampanj som årligen genomförs 
vecka 40. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin 
och uppmärksammar hur man själv kan minimera risken för att 
falla. 
Bjurholms kommun inbjuder till en informationsträff för allmän-
heten den 1 oktober 2018 kl.13.00–15.00 i Humlans lokal på 
Älvgården. Projekt ”GoOn” och studieförbundet vuxenskolan 
bjuder på fika.

Arbetsterapeut, fysioterapeut och syn- och hörselinstruktör del-
tar och ger tips och råd på hur du förhindrar fallolyckor. Du får 
även prova på några enkla övningar.

Kontaktperson: Maria Egelby, enhetschef, 
0932-140 88, maria.egelby@bjurholm.se

Nu finns vi på Facebook!

Den 31 augusti lanserades kommunens officiella Facebook-sida. 
Där kan du ta del av nyheter och vad som är på gång i kom-
munen. Sidan administreras i första hand av kommunikatör Bibbi 
Öberg och näringslivsutvecklarna Claudia Wieczorek och Jenny 
Stensson. Frågor besvaras under kontorstid.

Välkommen att ”gilla” oss!

Kontaktperson: 
Bibbi Öberg, kommunikatör, 
0932-140 02, 
bibbi.oberg@bjurholm.se
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