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Månadens Kåseri
av Elina Kallin

Folk pratar om milslånga maratontävlingar, 
bergsbestigningar och andra tuffa 
utmaningar som testar en människas 
gränser och uthållighet. Dom borde testa på 
småbarnslivet.
Just nu är vi inne i ett vabruari deluxe där hemma, trots att 
det snart är 1 april. Jag vet, man tror att det är ett dåligt 
aprilskämt när man för 711e gången ser den lilla displayen 
på febertermometern lysa rött. Samtalet till förskolan. ”Ja, 
jo, jag vet, det har hållit i sig länge nu. Nä, vi kommer inte 
idag heller”. Tittar på det lilla ynkliga barnet som sitter med 
feberblanka ögon och snoret som två snören ur näsan. Hjär-
tat dras ihop till en klump för man tycker så synd om dom. 
Försöker pytsa in lite saft i en ihopknipt mun. Tänker att 
man får ju vara glad så länge det bara är en förkylning eller 
flunsan. Det kunde ju vara värre.
Men helt seriöst, hur mycket bakterier finns det?

När man är inne på runda 1058 av hostiga och sömnlösa 
nätter, feberyra och frossa är humöret hos samtliga famil-
jemedlemmar inte direkt top notch. Inatt har jag dessutom 
gått en runda med ”The Maulers” MMA kollega aka ”The 
Kickboxer”. Det är otroligt hur mycket kraft det finns i en 
fyraårings ben när man får en fot rätt över näsbenet följt av 
en näve intryckt i magen. Feber får dom att gå in i en helt 
annan värld där både fysiska tilltag och konstant pratande 
i sömnen pågår. När man sen på morgonkvisten vaknar av 
väckarklockan, med ett ben på golvet och en arm på by-
rån bredvid sängen för att inte ramla ner, får kommentarer 
som ”Men kan jag få sova eller...” från den lilla slagskämpen 
bredvid kan man inte hålla sig för skratt. Jojo, undra vem 
som håller vem vaken om nätterna. Man hasar upp ur säng-

en med känslan av att en lastbil kört över dig, backat bak och 
sen kört över dig igen. Ramlar över nattens skörd av snorpap-
per och vattenflaskor. Hittar inga rena kläder i garderoben för 
det är ju ingen som hunnit tvätta under veckan. Funderar på 
frukost men ser på klockan att den får man nog äta i farten.

Pussar varma pannor och klappar den vabbande pappan på 
kinden. Försöker öppna dörren men den har visst fastnat. 
Låste jag inte upp den alldeles nyss? Efter lite trilskande får 
man upp djävulskapet och ute på bron ser man orsaken till det 
hela dramat. Snö. IGEN!
Svär en liten ramsa (kan om möjligt vara den längsta), börjar 
skotta fram bilen och skrapa rutorna. Tänker ”Varför gör vi det 
här varenda morgon?!”. Föreställer mig ett enkelt liv på en 
sandstrand i Costa Rica, med stråhatt och sarong. Ingen snö 
så långt ögat når. Inga förskolebakterier. Alla glada och nöjda.
Men sen kommer jag på att det finns ormar där. Och småkryp. 
Säkert en massa konstiga sjukdomar också...

Kommer tillslut fram till jobbet, tar dagens första kopp kaffe 
och känner att livet börjar klarna. Ett djupt andetag sen är vi 
igång. Ta den här dagen till att säga något snällt till en annan, 
le till människor du möter på gatan och klappa dig själv på 
axeln.

This to shall pass.

Elina Kallin
ST Tryckeri & Reklam

När en bestigning av Mount Everest 
känns som en överkomlig aktivitet
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Nedan ser du ett litet axplock av vad som är aktuellt i din 
kommun. För mer info: se respektive kommuns webbplats.

NORDMALING

•  Nordmaling satsar på giftfri vardag
 Miljöenheten på Nordmalings kommun kommer under våren 
 kontrollera farliga ämnen i handelsvaror. Tillsynssatsningen är en 
 del av kommunens arbete för en ”giftfri vardag”

•  Årsredovisning 2018
 Den ekonomiska årsredovisningen för 2018 är klar.
 Gå in på vår hemsida för att se delårs och årsbokslut.
 
 Kontakt: Nordmalings kommun, 914 81 Nordmaling
 Tel: 0930-140 00, kommun@nordmaling.se

BJURHOLM

•  Räddningstjänsten söker deltidspersonal
 Som deltidsbrandman skall du ha god kondition och hälsa. 
 Du ska klara ett arbetsprov på 200 watt. Du ska dessutom ha god  
 förmåga att arbeta i grupp, vara stresstålig och praktiskt lagd. 
 Du ska ha körkort (bil) och vara beredd att ta C- körkort och att gå  
 brandutbildning.

•  Bjurholm inför elektronisk signering av läkemedel
 Under mars månad kommer Bjurholms kommun att införa 
 elektronisk signering av läkemedel. All omvårdnadspersonal, både  
 på våra boenden och inom hemtjänst, kommer att ha en tjänste- 
 mobil då de jobbar som de bland annat signerar läkemedel i.
 Därav kommer ni att se omvårdnadspersonal använda mobil-
 telefoner inne hos brukare och vid läkemedelsskåpen. 

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

VÄNNÄS

•  Var med och håll Vännäs kommun rent i vår!
 Håll Sverige Rent är en aktion mot nedskräpning utomhus. 
 Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och  
 privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och 
 för att visa att nedskräpning inte är okej.

• Tillstånd för blomlådor, nu är det tid att ansöka!
 Ansökan kan göras fram till den 1 maj och besked och eventuell  
 anvisning av plats kommer att meddelas senast den 1 juni.

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

VINDELN

• Feriearbete för dig som är 16-19 år
 Vill du jobba på sommaren efter nian? Inom Vindelns kommun finns  
 feriearbeten av varierande slag. Ansökningstiden är förlängd fram  
 till och med den 24 april 2019.

• Familjehem sökes
 Just nu söker vi ett familjehem i Vindelns kommun för en 10-årig  
 flicka. Ring familjehemssekreteraren, 070-641 40 75 för mer info. 

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

Aktuellt
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

Beställ ditt personliga

STUDENTPLAKAT
Skicka in en bild och skriv 
namn på studenten, klass, 
intressen och favoritfärg så 
hjälper vi dig med ett 
personligt plakat

Blåvägen 246, Storuman • 0951-100 17 • info@tryckeriet.nu

SA15

Jennifer

Student 2018
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Alla plakat är olika, personliga

och vädertåliga!

AGNÄSWestmans Livs • 0932-400 68

PÅSKEN
Välkomna att handla inför 

- SILL 
- LAX 
- ÄGG 
och mycket mer!

MORSDAG
26 maj

Kom ihåg

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för 
att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html
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ÖRÅNS 
GRÄV & SCHAKT AB

Vi erbjuder helhetslösningar inom 
avloppsanläggningar och är diplomerade för 

arbete inom enskilda avlopp

RING OSS FÖR OFFERT ELLER ÖVRIGA FRÅGOR

Vi utför arbeten inom bland annat
 • Dränering
 • Markplanering
 • Grundarbeten
 • Vägarbeten
 • Grävning av jordvärme
 • Grävning av vatten och avlopp
 • Lastväxlartransporter

Tel. 070-691 21 94

VÅRDAGEN
I BJURHOLM

4 maj kl 11.00-14.00

Varmt välkomna!
Centrumgruppen i samarbete med 

Bjurholms kommun m.fl.

med
AKTIVITETER PÅ BYN 

och
EXTRA ERBJUDANDEN 

I BUTIKERNA

KOM

IHÅG!

Östergatan 9, 916 31, Bjurholm
Mobil 072-202 82 63

BJURTEC

ÄR DU REDO 
FÖR SOMMAREN?
• SOMMARDÄCK
• UNDERHÅLL
• DÄCKSERVICE 
• SERVICE AV FORDON
• UTHYRNING BILTRAILER

Vi har de flesta märken av 

däck ex. Hankook

Vi polerar även dina strålkastarglas 

SLUTA LETA

Blåvägen 246, Storuman • Storgatan 43, Umeå • 0951-100 17 • info@tryckeriet.nu

- Vi finns ju här!
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LAYOUT
LOGGOR

BROSCHYRER 
FOLDER

ROLLUPS
KVITTENSER

ÅKARBLOCK
VISITKORT

BANDEROLLER
GIVE-AWAYS

KUVERT
ANNONSER

Kontakta oss, vi är snälla
och hjälper dig gärna!
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ST Tryckeri & Reklam sttryckerioreklam



SURSTRÖMMING   
Oskars. 475gr. Ord. pris 59,95/st

KNAPRIGA CHIPS
Coop. 175g. Ord.pris 22,50

GRAVAD & KALLRÖKT SKIVAD LAX
Coop. 180g. Ord. pris 69,95 

SKORPOR
Coop. 400g. Ord. pris 27,95

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER  16/4 - 22/4 2019BJURHOLM
Måndag - Söndag kl 9-20 • Tel. 0932-101 20

 

4990
/st

10:-/st

10:-/st

3990
/st

Tre-rätters påskmiddag
Förrättsbuffé • Varmrätt • Dessert

BOKA BORD NU!

Restaurang • Konferens • Logi

bruket@olofsforsbruk.nu • 070-532 19 42
Öppet: torsdag-fredag kl 11.00-14.00

Påskmiddag
 Lördag 20/4 

�ån kl.16.00. 
Välkomna!

Telefon: 070-532 19 42

Välkomna att fira

PÅSK PÅ 
OLOFSFORS
Påskafton 20 april kl 16.00



Visningshus i Bjurholm med FRAMTIDENS VÄRMESYSTEM. 

 Fördelar: 

-Lägre energikostnad 

-Livslängd 30-50 år 

-Inget underhåll 

-Golvvärmekänsla 

-Bättre inomhusklimat 

-Varma golv 

-Energibesparande 

-Underhållsfri drift 

-Enkel installation 

-Prisvärda 

-5 års garanti 

 

Ny patenterad teknologi! 
Vi använder den senaste  
Tekniken inom infravärme. 
 
Green Tech Concept AB 
Storgatan 113 B 903 33 Umeå  
Ola 070-59 59 609 
Lars 070-55 43 749 

Effektbehovet 50 watt/m2 
Ett rum på 25m2 behöver  
25m2 x 50 W = 1250 W 
Vid beräkning av Badrum, 
Våtutrymme och uterum  lägg 
på 120%. 
Golvyta 8m2 x110W =880W 
(50W x 120%  = 110W) 
8m2 x 110W = 880 Watt 

Välkommen till Bjurholm 

för visning av Anita och 

Hans-Erik’s  hus på  

Åkervägen 20 i Bjurholm. 

Lördag den 27 april 
mellan kl. 11 - 15 

 VÄLKOMMEN! 

 

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!

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

Gör bilen vårfin i 
biltvätten!

Välj mellan endast hög-
tryck eller med borstar

Även kortbetalning

vet vilka däck du behöver

www.dackcentralen.nu

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-10320

CHECKA IN
DINA DÄCK
PÅ VÅRT
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vet vilka däck du behöver
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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!

Pelletsdepån 
i Balsjö/Bjurholm 
Bionorrpellets byter namn och blir  
SCA Pellets. 

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

Varmt välkomna!

Pelletsdepån  
i Balsjö/Bjurholm

Arne Pettersson
070 696 35 38
pettersson_arne@hotmail.com

• 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

Vi på Martinson vill göra livet enkelt för 
dig som skogsägare. Det handlar om allti-
från rådgivning och genomförande av rätt 
insatser i din skog, hela vägen fram till en 
trygg och smart virkesaffär. Därför har vi 
byggt upp ett starkt team av erfarna skogs-
proffs, som säkerställer att du alltid kan få 
hjälp av en expert på just ditt område.
 
På martinsons.se hittar du kontakt- 
uppgifter till din närmaste virkesköpare. 
Hör gärna av dig redan i dag!

är värd

Bjurholm entreprenad
- DITT BEHOV ÄR VÅRT UPPDRAG!

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

•  LÖSULLSISOLERING MED ICELL LÖSULL
 även uthyrning av isoleringsmaskiner vid köp av lösull

• SMIDIG GRÄVARE OCH LASTBIL 
 Kabel, dränering och husgrunder

•  ENSKILDA AVLOPP
 Utbildad i Maskinentreprenörernas Diplomutbildning

•  TOMTPLANERING, 
 Matjord, stubb/stenborttagning

•  UTHYRNING AV MASKINER OCH UTRUSTNING

www.Bjurholmentreprenad.se



Du kan jobba med  
din skog helt själv.  

Men du måste inte.
Ingen känner din skog som du. Är du dessutom nyfiken  

på att öka värdet på din fastighet – eller om du vill få  
tiden att räcka längre – så finns vi på SCA här för dig.

Ring din virkesköpare Karl på tel 090-71 83 26 så berättar han mer.  
Din lokala virkesköpare hittar du alltid på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

Karl, virkesköpare sca.com/skog
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BJURHOLMS
KOMMUN

EN DEL AV BV-GUIDEN

KRISBEREDSKAPS-
VECKAN 2019

Val till EUROPA-
PARLAMENTET 2019

Insamling av
MATAVFALL

KOMMUNAL 
INFORMATION

APRIL 2019



Framtiden står framför oss och det är dit vi är 
på väg. Därför är det viktigt att ha en långsiktig 
planering för vart vi ska. Arbetet med budget 
2020 pågår redan nu och planerar vart vi ska 
vara 2022. Hur ska Bjurholm se ut i framtiden, 
hur utvecklar vi ett samhälle som är rustat för 
våra framtida behov? Vi jobbar idag med att 
ta fram planer för det som politiken har eftersträvat. Vi behöver bli 
effektivare i våra verksamheter samtidigt som vi vill nå högre kva-
lité i det vi gör. Ett systematiskt kvalitetsarbete kommer behövas 
på flera nivåer med planer och tydlig struktur.
 
Kommunens reception kommer att upplevas mer välkomnande 
och ge en ökad service för besökare. Vi tittar även närmare på 
hur Umeåregionens växel som finns i Bjurholms kommunhus kan 
utveckla sina tjänster för de som ringer till kommunen. Samver-
kan mellan kommunerna kan vara en av lösningarna för framti-
den. En dialog med Vännäs har initierats för att hitta samverkan 
för de mer tekniska uppdragen som bland annat gator, vägar, vat-
ten, avlopp, återvinning och avfall.
 
Bjurholms kommun kan komma att få ökade intäkter från det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet som har som syfte att 
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner 
i Sverige oberoende vart i landet man bor. En statlig utredning 
har genomförts med uppgift att göra en översyn av en delmo-
dell i systemet som kallas kostnadsutjämningen. Där är fokus på 
bland annat glesbygd som är en av utjämningsfaktorerna. Utred-
ningen lyfter även att det inte går att driva en kommun med en 
liten befolkning hur billigt som helst. Vi får se närmare hösten hur 
regeringen ställer sig till detta beslut, men vi kan konstatera att 
om regeringen beslutar i enlighet med förslaget kommer det ha 
stor positiv påverkan på Bjurholm och vår gemensamma framtid. 
Det blir ”Lite mer Lika” som dessutom är namnet på den statliga 
utredningen!

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

VAL TILL EUROPA-
PARLAMENTET 2019 
Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, 
i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka 
som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.
I Bjurholms kommun kan du förtidsrösta under tiden 8–25 maj 
varje dag kl.16.00–18.00 i Lärcentras lokaler, f d värdshuset Bä-
vern.

Valdagen den 26 maj
Lärcentras lokaler  kl. 08.00-21.00
Karlsbäcks f d skola  kl. 10.00-12.00 
Bjuregården  kl. 12.00-13.00
Älvgården  kl. 13.00-14.00

Information om röstning, lokaler och allmän info finns på 
Valmyndighetens hemsida: www.val.se. 

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

Ekonomichef
Maria Egelby har anställts som ekonomichef. 
Hon har tidigare jobbat som enhetschef inom 
äldreomsorgen.

Kontaktuppgifter: Maria Egelby, ekonomichef, 
0932-140 04, maria.egelby@bjurholm.se 

NY PERSONAL PÅ
CASTORSKOLAN
Sofia Johnels jobbar sedan 1 mars som rektor 
för förskolan och fritidshem. Sofia är upp-
vuxen utanför Umeå men bor nu med man 
och barn på en gård utanför Nordmaling.

”Det känns kul och spännande att vara igång. 
Jag ser fram emot att lära känna Bjurholms 
kommun. Det väntar nya spännande utmaningar och det känns 
jättekul. Jag tror att vi tillsammans kan fortsätta utveckla en bra 
barnomsorg. Naturen betyder mycket för mig och friluftsliv tar upp 
stor del av min fritid.”

Kontaktuppgifter: Sofia Johnels, förskolechef, 
070-626 40 18, sofia.johnels@bjurholm.se 

BJURHOLMS 
AMBASSADÖRER
I dagsläget har Bjurholms kommun ett 160- tal ambassadörer 
varav ca 60 st. brukar komma till en ambassadörsträff på hem-
bygdsgården i samband med Bjurholmsdagarna.
Nu är det dags för en förändring i arbetet med Bjurholms ambas-
sadörer.  Antalet ambassadörer kommer att minska till en mindre 
och bättre hanterbar grupp.

Tanken med våra ”nya” ambassadörer är att de i mån av tid och 
möjlighet deltar vid evenemang och andra tillställningar, vilket 
samordnas av Tillväxt- och utvecklingskontoret. Vår ambition är 
att kunna sätta samman en grupp som består av både ”goda” 
ambassadörer som verkar och bor i Bjurholm och sådana som 
kanske inte bor kvar men fortfarande har en stor anknytning till 
kommunen. Det kan vara en framgångsrik idrottare eller företags-
ledare liksom en lärare eller anställd i någon av butikerna.

Att vara ambassadör för Bjurholm är ett förtroendeuppdrag och 
bygger på att verka i en positiv anda för Bjurholms kommuns ut-
veckling såsom att tala gott och berätta om Bjurholm när tillfälle 
ges. Ambassadörerna samverkar med Tillväxt- och utvecklings-
kontoret baserat på frivillighet och det är ett oavlönat uppdrag. 

Har du förslag på vem som skulle kunna tillfrågas att ställa upp 
som ambassadör, hör av er med en kort motivering till:

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

KOMMUNCHEFEN 
INFORMERAR

NY PERSONAL I 
KOMMUNHUSET



MILJÖ
Gödselhantering på hästgårdar och mindre lantbruk
Gödsel innehåller mycket näringsämnen såsom kväve och fosfor. 
De är båda näringsämnen som bidrar till övergödningen i våra 
sjöar och vattendrag, till exempel algblomning som på sikt or-
sakar syrebrist i vattnet och bottendöd. Det är därför viktigt att 
gödsel förvaras på rätt sätt så att inte näring läcker ut till våra 
vatten. Gödsel kan även i vissa fall orsaka bakterier i dricksvat-
tenbrunnar.

Gårdar med djurhållning över 10 djurenheter har krav på lagrings-
kapacitet, på Jordbruksverkets hemsida finns information om hur 
du räknar ut djurenheter och minsta lagringsvolym för din verk-
samhet. 

Även om du har mindre än 10 djurenheter, så omfattas din verk-
samhet av de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken. Det be-
tyder att gödsel från djurhållning ska förvaras tätt så att läckage 
av fosfor och kväve inte kan ske, exempelvis på en gödselplatta. 
Gödsel ska förvaras invallat eller täckt så att regnvatten inte kan 
föra med sig näringsämnena ut i marken. Det är inte lämpligt att 
förvara gödsel i närhet till diken eller andra vattendrag.

Kontaktperson: Sandra Bingebo, miljöinspektör, 
0932-140 08, sandra.bingebo@bjurholm.se 

INSAMLING AV MATAVFALL
Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2011:927 Avfallsförodning-
en) är kommunen skyldig att tillhandahålla ett system för insam-
ling av matavfall från hushåll och verksamheter.

Arbetet med denna förändring pågår just nu tillsammans med de 
övriga kommunerna i Umeåregionen. Förändringen innebär att 
du som fastighetsägare måste sortera ut matavfallet skilt från de 
övriga restavfallet som du slänger i den gröna tunnan. 

Insamlingen av avfall kommer fungera på ungefär samma sätt 
som det fungerar idag med den gröna tunnan. Matavfallet sor-
teras ut i en särskild papperspåse i hushållet som slängs i ett 
brunt kärl istället som töms av samma bil samtidigt som det gröna 
kärlet. Matavfallet kommer sedan transporteras till en biogasan-
läggning som gör biogas och biogödsel av resterna.

Den som vill har möjlighet att kompostera sitt matavfall istället
för att samla matavfallet i den bruna tunnan. För det krävs en 
godkänd kompost och anmälan till miljö- och byggnämnden.

Det nya insamlingssystemet kommer att införas den 1 mars 2020 
i och med nytt upphandlat avtal och övriga förändringar som rör 
avfall.

Mer information om arbetet med avfallsfrågorna och införandet av 
utsortering av matavfall finns på www.bjurholm.se

Kontaktperson: Emil Österholm, avfallsstrateg, 
0932-140 18, emil.osterholm@bjurholm.se

KRISBEREDSKAPS-
VECKAN 2019
Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska 
öka människors beredskap inför samhällskriser. I år infaller den 
vecka 19, den 6-12 maj.

Tänk efter före
Något kommer att hända någon gång som gör att samhället inte 
fungerar som vi är vana vid. Genom att vara förberedd på att du 
kan hamna i en nödsituation så ökar du din förmåga att hantera 
den. 

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett gemensamt 
ansvar, men du har också ett personligt ansvar för dig själv och 
dina närmaste. Vi måste alla hjälpas åt och samarbeta för att han-
tera krisen. Samhällets resurser kommer först och främst att gå 
till de mest utsatta. Räkna därför med att du måste klara dig själv 
under en tid. Förbered en krislåda!

 
 Under krisen
 - Lyssna på Sveriges Radio P4
 - Ring 113 13 för att lämna eller få information vid 
  allvarliga olyckor och kriser i samhället. 
 - Ring 112 om liv och egendom är i fara

 Här hittar du mer information om kris:
 Dinsakerhet.se • Krisinformation.se • Bjurholm.se

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund, 
miljö- och säkerhetsskyddschef, 
0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

KONSTVÄGENLOPPET
Bjurholms kommun vill rikta ett stort tack till både Balsjö och Fred-
rika IK som i 15 år sett till att det vackra långloppet på skidor i 
Västerbottens inland, mellan byn Fredrika och byn Balsjö, blev ett 
av de populäraste i Västerbotten.

På grund av för få deltagare sett till nedlagt jobb och konkurrens 
från andra lopp beslutade sig föreningarna för att lägga ner efter 
2018 års lopp. 

Stort tack för all ideell tid ni lagt ner på Konstvägenloppet!

Tändstickor 
& ljus

Batteridriven
radio

Mat som klarar
rumstemperatur

Vattendunkar

Ficklampa med
batterier

Värmekälla som
inte drivs av el

Spritkök

Eventuella
mediciner

Sovsäck, filtar
& varma kläder

Kontanter

Hygienartiklar

Telefonlista

Är du redo?
Gör testet och se om du har vad du

behöver för att packa krislådan!
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APRIL
29/4 Tiggare, kl.19.00, kyrkstugan
  Arr: föreningen Norden

MAJ
6/5 Lill Lindfors, Svante Henryson cello och Mats   
  Bergström gitarr är på turne och kommer till 
  Bjurholms kyrka kl.19.00 
  Ord och ton av Jaques Werup, Edith Södergran m.fl.  
  Inträde och bokning: se kommande annons 
  Arr: kulturföreningen BiKupan, biblioteket, Sencus

14/5 Afton i kyrkstugan kl.18.30
  Arr: Bjurholms församling

15/5 Alla tiders Braxsele, kl.18.30 i Braxsele byastuga.
  Arr: Västerbottens museum, biblioteket, kultur-
  föreningen BiKupan, föreningen Norden, Bjurholms  
  Hembygdsförening

21/5 Boken om Öreälven, kl.19.00, Bjurholms bibliotek
  Arne Müller och Ingrid Eriksson berättar om boken 
  de gjort med hjälp av fotograf Stefan Persson.
  Arr: Biblioteket

26/5 Barnens dag, kyrkan och utemiljön kring kyrkan.
  Arr: Bjurholms församling

6/6 Nationaldagen, kl.13.00 i kyrkan, kl 14.00 
  fika på hembygdsgården
  Arr: Bjurholms bibliotek, kulturföreningen BiKupan,  
  Bjurholms församling, Hembygdsföreningen m fl

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 2019-06-03  för publicering 2019-06-26.

BIBLIOTEKET
Boken kommer till dig
Om du inte kan komma till biblioteket och låna dina böcker eller 
ljudböcker, så kontakta biblioteket så skickas eller levereras en 
bokväska till dig. Allt gratis.
Ring 0932-140 61 så kommer vi överens om upplägget.

Bokstart
Bokstartsprojektet är i full gång. Du/ni som har ett barn som blir 
6 månader under året kommer att bli kontaktade av barnbibliote-
karien Ulrica.

EVENEMANG

FERIEUPPDRAGSPLATSER 
SOMMAREN 2019
Enskilda arbetsgivare och föreningar kan anmäla intresse angå-
ende ferieuppdragsplatser. En intresseanmälan ska då skickas till 
kommunen senast den 3 maj 2019. Att stoppdatumet respekteras 
är en förutsättning för att en rättvis fördelning av ferieuppdrags-
platserna ska kunna ske. 

Ungdomarna som erbjuds uppdrag får utföra vissa uppgifter un-
der 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/fören-
ingar”. Utförlig information och intresseanmälan finns på kommu-
nens webbplats.

Kontaktperson: Jenny Lundberg, löneadministratör, 
0932-140 10, jenny.lundberg@bjurholm.se

FERIEUPPDRAG 
SOMMAREN 2019
Kommunen erbjuder ungdomar att ansöka om ferieuppdrag. Ge-
nom ferieuppdraget erbjuds ungdomar praktisk erfarenhet inom 
olika yrkesområden till en viss ersättning. 
Tillgängliga uppdrag kommer för sommaren 2019 att finnas inom 
några av kommunens verksamheter som exempelvis förskole-
verksamhet eller parkskötsel. Uppdragsplatser erbjuds även ge-
nom samverkan med lokala föreningar och företag. Fördelning av 
aktuella platser görs av kommunen.

Ansöka om en ferieuppdragsplats kan ungdomar göra som:
• är skriven i Bjurholms kommun
• fyller minst 15 år under kalenderåret 
• har en pågående men ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning 
• befinner sig i åldersspannet motsvarande en pågående men 
ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning

Notera att ansökan måste vara inkommen till kommunen se-
nast den 3 maj 2019 för att ungdom ska ha möjlighet att tilldelas 
en plats. 

Utförligare information och ansökan om ferieuppdrag finns att 
hämta på kommunens webb och Facebooksida. 

Kontaktperson: Jenny Lundberg, löneadministratör,
0932-140 10, jenny.lundberg@bjurholm.se

SOMMARDAGAR I 
BJURHOLM 2019
Under Bjurholmsdagarna i fjol anordnade Bjurholms Hembygds-
förening en kulturmarknad. 
Syftet var att visa upp den bredd som finns i vårt närområde. Det 
blev mycket uppskattat och välbesökt.

Därför kör vi favorit i repris och bjuder även i år in intresserade 
utställare. Vad vill du dela med dig av?

Vad:  Egenhändigt tillverkade produkter till försäljning eller 
  uppvisande av något som kan vara spännande 
  eller intressant för andra att ta del av, t ex en hobby, 
  djur, musik, fordon, blommor, foton mm.
När: Lördag 6 juli 2019
Tid:  kl. 10.00–16.00
Var:  Hembygdsområdet i Bjurholm
Pris: Del i annonskostnad (max 200 kr)

Övrigt: Vi förbehåller oss rätten att välja vilka som kan vara med 
då vi strävar efter ett så brett och varierat utbud som möjligt och 
utrymmet är begränsat. Anmälan senast den 15 maj 2019.

Intresseanmälan, frågor och idéer tas emot av:
Bjurholms Hembygdsförening
ulricalidstrom@gmail.com, annika_olofsson2@hotmail.se

Vi ser fram mot en härlig helg med mycket spännande att 
visa upp för besökarna.


