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Produceras av ST Tryckeri & Reklam • 9 200 ex

Ansv. utgivare: Markus Falkner
Årgång 9

annons@bjurholmsguiden.se

GRATISTIDNING

Nr. 4
2019-09-25

www.dackcentralen.nu

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-1032 0

Däckcentralen i Bjurholm 
satsar fullt ut på däck
Från och med 1 oktober satsar vi endast på 
däckverksamhet och Nybos Bilverkstad tar över 
verkstaden. Vi tackar alla våra verkstadskunder 
för den tid som varit.

Vi vill också passa på att säga
Välkommen 

NYBOS Bilverkstad!

0932-77 77 30 • Köpmannagatan 21, Bjurholm

Micke tar över mekarsektionen med Nybos bilverkstad.
Ring för att boka tid, eller kika in och säg hej!

STARTKOSTNAD INGÅR 
LEVERANSTID CA 8 VECKOR 
MOMS TILLKOMMER

BOMULLSMÖSSA
KVALITETSBOMULL MED ELASTAN

KORT 21 CM, MELLAN 24 CM, LÅNG 27 CM

EUROPAPRODUKTION 180 G/KVM 40 ST OLIKA FÄRGERBOMULLSTYG MED OEKO-TEX 100
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TILLGÄNGLIGA TYGFÄRGER

MÖSSA INKL. 1-FÄRGSTRYCK UPP TILL 120X80 MM

50,00 47,00 44,00 42,00 40,00

100 st 200 st 300 st 500 st 1000 st

MODELL #3001

40 ST OLIKA
FÄRGER

EGEN STORLEK

KONTRASTSÖMMAR I EGEN FÄRG +5,00:-

FLEECEFODER PÅ INSIDAN +6,00:-

EXTRA TRYCKFÄRG +3,00:-

EXTRA STORT TRYCK >120X80 MM +4,00:-

BOMULLSMÖSSA Valfri färg med eget tryck
180 g/kvm
40 st olika färger

STARTKOSTNAD INGÅR 
LEVERANSTID CA 8 VECKOR 
MOMS TILLKOMMER

BOMULLSMÖSSA
KVALITETSBOMULL MED ELASTAN

KORT 21 CM, MELLAN 24 CM, LÅNG 27 CM

EUROPAPRODUKTION 180 G/KVM 40 ST OLIKA FÄRGERBOMULLSTYG MED OEKO-TEX 100

BOMULLSMÖSSA
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TILLGÄNGLIGA TYGFÄRGER

MÖSSA INKL. 1-FÄRGSTRYCK UPP TILL 120X80 MM

50,00 47,00 44,00 42,00 40,00

100 st 200 st 300 st 500 st 1000 st

MODELL #3001

40 ST OLIKA
FÄRGER

EGEN STORLEK

KONTRASTSÖMMAR I EGEN FÄRG +5,00:-

FLEECEFODER PÅ INSIDAN +6,00:-

EXTRA TRYCKFÄRG +3,00:-

EXTRA STORT TRYCK >120X80 MM +4,00:-

100 st 200 st 300 st 500 st 1000 st

63:- 59:- 55:- 53:- 50:-
Extra tryckfärg  + 3,75:-
Kontrastsömmar i egen färg + 6,25:-
Fleecefoder på insidan   +7,50:- 

Mössa inkl. 1-färgstryck upp till 120x80 mm

Leveranstid ca 8 veckor. Startkostnad ingår.
Frakt tillkommer. Priser inkl. moms.
*Möjlighet till två olika färger på mösstyget, två mörka eller två ljusa. Samma färg på trycket.

Du kan även dela upp din beställning i två färger*

EGET 

TRYCK! FÄ
RG
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L

Maila din beställning till info@tryckeriet.nu
elller ring 0951-100 17Fråga oss gärna om EKO-alternativ
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Månadens Kåseri
av Elina Kallin

Höst! Nu kan man andas frisk luft, slippa 
rensa ogräs, låta grytan puttra på spisen 
och ordna middagar med familjen.
Helt utan dåligt samvete för missade 
soltimmar eller obesökta badplatser.
Det finns två saker som är positivt med sommaren. Det 
första och främsta är ledighet med familj och vänner. Det 
andra, också väldigt viktiga, att man lättare kan röra sig ut-
omhus utan att behöva klä sig som en Michelingubbe varje 
gång man ska ut genom dörren. Trädgårdsarbete är ju för-
visso också ganska roligt om man får hålla sig till att plantera 
och odla. Rensa ogräs och klippa gräsmattan kan jag gärna 
hoppa över. I övrigt tycker jag sommaren är lite jobbig (om 
man nu får säga så högt). Värmen, myggen och huggormar 
som lurar i gräset. Den tryckande luften som gör att ingen 
kan sova ordentligt och som till följd leder till onödiga dis-
kussioner bland samtliga sömnrubbade familjemedlemmar. 
Det ständiga matlagandet, diskandet och underhållandet.
Grus i hela huset som ingen har tid att städa upp för man 
hellre vill vara ute och njuta av det snöfria klimatet.

Men så plötsligt kommer den, hösten! Hallelulja!
Fram med raggsockorna, fleecetröjan och varma täcket. 
Äntligen kan man börja klä sig som folk igen. Tända ljus 
och njuta av lugna kvällar i soffan framför alla bra tv-serier. 
Sova en hel natt utan värmeslag och panik. Vara ute utan att 
behöva smörja in 15 lager av SPF 50 på samtliga bleknosar. 
Tidigare har jag fått lite ångest när hösten knackar på, näs-
tan samma känsla som att börja ett nytt år. Svårt att släppa 
det kännbara som varit och blicka fram mot något som ännu 
är outforskat. Men nu njuter jag och har kommit till insikt att 
jag är nog mer en höstmänniska ändå. Tills frosten kommer 

och man får skrapa rutor igen. Gruva sig inför snön som snart 
kommer ligga tjockt på marken och göra mig vansinning med 
sina uppskottade högar som skymmer sikten och översnöade 
bilar. Fast jag vet att jag kommer att vara upprörd den 1:a ad-
vent om vi fortfarande har gröna gräsmattor. På julen ska det 
vara snö, så är det bara. Må så vara att jag får svära lite varje 
morgon när vi kör fast med vagnen över plogkanten påväg till 
dagis. Det är så det ska vara!

Ni hör ju, man är sällan nöjd. Men tänk ändå vilken ynnest att 
få uppleva allt detta. Varje säsong har sina toppar och dalar 
och tur är väl det. Vi bor i ett fantastiskt land där vi får uppleva 
alla delar av ett skiftande klimat, både vår, sommar, höst och 
vinter. Det är härligt ändå!

Elina Kallin
ST Tryckeri & Reklam

Äntligen är hösten här, 
raggsocksmänniskans högtid!
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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: 27/11
Manusstopp: 8/11
annons@bjurholmsguiden.se

 Elina  Markus  Monica
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Pelletsdepån 
i Balsjö/Bjurholm 

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

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

1 NR KVAR
av BV-Guiden innan jul

Utgivning: 27/11
Manusstopp: 8/11

Passa på att annonsera inför julbord, 
marknader, mellandagsrea, julhälsningar, 
nyårsfirande m.m.

annons@bjurholmsguiden.se • 0951-100 17
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LINSCHIPS  
Olw. 90g. Ord. pris 19,95/st

DUSCHTVÅL
Family fresh. 500ml. Ord.pris 24,50/st

BULLENS PILSNERKORV
Max 1 platta per kund. Ord. pris 275,40/platta

RIMMAT SIDFLÄSK
Bastuträsk chark. Ord.pris 105/kg.  

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER  25/9 - 29/9

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

 

NATURGODIS
Coop. Ord.pris 159/kg

99:-/kg25:-
2 för

7990
/kg 10:-/st

225:-/st

Handla andra varor 
för 200:- så får du köpa 
1 platta pilsnerkorv för

Företagsvägen 1, Skelleeeå | 0910-70 12 20 | skelleeea@stjarnafyrkant.se
Förrådsvägen 16 A, Umeå | 090-70 44 70 | umea@stjarnafyrkant.se

...och förbereda jakten?
- Välkommen in för en helhetslösning!

   • Jaktradio (Zodiac, ICOM, Lafayette)
   • Tillbehör (Antenn, headset, batteri m.m.)
   • Hörselskydd
   • GPS

Dags att slå på lyset...
- Vi har kompletta paket som gör skillnad!

• NBB Extraljuspaket (55W Speedstart Xenon + D2Y)
• HBA Ledramp (90W 22” E-godkänd)
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www.nolialedarskap.se

www.noliabeer.se

Konferensen arrangeras av Nolia AB

Smakmässan för ölfantaster, nyfikna, livsnju-
tare och provsmakare. Här finns bryggerier, 
matutställare och andra drycker som cham-
pagne, vin, rom, gin, whisky, fruktvin, must, 
läsk och mycket mer.

Norrlands största ölmässa
18-19 OKTOBER, UMEÅ

Biljetterna  
är släppta!

MÄSSAN SOM  
BARA VÄXER
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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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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

OBS! Nya priser från och med 1 oktober.
Läs mer om vår pellets på baseco.se

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

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
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EN DEL AV BV-GUIDEN

E-TJÄNSTER &
BLANKETTER

HEMSÄNDNING
av dagligvaror

NYA RUTINER
för besökare i kommunhuset

KOMMUNAL 
INFORMATION

SEPTEMBER 2019

BJURHOLMS
KOMMUN



Ekonomi
Årsbudget 
Varje år i december brukar kommunfullmäktige 
ta beslut om årsbudgeten inför nästkommande 
år. Beslut om Årsbudgeten inför 2020 är i år 
framflyttad till kommunfullmäktige den 
28 oktober 2019. Detta gör kommunen för att 
det ska finnas mer tid för verksamheterna att ställa om inför nästa 
år och göra de förändringar som behövs efter politikens beslut.

Prognos 2019
Förra året gjorde kommunen ett minusresultat. Prognosen för 
2019 ser även den ut att gå mot ett minusresultat. Verksamheter-
na jobbar hårt för att få ekonomin i balans. Det återstår fortfaran-
de mycket arbete och det ställer krav på både verksamheterna 
och politiken att få kostnaderna att vara i balans med de intäkter 
som kommunen har.

”Lite mer lika” - en statlig utredning
Förutom skatteintäkter som är kommunens huvudsakliga intäkt 
finns även intäkter som kommuner kan få i form av statsbidrag 
från utjämningssystemet.
”Lite mer lika” är en statlig utredning som undersöker delar av 
utjämningssystemet för att se till att de förutsättningar som finns 
ska vara ”lite mer lika”. Det ska inte spela någon roll om man bor 
i glesbygd eller stad servicen ska vara likvärdig oavsett vart man 
bor. 

Om regeringen beslutar sig för att det ska vara ”lite mer lika” skul-
le detta vara väldigt positivt för Bjurholms kommun och innebära 
stora ökningar av de totala intäkterna. Detta skulle ge bättre förut-
sättningar för vår planering av verksamheterna och dess kvalité.

Näringslivspengar
Kommunen har sökt och fått pengar från Tillväxtverket under en 
treårs period, vi kallar dem näringslivspengar. Stödet ska stärka 
gles- och landsbygdskommuner och ge förutsättningar till mindre 
kommuner med begränsade resurser att driva ett strategiskt ut-
vecklingsarbete för att stärka näringslivet och företagsklimatet. 
Med stöd av detta bidrag har en del projekt startats.
 
Attraktivt centrum - en del av näringslivspengarna
En del av näringslivspengarna är avsatta till att skapa ett mer 
attraktivt centrum i Bjurholm. Tillsammans med en arkitekt tar Till-
växt- och utvecklingskontoret fram skisser på en ny mötesplats/
park vid Urmakaren 1, tomten mitt emot Järnia. Mer information 
och möjlighet för allmänheten att komma in med synpunkter kom-
mer i höst.
 

Utökat industriområde och återvinningscentral - en del av 
näringslivspengarna 
En utökning av Österbacka industriområde med ytterligare indu-
strimark och återvinningscentral ger ökad tillgänglighet för med-
borgare till återvinningscentralen och möjlighet till nyetablering av 
företag. Den väg som funnits i planen att knyta samman Verk-
stadsgatan och Österbacka har möts av en del motstånd från 
medborgare, detta tar vi i beaktning när vi planerar detta vidare.
 
Logiverksamhet - en del av näringslivspengarna
Fastigheten Krögaren (f.d. Wärdshuset) används idag som bland 
annat Lärcentra och flyktingmottagning. På bottenvåningen un-
dersöker kommunen intresset av att använda det till någon form 
av övernattning. Det finns 8 hotellrum, konferensrum, kök, och 
ett allrum. Samtliga hotellrum är utrustade med ett elektroniskt 
låssystem vilket innebär att ingen personal behöver vara på plats 
vid uthyrning av rummen. Vi hoppas att intresset finns hos någon 

Projektet håller på att ta fram underlag som beskriver förutsätt-
ningar och möjligheter för att förverkliga ”Diamanten” ett äldrecen-
ter, (vård- och omsorgsboende) förskola, storkök och tvätt i Bjur-
holms kommun. Det behov som projektet ska tillgodose är sjuttio 
platser för vård- och omsorgsboende, en förskola med plats för 
nittio barn eller sex avdelningar, ett produktionskök med matsal 
samt en tvättinrättning. Byggnadsytan beräknas till ca 7000 kvm. 
Diamanten kan, enligt den övergripande tidplan som framtagits, 
färdigställas och vara klart för inflyttning under år 2023.

Ett centralt och för Bjurholm attraktivt läge är avgörande för pro-
jektets möjligheter att åstadkomma samverkan och samutnyttjan-
de av lokaler. Det finns en tanke att grundskoleeleverna även ska 
kunna utnyttja matsalen och av säkerhets- och tidsskäl är läget 
avgörande för att eleverna inte ska behöva gå längre sträckor för 
att inta sina måltider. Av kostnadsskäl är det bra att lägga projek-
tet på mark som kommunen äger. Projektet kommer därför föreslå 
att Diamanten lokaliseras inom nuvarande kvarteret Arrendatorn.

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

NYA RUTINER FÖR BESÖ-
KARE I KOMMUNHUSET
Kommunhuset får nya öppettider: vardagar måndag-torsdag 
kl.08.00-17.00, fredagar kl.08.00-15.00. Under den tiden är en-
trédörrarna olåsta. Du som besökare kommer in i receptionen, 
därefter är det låst.
Receptionen är bemannad vardagar kl.08.00-12.00, 13.00–15.00, 
vissa undantag kan förekomma. Är receptionen obemannad ring 
på ringklockan i receptionen och vänta på personal.

Vill du träffa en tjänsteperson måste du boka tid innan ditt be-
sök. Enklast att ringa den person du vill träffa och avtala en tid. 
Det går alltid att ringa växeln 0932-140 00 och bli kopplad till rätt 
person. När du har en avtalad tid anmäler du dig i receptionen 
och den du ska besöka kommer och hämtar dig.

I receptionen kan du få hjälp med enklare frågeställningar, blan-
ketter mm. Det går även bra att lämna in ansökningar, komplette-
ringsunderlag mm.

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

KOMMUNCHEFEN 
INFORMERAR

DIAMANTEN - ETT NYTT 
ÄLDRECENTER OCH FÖRSKOLA

som vill driva denna typ av verksamhet.

Ett år har gått 
Sommarlovet är över och skolan har börjat igen för barnen. Se-
mestern har lagt sig och alla går åter in i vardagsrutinerna. Jag 
kan samtidigt konstatera att jag har varit kommunchef i ett år och 
om jag blickar tillbaka kan jag bara konstatera att vi har en fan-
tastisk kommun! Kommunen har massor av möjligheter vilket gör 
det enklare att arbeta för vår vision ”Bjurholms kommun ska även 
i framtiden vara en bra kommun och utvecklas till en av landets 
bästa”
 
Tack för ordet!

Kontaktperson: Jimmy Johansson, kommunchef, 
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se
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Simon Johansson började som enhetschef i Bjurholms kommun 
inom Hemtjänsten/HSL i maj 2019.
Han kommer senast från en tjänst som enhetschef inom särskilt 
boende/äldreomsorgen i Umeå.
Tidigare har han även arbetat som enhetschef inom äldreomsor-
gen i Vännäs kommun.

Kontaktperson: Simon Johansson, enhetschef, 
0932-140 88, simon.johansson@bjurholm.se

NYA MEDARBETARE I
KOMMUNHUSET
Driftstekniker/arbetsledare
From augusti är Björn Wingren anställd som driftstekniker och 
arbetsledare på heltid inom Gemensam Service, tekniska avdel-
ningen.

Kontaktuppgifter: Björn Wingren, Driftstekniker/arbetsledare
0932-140 09, bjorn.wingren@bjurholm.se

Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
From hösten 2019 kommer kommunens bygglovshandläggare/
byggnadsinspektör Adam Bergqvist att arbeta 1 dag i veckan. 
Kommunen har därför anställt Malin Bohlin som vikarie på 80 %.

Kontaktuppgifter: Malin Bohlin, 
Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör
0932-141 88, malin.bohlin@bjurholm.se

Samhällsplanerare
Tillväxt- och utvecklingskontoret har via projektmedel tillfälligt ut-
ökat sin verksamhet med en samhällsplanerare på heltid. Andre 
Hellnersson kommer under en period att arbeta med delar som 
centrumutveckling, översiktsplanering, etableringsplan för före-
tag och andra utvecklingsprojekt riktade mot näringslivet.

Kontaktuppgifter: Andre Hellnersson, Samhällsplanerare
0932-140 18, andre.hellnersson@bjurholm.se

Fälttekniker
Inför sommaren anställdes Oliver Elisson som fälttekniker på 
heltid fram till 30 september. Oliver stöttar Bjurholms Net i den 
dagliga driften och utbyggnaden av bredbandsnätet som växer i 
kommunen. 

Kontaktuppgifter: Oliver Elisson, Fälttekniker 
076-134 36 93, oliver.elisson@bjurholm.se
 
Handläggare
Under perioden 1 augusti – 30 september är Oscar Ohlsson an-
ställd som handläggare med uppgiften att ta fram en nödvatten-
plan för kommunen. 

Kontaktuppgifter: Oscar Ohlsson, Handläggare 
oscar.ohlsson@bjurholm.se

NY MEDARBETARE INOM 
HEMTJÄNSTEN

E-TJÄNSTER & 
BLANKETTER

Den 1 juli öppnade kommunen upp en ny webbsida för E-tjänster 
och blanketter. I dagsläget finns ett 100-tal tjänster publicerade. 
Drygt 20 st av dessa är E-tjänster. 

E-tjänst innebär att du enkelt skickar in en ansökan eller anmä-
lan etc utan att behöva skriva ut en blankett och skicka/lämna 
in den till kommunen. E-tjänsten loggar du enkelt in på med din 
E-legitimation. Du kan sedan följa ditt ärende och kommunicera 
med tilldelad handläggare via ”Mina sidor”. Sedan lanseringen 
har kommunen fått in ett 30-tal ärenden. 

Du hittar information och tillgängliga tjänster på kommunens 
hemsida. Vi utvecklar hela tiden sidan och tar tacksamt emot in-
vånarnas önskemål om nya eller saknade tjänster. 

Kontaktperson: Malin Burström, kvalitetsstrateg, 
0932-141 77, malin.burstrom@bjurholm.se

MILJÖ
Kom ihåg att anmäla installation av värmepump!
I god tid behöver du göra en anmälan när du sätter in en värme-
pumpsanläggning för utvinning av värme ur: 

• grundvatten (bergvärme)
• mark, 
• ytvatten (sjö eller vattendrag)

och när du:
• byter värmepump
• gör nytt borrhål

Du behöver inte anmäla luftvärmepump.

Utöver anmälan ska du också skicka en situationsplan, där bl.a. 
placering av borrhål och kollektorledning anges.  För behandling 
av anmälan tar nämnden ut en avgift. 
Blankett för anmälan finns på kommunens hemsida och kom-
munkontoret.

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

Se din klimatpåverkan med testet Klimatkontot
Klimatkontot är ett verktyg som har tagits fram av IVL Svenska 
Miljöinstitutet och tar runt fem minuter att svara på. Här har du 
chansen att se ditt personliga klimatavtryck baserat på din livsstil. 
Sidan har också tips på hur du kan minska dina utsläpp och se 
hur olika styrmedel påverkar samhällets utsläpp av växthusgaser.

Gör ditt test på webbsidan: https://www.klimatkontot.se/

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

HEMSÄNDNING AV 
DAGLIGVAROR
Hemsändning av dagligvaror är en tjänst för dig som 
inte med lätthet kan ta dig till en dagligvarubutik för att 
handla livsmedel. Tjänsten innebär att du kan få varor 
hemsända från dagligvarubutik.

Vad innebär hemsändning?
Pensionärer och funktionshindrade som bor inom Bjurholms kom-
mun och inte själva kan ta sig till en butik för att handla livsmedel 
har möjlighet att få varorna hemsända från dagligvarubutik.

Vilka krav måste jag uppfylla för att få hemsändning?
• Du ska vara folkbokförd i Bjurholms kommun.
• Du har mer än 2 km från din närmaste dagligvarubutik

Vad kostar hemsändning?
Butiken som kör ut din hemsändning har rätt att ta ut en avgift på 
max 30 kronor per hemsändning från dig.
Dagligvarubutiker som erbjuder hemsändning kan söka ett hem-
sändningsbidrag från kommunen. Kommunen kan i sin tur åter-
söka hälften av det givna bidraget från Region Västerbotten, i den 
utsträckning det finns medel.

Hur skaffar jag hemsändning?
För att få hemsändning, kontakta någon av butikerna nedan som 
erbjuder hemsändning:

• Ica Nära Westmans Livs, tfn 0932 - 400 68
• Ica Nära Balsjö Handel & Bensin, tfn 0932 - 500 21
• Ica Örträsk Handel & Bensin, tfn 0932 - 301 74

När de nya ”Riktlinjer för hemsändningsbidraget” antogs, öpp-
nade kommunen även upp för Coop Bjurholm, tfn 0932-101 20, 
och IcaNära Bjurholm, tfn 0932-100 82, att kunna erbjuda hem-
sändning. Hör dig för hos respektive butik om de kan erbjuda 
hemsändning!

”Riktlinjer för hemsändningsbidraget” finns att tillgå på kommu-
nens hemsida under fliken ”Kommun&politik”, ”Styrande doku-
ment”: 

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

INTRESSEFÖRFRÅGAN 
OM KONFERENS/LOGI-
VERKSAMHET

Bjurholms kommun vill undersöka om intresse finns att driva en 
konferens/logiverksamhet i kommunens tidigare värdshus. Bygg-
naden består av två våningar och är centralt belägen med tillgång 
till dagligvaruhandel samt vacker natur och olika aktivitetsmöjlig-
heter. Arrendet avser endast bottenvåningen. På övervåningen 
finns i dagsläget ett lärocentrum samt kontorsutrymmen. I fram-
tiden kan det dock finnas möjlighet att utöka verksamheten och 
även använda delar av den övre våningen. I centrala Bjurholm 
finns det för närvarande inga övernattningsmöjligheter trots att 
efterfrågan finns. I och med att byggnaden tidigare använts som 
värdshus och hotell är lokalerna väl anpassade till konferens och 
logiverksamhet.  

På bottenvåningen finns 8 hotellrum, konferensrum, kök, och ett 
allrum. Samtliga hotellrum är utrustade med ett elektroniskt lås-
system vilket innebär att ingen personal behöver vara på plats vid 
uthyrning av rummen.

Detta är endast en intresseförfrågan. Om intresse finns blir nästa 
steg att påbörja en upphandlingsprocess.

Intresseförfrågan sträcker sig t.o.m. 30/9-2019 och skickas till 
Jenny Stensson, näringslivsutvecklare, Bjurholms kommun
jenny.stensson@bjurholm.se
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Simon Johansson började som enhetschef i Bjurholms kommun 
inom Hemtjänsten/HSL i maj 2019.
Han kommer senast från en tjänst som enhetschef inom särskilt 
boende/äldreomsorgen i Umeå.
Tidigare har han även arbetat som enhetschef inom äldreomsor-
gen i Vännäs kommun.

Kontaktperson: Simon Johansson, enhetschef, 
0932-140 88, simon.johansson@bjurholm.se

NYA MEDARBETARE I
KOMMUNHUSET
Driftstekniker/arbetsledare
From augusti är Björn Wingren anställd som driftstekniker och 
arbetsledare på heltid inom Gemensam Service, tekniska avdel-
ningen.

Kontaktuppgifter: Björn Wingren, Driftstekniker/arbetsledare
0932-140 09, bjorn.wingren@bjurholm.se

Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
From hösten 2019 kommer kommunens bygglovshandläggare/
byggnadsinspektör Adam Bergqvist att arbeta 1 dag i veckan. 
Kommunen har därför anställt Malin Bohlin som vikarie på 80 %.

Kontaktuppgifter: Malin Bohlin, 
Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör
0932-141 88, malin.bohlin@bjurholm.se

Samhällsplanerare
Tillväxt- och utvecklingskontoret har via projektmedel tillfälligt ut-
ökat sin verksamhet med en samhällsplanerare på heltid. Andre 
Hellnersson kommer under en period att arbeta med delar som 
centrumutveckling, översiktsplanering, etableringsplan för före-
tag och andra utvecklingsprojekt riktade mot näringslivet.

Kontaktuppgifter: Andre Hellnersson, Samhällsplanerare
0932-140 18, andre.hellnersson@bjurholm.se

Fälttekniker
Inför sommaren anställdes Oliver Elisson som fälttekniker på 
heltid fram till 30 september. Oliver stöttar Bjurholms Net i den 
dagliga driften och utbyggnaden av bredbandsnätet som växer i 
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Kontaktuppgifter: Oliver Elisson, Fälttekniker 
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ställd som handläggare med uppgiften att ta fram en nödvatten-
plan för kommunen. 

Kontaktuppgifter: Oscar Ohlsson, Handläggare 
oscar.ohlsson@bjurholm.se
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lan etc utan att behöva skriva ut en blankett och skicka/lämna 
in den till kommunen. E-tjänsten loggar du enkelt in på med din 
E-legitimation. Du kan sedan följa ditt ärende och kommunicera 
med tilldelad handläggare via ”Mina sidor”. Sedan lanseringen 
har kommunen fått in ett 30-tal ärenden. 

Du hittar information och tillgängliga tjänster på kommunens 
hemsida. Vi utvecklar hela tiden sidan och tar tacksamt emot in-
vånarnas önskemål om nya eller saknade tjänster. 
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I god tid behöver du göra en anmälan när du sätter in en värme-
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• mark, 
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och när du:
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system vilket innebär att ingen personal behöver vara på plats vid 
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BIBLIOTEKET
Bibliotekets öppettider
Måndag  kl.10.00–15.00
Tisdag  kl.10.00–13.00, 17.00–20.00
Onsdag  STÄNGT
Torsdag  kl.10.00–13.00, 17.00–20.00
Fredag  kl.10.00–13.00

Meröppetanvändarna har oförändrade tider 
 måndag – söndag kl.08.00–20.00

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

ANHÖRIGSTÖD
Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som stödjer eller vårdar 
en närstående med svårighet att själv klara sin vardag. Den du 
hjälper kan vara en person i familjen, en vän eller granne. Du är 
ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp, men ibland 
behöver du också få stöd, hjälp och tid för dig själv. Genom stöd 
till dig kan vi på olika sätt underlätta din situation. Anhörigstöd 
kan vara: 
• Samtal med anhörigkonsulent för information, råd och stöd
• Deltagande i anhörigträffar
• Avlösning i hemmet eller genom växelvistelse på 
 korttidsboende
• Anhörigarvode
Vänd dig till anhörigkonsulenten så får du veta mer om vilket stöd 
kommunen erbjuder.

Anhörigträffar
Du som hjälper och stödjer någon som står dig nära erbjuds att 
delta i Anhörigträffar med olika teman. Du får träffa andra i liknan-
de situation, utbyta erfarenheter, få information och mer kunskap. 

Datum  Tema
17/10  Anhöriga och vårdare – en roll eller flera?
28/11  Hur ser du på din roll som anhörig?
23/1  Anhörigas behov – vad behöver du?

Lokal:   Ogen, Kommunkontoret
Tid:  kl.13.00–14.30 
Vi bjuder på fika! Meddela gärna att du kommer.

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

Nationella anhörigdagen 4 oktober
Välkommen till en temadag där anhöriga uppmärksammas. 
Arrangemanget riktar sig till anhöriga i olika livssituationer 
och föreläsningarna direktsänds från Umeå.

Datum: 4/10
Tid:  kl.12.30–16.30 
Lokal:   Vuxenskolan, Köpmannagatan 5, Bjurholm

Program: kl.12.45 Vad är Nationellt kompetenscentrum 
   anhöriga(NKa) och vad kan de göra för dig?
   kl.14.15 Fika. Anhörigkonsulent Annica Westman  
   deltar och svarar på frågor om anhörigstöd 
   i Bjurholms kommun.
   kl.15.00 Ann-Kristin Ölund (NKa)
   föreläser om Anhörigskap.

UTSTÄLLNING PÅ 
BIBLIOTEKET
24/9-11/10  Postum utställning av Barbro Marklund 
   Akvareller, oljemålningar, applikationer 
   och teckningar visas upp förmedlade av 
   sonen Erik. Förhoppningsvis kommer något   
   av barnen att vara med vid vernissagen 
   24 september med början kl.17.00.

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 2019-11-04 för publicering 2019-11-27

 

OKTOBER
8/10  kl. 12.00–14.00 på parkeringen utanför biblioteket
  Myter och verkligheter, en lesbisk odyssé. För en ökad  
  tillgänglighet och inkludering av länets bibliotek arrangerar  
  Regionbibliotek Västerbotten en turné med Elfrida Berg- 
  man och Lidia Svensson och deras rullande museum.  
  Den lesbiska odyssén presenteras i en husbil, ett muse- 
  um som är ett rörligt centrum för queera, och normen är  
  queer.
  
15/10  kl.18.30 på biblioteket
  Presentation av höstens böcker och författarbesök av  
  Louise Bonta. Ett urval av höstens böcker presenteras  
  och Louise Bonta berättar om sin bok och hur det är att  
  skriva en bok.
  Gratis inträde och fikaförsäljning.

EVENEMANG

DU, FUNDERAR DU PÅ 
ATT STUDERA?
Den kommunala vuxenutbildningen i Bjurholms kommun vänder sig 
till dig som vill komplettera dina studier på grundläggande nivå och 
gymnasial nivå för att till exempel läsa upp betyg, slutföra studier, få 
behörighet till högre studier eller en yrkesutbildning. Vi erbjuder också 
utbildning i svenska för invandrare (SFI). Om du vill veta mer om dina 
möjligheter är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktperson: Karin Åberg, rektor Komvux, 
studie- och yrkesvägledare 
0932-140 60, karin.aberg@bjurholm.se 


