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Anders Bergh,  
Vännäs/Bjurholm, 070-666 07 96
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Umeå norra, 070-343 01 88
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Umeå södra, 070-343 55 09

Hasse Johansson
Vindeln, 070-666 31 16

Kristoffer Stighall
Nordmaling, 070-566 02 18

Ring idag!

Din skog är värd
en bra affär.
Besök oss på Vännäsdagarna 8–10 juli
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Du har väl inte missat att du kan

Annonsera i inlandet
Nå ut till ännu fler läsare till riktigt bra piser

UPP TILL 50% RABATT
Maila in din annons till oss samt vilka orter du önskar annonsera på, 

så fixar vi resten! annons@tryckeriet.nu eller 0951-100 17.
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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
Posten AB

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 Swesum. Avgift 45:-, 30 dagar netto. 
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta och påminnel-
seavgift. Reklamskatt ingår i alla priser.

Nästa utgivning: 28/7
Manusstopp: 1/7
annons@bjurholmsguiden.se

 

För mig som är uppvuxen på landet, är ordet 
sommar starkt förknippat med logdans, ko-
hagar och mygg i massor. Och så midsom-
mar, förstås.

Om vi börjar med logdansen så ska jag först berätta 
att det är cirka 35 år sedan jag beträdde ett ladugolv 
i akt och mening att föras fram i en vals. För på den 
tiden var det inget snack om vem som förde. Eller 
vem som bjöd upp för den delen. Snällt satt eller stod 
vi kvinnfolk runt väggarna och hoppades att Han 
med stort H skulle bjuda upp och inte han som var 
flitigast på dansgolvet och därför äckligt svettig.
Några flickor var naturligtvis mer populära än vi 
andra och fick därför dansa mer. Om man inte blev 
uppbjuden i tid och otid, var man en Panelhöna. Ska 
vi slå vad om att det var en man som kom på det 
käcka uttrycket?
Fast att vara jättesnygg = jättepopulär hade också 
sina sidor, för då fick man dansa för mycket, och 
komma alldeles för nära. Nej, som allting annat, så 
var lagom bäst även på danslogen.

Lagom var också något vi inlandsbor gärna hade sett 
när det gäller myggen. I grupper om 1 000 anfaller 
de och biter tills man inte märker dem. Jag glömmer 
aldrig morgonen jag vaknade med lår dubbelt så 
tjocka – det ni - och en förfärlig klåda. Då hade jag 
kvällen innan suttit ute på en stol gjord av plastlinor, 
och de lömska fäna hade sugit blod på baksidan av 
låren utan att jag hade märkt det. 
Det var på ett surströmmingskalas, alltså sensom-
maren eftersom det var på den tiden vi fortfarande 

höll på traditionerna. Sensommar, då känner i alla fall 
inte jag av myggen. Jag gör det nog över huvud taget 
inte alls nu för tiden. Därför log jag också lite försmäd-
ligt överseende när ynglingen bredvid mig på bänken 
hoppade upp och tjöt som om någon hällt ett par ormar 
i hans shorts. Det var ju bara årets första mygga som 
antastat hans nacke.

Lika kaxig är jag inte när det kommer till kor. Efter att 
ha sett min pappa nästan ha blivit ihjälstångad av kon 
Mary, har jag den största respekt för dessa djur. De är 
stora, tunga, och har oftast horn.
Nu har vi ju då överlag här i Sverige sett till att det inte 
finns så många av dessa djur kvar, så det är svårt att 
stöta på någon ko, men om man gör det…

Och slutligen midsommar. Det är liksom starten på 
sommaren och en orgie i sill, snaps och gräddtårta. 
Det är början på semestern för många och dåligt väder 
för det mesta. Jag har varit med om sju grader och 
regn på tvären, men det var i Jämtland, så vi behöver 
inte oroa oss för något dylikt. Här kommer solen att 
skina och fortsätta med det långt in i i augusti.

Ha en härlig sommar!

Susanne Wiklund

Månadens Kåseri
av Susanne Wiklund

Sommar 
- ett härligt ord!

Kort om 
Susanne Wiklund
Journalist, kommunikatör och 
författare som driver företaget 
Susanne Helt enkelt, där hon 
skriver allt utom sport. 

Kontakt: susanne@heltenkelt.eu



Utförsäljningen fortsätter

50% rabatt

BJURHOLM • Öppet: Tors 14-16, Lör 12-14 eller enligt överenskommelse. 
(utökat öppethållande vid behov!) Tel. 073-183 75 25

Köp 3 för 2 -Få det billigaste på köpet!

ÖRTRÄSK LIVS • Anders & Siv • 0932-300 15

Midsommaröppet

23/6 kl 09.30-18.00

24/6 kl 09.00-13.00

VI FIRAR 1-ÅR 
SOM HANDLAR´N!

ROT
avdrag

FÄLLHORN 
KÖPES!

Älg, ren, kron- & dovhjort, 
även spillhorn och små bitar. 
Kontant betalning och hämtning.

För mer info: 070-632 74 59 
eller maila info@njftc.com

Vad som helst...

Vill du synas i inlandet?
www.tryckeriet.nu

Anslagstavlan
Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres

SÄLJES! 
Centerhögtalare Paradigm till hemmabio

Större modell. Pris: 1000:- 
Ring: 070-699 52 67

Vill du också annonsera 
under Anslagstavlan? 

(Privatperson eller förening). 
Pris: Köpes/Säljes/Årsmöte etc. 200:- inkl. moms och fakt. avgift (45:-). 
Villkor 30 dagar. Storlek: 96x20. Vid beställning mot faktura behöver vi 

fullständig adress samt ditt pers./org.nummer. 

Maila din annons till annons@bjurholmsguiden.se eller 0951-100 17.

Hjälp posten hitta rätt!
Vi gör adresslappar till din brevlåda
Självhäftande dekaler som tål väder & vind
21x4 cm med vit bakgrund, svart text.
Ring 0951-100 17 eller info@tryckeriet.nu

60:-
Exkl. frakt

Fakt. avgift tillkommer

SÄLJES! 
Sadel till islandshäst

Medium. Utbytbar bom. Märke: Aquila
Pris: 10.000:-. Ring: 070-223 16 29

SÄLJES! Kia Sportage, vit. 
Exklusivt fullt utrustad. Nya sommardäck, drag, MoK-värmare, 

4-hjulsdriven, automat. 9500 mil. 
Pris: 182.000:-. Ring 070-556 46 31

SÄLJES! Spabehandlingsbänk
Vitt skinn. Lyxig design. Hög kvalité.

Pris: 5.500:-
Ring 070-226 09 89

Missa inte 
Baksjöliden-dagen 

11/7

* Underhållning med 
Dans & co 

* Kvarninvigning
* Fika 

Mer info kommer på 
www.aselebyar.nu

/baksjoliden. 

Hallå!

m
ed

 bl
.a.



VÄLKOMMEN IN!
Öppet: mån-fre 9-17 • lör 10-14

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

Erbjudande under marknadshelgen
20-50% rabatt i butiken

Slå din rabatt på tärning!

Behöver du hjälp 
med trädgården?
Vi räfsar löv, ansar buskar och 
mindre träd, samt klipper gräs 
och planterar/rensar i rabatter.

Miniloppis 

i tältet!

RUT-avdraget gäller!

Bjurholms veterancruisingFredag 1/7 kl 19.00Med pokaler för Folkets Val, Bäst till 55, Bäst 56-69 och Bäst 70-86

Badrumsrenovering
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

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

NYA

Boka tid för:
• Klippning
• Fotvård
• Massage

Välkommen!

För mer information
www.bussgodsvasterbotten.se

Stort och smått för både 
företag och privatpersoner

Boka
frakt´n...

- För dig 
som vill synas!

annons@bjurholmsguiden.se
0951-100 17



Arne Pettersson
070-696 35 38

pettersson_arne@hotmail.com

Varmt Välkomna! Arne Pettersson

UTLOTTNING
Vinn en pall pellets

Beställ under Bjurholmsdagarna 
för hämtning/leverans före 31 oktober!

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

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

1 pall, 52x16 kg = 832 kg
ord. pris 2050:-.  Beställ under 
Bjurholmsdagarna för 1799:-
2162:-/ton

Erbjudandet 

gäller vid köp av 

minst 3 pallar

Välkommen in!

Sommarens hetaste

TYG-BONANZA
Skapa din unika stil, välj bland flera 

hundra häftiga och annorlunda mönster
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Allt inom rörmokeri
i Bjurholm med omnejd

ROT
avdrag

Totallösningar 
av Berg-/ 
Jordvärme



0932-520 44 • www.angsjonscamping.se

 M
USIKFESTIVAL

      2016

Angsjöns 5-6 augusti

Boka biljetter 

på hemsidan!

Tel. 0932-520 44
www.angsjonscamping.se
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!Fredag 5/8 från kl 17.00 och Lördag 6/8 från kl 13.00
Biljetter för båda dagarna 485:-. Endast fredag 290:-, endast lördag 360:-.

Barn upp till 17 år i målsmans sällskap 200:-.
Vid köp av biljett på plats tillkommer 50:-

...finns även på Burmans i Umeå, Angsjöns 

Camping och Mikael Isakssons bensin & service

För fler artister, 

se hemsidan



0932-520 44 • www.angsjonscamping.se

Välkommen önskar 
Fahd med personal

Missa inte!

• Ny hoppborg
• Trampbåtar
• Water blading
• Bio för barn
• Vattenskoter

Midsommarafton
Traditionellt midsommarfirande med dans 

runt stången och trevlig gemenskap! Boka boende
- se vår hemsida!

WiFi 
på hela 

campingen

TORSDAG 23/6
•  Happy hour mellan 15.00-16.30.
•  A la carte-meny mellan 16.30-20.00
•  Pubafton kl 20.00-23.00

MIDSOMMARAFTON, 
FREDAG 24/6

•  Klädsel av midsommarstång kl 14.00
•  Tipspromenad hela dagen 
 (prisutdelning under lördagen).
•  Pubkväll med underhållning kl 20.00

MIDSOMMARDAGEN, 
LÖRDAG 25/6

•  Fiskepremiär
• Prisutdelning för tipspromenaden
•  A la carte-meny
• Pubafton i restaurangen

Midsommarbuffé med klassisk midsommarmat Fre 24/6. Första sittning kl 15.00, andra sittning kl 18.00
Pris: 220:-, barn upp till 13 år 10:-/år (ex. 11 år= 110:-)

NU ÄR SOMMAREN 
IGÅNG I ANGSJÖN!
Vår stora uteservering med 

nybyggt utekök och grillbuffé är 
öppet hela sommaren.
Se vår hemsida för öppettider

M
issa inte oss på Bjurholmsdagarna, med mat m

m.



Välkommen att handla för

 MIDSOMMAR 
hos oss!

Westmans Livs • 0932-400 68 • Karin & Stina

Välkommen!
AGNÄS

Öpp
ett
id
er

Torsdag 23/6  
 kl 08.30-18.00
Midsommarafton 24/6  
 kl 08.30-13.00
Midsommardagen & söndag   
 stängt

Trevlig
sommar!

Degerås 27, 922 92 Vindeln • Tel. 073-042 01 61 • www.dinglasman.com

Reparation av fönster • 
Inglasningar •  

Speglar •
Persienner och markiser •



AKTUELLA ERBJUDANDEN
gäller t.o.m 28/6

LÖSVIKTSGODIS
Cloetta

VITLÖKSBRÖD
Bonjour. Eget bageri

GRILLSKIVA AV KARRÉ
Nyhlens Hugossons. Sverige.

FLÄSKFILÉ
Danmark. Fryst

CHIPS
Estrella. 275g

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

  /hg590

BRÄNNEBO SKINKA
Gourmétgruppen. Över disk.

30k
2 för

20k
2 för

1590
  /hg 59k/hg

4990
/kg

• 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

Pizzeria • Café • Bageri

Varmt välkomna!

Bjurholms Bageri
 har fikaförsäljning och finfina 
erbjudanden under marknadshelgen! 
Vi finns på marknadsområdet

Sommarerbjudanden
under varje vecka hela sommaren!
Välkommen in och se veckans erbjudande



Marknadsdagarna
2-3 juli

Lör kl 10-17 • Sön kl 10-15
Nya öppettider!

Sedvanliga arrangemang på 
Hembygdsgården både lördag och söndag

BJURHOLM • 0932-100 82

Välkommen in! 
Mats med personal

Gott till
midsommar

Västerbottensost
Bjurholms mejeri

149:-/kg

Toast
ICA

10:-/st

Dricka
ICA 1,5L + pant

10:-/st

Tårtbotten
ICA

1490/st

ÖPPET 9-19
ALLA DAGAR
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Arrangör:

Nu kan du beställa ditt

Reklammaterial dygnet runt
med vår nya tjänst Printmarket
1.  Gå in på www.tryckeriet.nu
2.  Klicka på symbolen
3.  Fyll i önskad produkt, ev. logga, 
 kontaktuppgifter etc.
4.  Följ resterande anvisningar
5.  Klart!

Leverans sker direkt till den adress du angett.
Fakturan kommer separat i ett brev på posten.

Naturligtvis kan du även göra beställningar som 
vanligt via info@tryckeriet.nu • 0951-100 17

TRYCKERI & REKLAM
tryckeriet.nu

Vi fyller

år

Vi fyller



AKTUELLA ERBJUDANDEN
23/6-26/6

HUGGEN FLÄSKKARRÉ MED BEN
Nyhléns Hugosons. Fryst. Ord. pris 72:90/kg.

SAFT
Coop. 50cl. Ord. pris 15:95-16:95/st.

KASSLER I STORBIT
Scan. 1300gr. Ord. pris 95:00/kg.

+ pant

FALUKORV
Bastuträsk chark. 800gr. Ord. pris 48:90/st.

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

10k/st

30k/st

5990
/kg

15k/st

75k/kg

GLASSTRUTAR
X-tra. 8-pack. Ord. pris 28:50/st.

VAD GÖR DOM EGENTLIGEN PÅ

TRYCKERIET?
TRYCKERI & REKLAM

tryckeriet.nu

www.tryckeriet.nuBesök oss 
på

Blå vägen 246, Storuman • info@tryckeriet.nu • Tel. 0951-100 17

AFFISCHER • ANNONSBLAD
BANDEROLLER • BEACHFLAGS 

BILJETTER • BREVPAPPER
BROSCHYRER • DEKALER

FOLDRAR •  GRAFISK PROFIL 
KALENDRAR • KUVERT

KVITTENSBLOCK • KÖRORDRAR 
LAMINERING •  LAYOUT 

LUNCHKUPONGER
MANUALER • MÄSSMATERIAL 

PROFILKLÄDER • ROLLUP
SKYLTAR • STÄMPLAR

TIDSEDLAR • VISITKORT  
och mycket mer....



THE POODLES
QUEENS OF ROCK

                  med Nanne GrÖnvall & Nina SÖderqvist     

BENGT HENNINGS
FERNANDOZ MARTINEZ
HALM  ANDERs HELLSTRÖM 
     KVÄLLENS VÄRD: THOMAS DEUTGEN      

LÖRDAG 2 JULI - INTRÄDE 300KR
KL 1800-0230- 18 ÅRS ÅLDERSGRÄNs 
VILDMANNAHALLEN

FÖlj oss pÅ 
Dansgalan.se
och Facebook! Med reservation för tryckfel och ändringar



Bibliotekets öppettider

Från 14 juni – 19 augusti har biblioteket öppet
Tisdagar   17.00 – 20.00
Torsdagar   17.00 – 20.00

Övrig tid, ring 0932-14042 så får du besked om det finns 
personal på plats. Vecka 30 är biblioteket helt STÄNGT

Biblioteket säljer gallrade böcker från den 27 juni.
Finns också en del nya böcker till försäljning.

Boktips under sommaren:

Maria Ernestam – Den sårade pianisten
Tawni O´dell – Kära syster
Kristina Sandberg – Ta itu
Linda Olsson – En syster i mitt hus
Kent Lundholm – Spring Kent, spring
Sune Wikner – Carina och korpen
Karin Flygare – Man kan liksom inte ångra sig
Marlene Eriksson – Städglädje
Bjärvall Kristina – Yes!

Trädgårdsböcker, pysselböcker, tips på byggnationer som 
passar i sommar, djur- och naturböcker, mm, mm.
Dessutom massor med deckare, barn- och ungdomsböcker.

Här finns också filmer, ljudböcker och tidskrifter i många olika 
ämnen. Välkommen att använda vår dator en kväll, eller sitt och 
läs tidningar. 

Kommande arrangemang

Bjurholms trädgårdssällskap firar 80 år med författarbesök av 

Gunnel Carlsson på Folkets Hus den 29 augusti kl 19.00

Biljetter finns att köpa under marknadsdagarna 2-3 juli
samt på Bjurholms bibliotek under ordinarie öppettider.

Utställning 27/6 - 27/8

Fotoutställning – för 50 år sedan
Utställningen öppen under marknadsdagarna 
2-3 juli kl 10.00 – 16.00

Biblioteket

Evenemang
JUNI

24/6	Traditionellt	midsommarfirande
   i Agnäs vid gamla skolan. 
  Arr. Agnäs bästa och Agnäs IK

    Traditionellt	midsommarfirande    
   på Angsjöns camping från kl 14.00 

		Traditionellt	midsommarfirande    
   i Lillarmsjö från kl 12.00
  Arr. Lillarmsjö byaförening

JULI

2-3/7 Bjurholmsdagarna
  med marknad kl 10-16

1-2/7 Kvickrot
  Hållbarhetsfestivalen i Backfors

11-14/7 Multihantverksdagar
  på Balfors Gård

AUGUSTI

5-6/8 Angsjöns musikfestival

13/8 Byaloppis i Agnäs

Se även programmet för sommarlovsaktiviteter under 
rubriken “Sommarlovsaktiviteter” i denna KI.
Fler evenemang finns på evenemangskalendern på
www.bjurholm.se

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI, skicka till 
tips@bjurholm.se senast 2016-08-01 för publicering 
2016-08-25.

Bjurholms kommun 

önskar alla läsare en 

Glad midsommar &

en trevlig sommar!

Bjurholms ekonomi 2015
Bjurholms kommun redovisade ett överskott för 
2015 på 5 868 tkr. 
Varje	hundring	som	kommunen	fick	in	i	skatt	un-
der 2015 användes så här:

Politisk verksamhet..................................................1,97 kr
Infrastruktur, skydd m.m. .......................................14,82 kr
Fritid och kultur ........................................................2,35 kr
Särskilt riktade insatser ...........................................0,25 kr
Affärsverksamhet .....................................................2,54 kr
Gemensam administrativ verksamhet .....................6,94 kr
Barnomsorg .............................................................7,86 kr
Grundskola ............................................................17,16 kr
Gymnasieskola ........................................................8,07 kr
Vuxenutbildning (inkl. sfi) .........................................0,72 kr
Administration äldre- och handikappomsorg ...........2,99 kr
Särskilt boende ......................................................20,33 kr
Stöd i ordinärt boende .............................................8,56 kr
LSS ..........................................................................2,04 kr
Individ- och familjeomsorg .......................................3,39 kr

Summa................................................................100,00 kr

Kommunens intäkter 2015

Skatteintäkter (kommunalskatt 23,10) .........................41%
Generella statsbidrag och utjämning ...........................28%
Taxor och avgifter ..........................................................7%
Bidrag ..........................................................................12%
Övrigt ...........................................................................12%



Sommarlovsaktiviteter
Bjurholms kommun har i likhet med många andra 
kommuner i Sverige erhållit bidrag från Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, som 
är underställd Socialdepartementet. 

Detta för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för 
barn och unga mellan 6 och 15 år. Aktiviteterna ska stimulera alla 
barns deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor 
mellan barn med olika social bakgrund. Bidraget förväntas åter-
komma under tre år.

Föreningar, studieförbund eller kyrkliga samfund kunde ansöka 
om en viss summa för att arrangera aktiviteter för barn under 
sommaren.

Kommunen uppskattar det engagemang som visats och gör att vi 
kan anordna ett flertal olika aktiviteter enligt nedanstående som-
marlovsprogram (med reservation för vissa ändringar):

22	juni	kl	13.00-14.30	Luffarslöjd	med	fika
  Plats: Biblioteket
  Arr: Balfors Gård

23 juni kl 13.00-15.00 Pyssel i Högbomsstugan
  Plats: Kyrkan
  Arr: Bjurholms församling

28	juni		Utflykt	till	Klabböle
  Anmälan krävs-
  Arr: Bjurholms församling

29	juni	kl	13.00-14.30	Slyslöjd	med	fika
  Plats: Biblioteket
  Arr: Balfors Gård

30 juni kl 13.00-15.00 Pyssel i Högbomsstugan
  Plats: Kyrkan
  Arr: Bjurholms församling

8 juli kl 14.00 Tufse på Månskenstur
  Dockteater
  Plats: Folkets Hus
  Arr: Sagospinn

12 juli kl 14.00 Clownen Spade
  Plats: Ladan
  Arr: Ture Holm

13 juli kl 14.00 Clownen Spade
  Plats: Ladan
  Arr: Ture Holm

14 juli kl 14.00 Sagostund med Ulrica
  Plats: Ladan
  Arr: Biblioteket

15 juli kl 11.00-15.00 Hoppborg
  Plats: Ladan
  Arr: Bjurholms kommun

20 juli  Måla en tavla
  15 pers/grupp, max 3 grupper
  Plats: Ladan
  Arr: Bikupans barn- o ungd. förening

21 juli kl 14.00 Sagostund med Ulrica
  Plats: Ladan
  Arr: Biblioteket

22 juli kl 11.00-15.00 Hoppborg
  Plats: Ladan
  Arr: Bjurholms kommun

29 juli kl 11.00-15.00 Hoppborg
  Plats: Ladan
  Arr: Bjurholms kommun

Kontaktperson: Karin Gulliksson, sekr. Kultur- och utbildnings-
nämnd, 0932-140 59, karin.gulliksson@bjurholm.se

Besökarservice i ladan

Ladan kommer att vara öppen och bemannad 
även i sommar. Kommunens besökarservice 
kommer att vara utrustad med information om 
vad	som	händer	och	om	det	som	finns	i	vår	
vackra och upplevelserika kommun/region. 

Ladan bemannas vardag (måndag-fredag) av en handledare 
och ferieuppdragsungdomar - ”Bjurholmsvärdar”. Under perio-
den 2 juli- 14 augusti kommer besökarservicen att vara helgöp-
pen och vara bemannad av enbart en Bjurholmsvärd.

Under sommaren kommer det att ske ett antal aktiviteter vid 
ladan bland annat genom regeringens extrasatsning på som-
marlovsaktiviteter. Läs mer om detta under rubriken ”Sommar-
lovsaktiviteter” i denna Kommunala Information (KI).

Om er verksamhet/förening är intresserad utav att finnas vid la-
dan någon av dessa dagar och visa upp verksamheten lite mer 
eller ansvara över någon aktivitet, är ni välkomna att kontakta 
nedanstående kontaktperson.

Välkommen in!

Öppettider:
Vecka 27-32 Mån-Fre kl 10-16
2/7-3/7  Helgöppen under Bjurholmsdagarna kl 10-16
Vecka 27-32 Helgöppen kl 10-16

Arrangemang
Är det så att ni kommer att arrangera någonting under somma-
ren som fler bör få vetskap om? Tänk då på att ge information till 
kommunen i tid och till dem som arbetar i ladan under somma-
ren så att information kan läggas ut på bl.a. kommunens hemsi-
da och personalen i ladan kan ge korrekta svar till alla besökare.

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

Fototävling

Tävlingen är öppen för alla! 

Bilderna skall vara digitala och naturligtvis ha en tydlig anknyt-
ning och vara tagna i Bjurholms kommun.

Tävlingen fortsätter fram till september 2016, vilket innebär att 
Du/Ni kan skicka in bilder när som helst under denna period, 
men de skall dock senast ha inkommit till kommunkontoret 
den 30 september 2016. Nästa vinnare utses i samband med 
utdelningen av den Kommunala Informationen (KI) för augusti 
månad. 

Bjurholms kommun förbehåller sig rätten att använda alla 
insända bidrag i marknadsföringssyfte. Detta innebär att ett PuL- 
formulär s.k. ”Medgivande av bildpublicering” måste vara korrekt 
ifyllt och bifogas samtliga bilder för att deltagande i tävlingen 
skall medges. Blanketten går att ladda ner och skriva ut via 
kommunens hemsida www.bjurholm.se eller så kan man hämta 
blanketten på biblioteket eller kommunkontoret.

Tävlingsbidrag skickas per mail till kommunen@bjurholm.se

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



Tekniska avdelningen

Fritidsgården håller öppet under Bjurholmsdagarna den 1-2 juli,
fredag och lördag kl 19.00-24.00. Under dessa kvällar finns 
personal både på fritidsgården och ute på samhället.

Välkomna önskar Ann-Louise med personal!

Kontaktperson: Ann-Louise Jonsson, fritidsledare
070-250 15 25

Fritidsgården

Attraktivare centrum
Politiken har tillsammans med berörda tjänste-
män under våren påbörjat ett arbete för att skapa 
ett attraktivare Bjurholm. 

Attraktivare så till vida att såväl besökare som boende skall få ett 
positivt och välkomnande intryck när man besöker och vistas i vår 
kommun. Det kan t.ex. vara saker som planteringar, grön-
områden och utomhusmiljöer. 

Den 10 maj bjöd kommunen in till en dialogträff på Folkets hus. 
Inbjudna var husägare, hyresvärdar och berörda organisationer/ 
föreningar längs Köpmannagatan och delvis Storgatan. 
På vårens sista frukostmöte med företagare och intresserade för-
des också diskussioner kring ett attraktivare centrum. Frågor som 
lyftes vid de två ovan nämnda tillfällen var: Hur vi skall gå till väga 
i detta arbete? Vad behöver göras? Vem ansvarar för vad, för att 
skapa en trevlig och välkomnande atmosfär? 

Vad har kommunen gjort hittills och vad planeras att utföras 
framöver? 

Ladan är flyttad till gräsytan utanför f.d. Wärdshuset, har piffats 
upp med fönster och är tänkt att användas som ”torg” för olika 
aktiviteter såsom t.ex. Vår- och Höstdagen, Skyltsöndagen samt
turistinformation under sommaren. 
Målet är även att ha fler planteringar samt trädgårdsmöbler så 
som bänkar och bord utplacerade i samhället. Även fler hundlatri-
ner kommer att utplaceras. 

Kommunledningen samt berörda tjänstemän kommer att träffa 
Trafikverket där kommunen ska föra en dialog kring upprustning 
av bl.a. lyktstolpar och trottoarkanter. Fortkörningsproblematiken 
kommer att diskuteras med polisen. 

Kommunen har påbörjat och fortsätter planeringen för att eventu-
ellt uppföra ett hyreshus. 

Vid båda mötestillfällena konstaterades det också hur viktigt det 
är att husägarna tar sitt ansvar när det gäller att städa upp på 
sina tomter och se till att ha en trevlig utemiljö. Kommunen vill 
med detta vädja till Er fastighetsägare att se över Era utemiljöer. 

Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa ett välkomnande och 
trevligt centrum! 

Kontaktpersoner:
Håkan Wretling, kommunchef
0932-140 01, hakan.wretling@bjurholm.se

Maria Bahlenberg, näringslivsstrateg
0932-140 15, maria.bahlenberg@bjurholm.se

Skrotbilar

Uttjänta bilar omfattas av producentansvar, enlig förordningen om 
producentansvar för bilar (SFS 2007:185) samt bilskrotsförord-
ning (SFS 2007:186). 

Detta innebär bl.a. att det inte längre finns någon skrotpremie 
att uthämta. Bilproducenterna, BIL Sweden, har en skyldighet att 
se till att deras bilar kan återvinnas på ett miljöklokt sätt. Deras 
gemensamma mottagningssystem för skrotbilar i Sverige heter 
Bilretur.

När det är dags att skrota din bil är det viktigt att den tas om 
hand av en auktoriserad bilskrot. I annat fall finns risken att bilen 
fortsätter vara registrerad på senaste ägaren samtidigt som bilen 
t.ex. går på export.

Den tidigare avlämningsplatsen vid Balsjö maskin i Balsjö har 
upphört.

När du ska skrota bilen hänvisar vi till närmsta bildemonterings-
anläggning. Ta med det senast utfärdade registreringsbeviset 
samt legitimation. Behövs transport av skrotbilen, kan demonte-
ringsanläggningen ordna detta. Ring dem för mer information.

Västerbottens Bildemontering AB
Spårvägen 24, Umeå, 090-771 756
Lycksele Bildemontering AB
Karossvägen 4, Lycksele, 0950-121 40

Kontaktperson: Örjan Svensson, gatuingenjör, 
0932-140 09, orjan.svensson@bjurholm.se

Kommunen har följande objekt till salu

• Volvo 245, årsmodell 1990
•	Renault	Trafic, årsmodell 2002. Defekt motor.
• Släpvagn, sprucken axel
• 2 st supportsvarvar med tillbehör
• Arbetsbänkar
• Skruvstäd

För anbudsblankett, mer info och visning ring 070-331 41 53.
Skriftligt anbud kommunen tillhanda senast 2016-07-07. 
Skicka till ”Anbud”, Bjurholms kommun, 916 81 BJURHOLM

Kontaktperson: Elisabet Lycksell, fastighetsingenjör, 
0932-140 22, elisabet.lycksell@bjurholm.se
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Sommarlovsaktiviteter
Bjurholms kommun har i likhet med många andra 
kommuner i Sverige erhållit bidrag från Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, som 
är underställd Socialdepartementet. 

Detta för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för 
barn och unga mellan 6 och 15 år. Aktiviteterna ska stimulera alla 
barns deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor 
mellan barn med olika social bakgrund. Bidraget förväntas åter-
komma under tre år.

Föreningar, studieförbund eller kyrkliga samfund kunde ansöka 
om en viss summa för att arrangera aktiviteter för barn under 
sommaren.

Kommunen uppskattar det engagemang som visats och gör att vi 
kan anordna ett flertal olika aktiviteter enligt nedanstående som-
marlovsprogram (med reservation för vissa ändringar):

22	juni	kl	13.00-14.30	Luffarslöjd	med	fika
  Plats: Biblioteket
  Arr: Balfors Gård

23 juni kl 13.00-15.00 Pyssel i Högbomsstugan
  Plats: Kyrkan
  Arr: Bjurholms församling

28	juni		Utflykt	till	Klabböle
  Anmälan krävs-
  Arr: Bjurholms församling

29	juni	kl	13.00-14.30	Slyslöjd	med	fika
  Plats: Biblioteket
  Arr: Balfors Gård

30 juni kl 13.00-15.00 Pyssel i Högbomsstugan
  Plats: Kyrkan
  Arr: Bjurholms församling

8 juli kl 14.00 Tufse på Månskenstur
  Dockteater
  Plats: Folkets Hus
  Arr: Sagospinn

12 juli kl 14.00 Clownen Spade
  Plats: Ladan
  Arr: Ture Holm

13 juli kl 14.00 Clownen Spade
  Plats: Ladan
  Arr: Ture Holm

14 juli kl 14.00 Sagostund med Ulrica
  Plats: Ladan
  Arr: Biblioteket

15 juli kl 11.00-15.00 Hoppborg
  Plats: Ladan
  Arr: Bjurholms kommun

20 juli  Måla en tavla
  15 pers/grupp, max 3 grupper
  Plats: Ladan
  Arr: Bikupans barn- o ungd. förening

21 juli kl 14.00 Sagostund med Ulrica
  Plats: Ladan
  Arr: Biblioteket

22 juli kl 11.00-15.00 Hoppborg
  Plats: Ladan
  Arr: Bjurholms kommun

29 juli kl 11.00-15.00 Hoppborg
  Plats: Ladan
  Arr: Bjurholms kommun

Kontaktperson: Karin Gulliksson, sekr. Kultur- och utbildnings-
nämnd, 0932-140 59, karin.gulliksson@bjurholm.se

Besökarservice i ladan

Ladan kommer att vara öppen och bemannad 
även i sommar. Kommunens besökarservice 
kommer att vara utrustad med information om 
vad	som	händer	och	om	det	som	finns	i	vår	
vackra och upplevelserika kommun/region. 

Ladan bemannas vardag (måndag-fredag) av en handledare 
och ferieuppdragsungdomar - ”Bjurholmsvärdar”. Under perio-
den 2 juli- 14 augusti kommer besökarservicen att vara helgöp-
pen och vara bemannad av enbart en Bjurholmsvärd.

Under sommaren kommer det att ske ett antal aktiviteter vid 
ladan bland annat genom regeringens extrasatsning på som-
marlovsaktiviteter. Läs mer om detta under rubriken ”Sommar-
lovsaktiviteter” i denna Kommunala Information (KI).

Om er verksamhet/förening är intresserad utav att finnas vid la-
dan någon av dessa dagar och visa upp verksamheten lite mer 
eller ansvara över någon aktivitet, är ni välkomna att kontakta 
nedanstående kontaktperson.

Välkommen in!

Öppettider:
Vecka 27-32 Mån-Fre kl 10-16
2/7-3/7  Helgöppen under Bjurholmsdagarna kl 10-16
Vecka 27-32 Helgöppen kl 10-16

Arrangemang
Är det så att ni kommer att arrangera någonting under somma-
ren som fler bör få vetskap om? Tänk då på att ge information till 
kommunen i tid och till dem som arbetar i ladan under somma-
ren så att information kan läggas ut på bl.a. kommunens hemsi-
da och personalen i ladan kan ge korrekta svar till alla besökare.

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

Fototävling

Tävlingen är öppen för alla! 

Bilderna skall vara digitala och naturligtvis ha en tydlig anknyt-
ning och vara tagna i Bjurholms kommun.

Tävlingen fortsätter fram till september 2016, vilket innebär att 
Du/Ni kan skicka in bilder när som helst under denna period, 
men de skall dock senast ha inkommit till kommunkontoret 
den 30 september 2016. Nästa vinnare utses i samband med 
utdelningen av den Kommunala Informationen (KI) för augusti 
månad. 

Bjurholms kommun förbehåller sig rätten att använda alla 
insända bidrag i marknadsföringssyfte. Detta innebär att ett PuL- 
formulär s.k. ”Medgivande av bildpublicering” måste vara korrekt 
ifyllt och bifogas samtliga bilder för att deltagande i tävlingen 
skall medges. Blanketten går att ladda ner och skriva ut via 
kommunens hemsida www.bjurholm.se eller så kan man hämta 
blanketten på biblioteket eller kommunkontoret.

Tävlingsbidrag skickas per mail till kommunen@bjurholm.se

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