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Din bästa  
skogliga  
affärspartner! 

Gör som allt fler skogsägare, kontakta oss för 
ett tryggt och lönsamt skogsbruk! 

Vi hjälper dig med just dina frågor och din skog!

Stig Forsberg  070-326 45 21 
Bert Forsberg   070-326 45 29

www.holmen.com

0771 805 000 090-14 14 87

Avgång 07 september 2016 -  Umeå till Rijeka, Kroatien

 fr. 4260:- (5760:-)  Baska, Villa Berisha *** 1V 
 fr. 4390:-  (5890:-) Ön Krk/Baska, Lägenhet i Baska *** 1V

 fr. 4790:- (6290:-) Ön Losinj, Lägenhet i Losinj *** 1V   
 fr. 4999:- (6520:-) Ön Krk, Lägenhet i Krk *** 1V

 fr. 5999:- (7499:-) Rijeka/M.Draga, Hotell Mediteran *** 1V

VARMT VÄLKOMNA ATT BOKA DIN RESA MED OSS
på Scandjet direkt från Umeå

www.scandjet.se
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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: 22/9
Manusstopp: 31/8
annons@bjurholmsguiden.se

Månadens Kåseri
av Elina Kallin

Jakt - starten på 
hysterin som inte vet 
några gränser
Så länge människan har vandrat på denna jord 
har vi varit jägare. Jagat för överlevnad, jagat 
för mat. Både till oss själva och till familjen. Med 
spjut, stenar, dolda fällor, slangbellor eller vad 
man nu kan tänkas använda som vapen har vi 
sprungit mil efter mil på jakt efter det gyllene 
proteinet. Älgar, fåglar, hjort eller vildsvin.

Själv har jag aldrig varit någon jaktmänniska och 
förstår mig inte riktigt på känslan alla jägare känner 
när hösten börjar närma sig. ”Snart börjar jakten, jag 
har redan kollat in årets pass” kan man höra i kön 
på mataffären redan i mitten på juni, och hemma vid 
bordet diskuteras jaktstrategier, vapen och historier 
om förr. Den tid då älgen var lika stor som en blåval, 
vars krona fick fler och fler taggar för varje gång 
historien berättades. 

Tänk att man frivilligt ger sig ut tidigt i ottan med 
fullpackad ryggsäck för att gå i flera timmar, eller sitta 
på pass och glo på träd hela dagarna, i väntan på 
det stora som kanske, kanske dyker upp. Nä, tacka 
vet jag sovmorgon och mysiga hemmakvällar i ragg-
sockor och sprakande brasa.

Tur för mig att vårt levnadssätt utvecklar sig med 
tiden och att man numera kan få tag på hyffsat bra 
mat bara runt hörnet, förpackad och klar för tillag-
ning. Annars skulle sådana som jag nog tynat bort 
för länge sedan. Grönsaker i all ära, men inget slår 
en riktigt god köttbit. Det är liksom något som saknas 

Kort om 
Elina Kallin
Jobbar som grafisk formgivare och 
annonsansvarig på ST Tryckeri & 
Reklam. Gör varje månad layout till 
annonserna i BV-Guiden och även till 
Bladet som ges ut en gång i veckan 
över Storuman och Sorsele-området.

om den inte ligger där på tallriken.
Till jul däremot, då MÅSTE man ha en riktig tjälknul 
på julbordet. Utan den, ingen jul. Så har det alltid 
varit och så skall det alltid förbli. Och vem är det 
då som har ordnat hem denna köttbit som förgyller 
mina smaklökar. Jo, jägaren såklart. Och som jag är 
tacksam för det.

Nästa gång jag hör en historia om jakt så kanske jag 
borde lyssna lite bättre och vara lite mer engagerad. 
Det är ju trots allt mycket jobb som ligger bakom, och 
det är inte många som längre är aktiva jägare. Så 
tack till er som kämpar, som kliver upp innan ens tup-
pen har vaknat och som travar runt i skogen dagarna 
i ända. Ni är ändå riktiga storhelgshjältar!



För mer information
www.bussgodsvasterbotten.se

Stort och smått för både 
företag och privatpersoner

Boka
frakt´n...

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

NYA

Boka tid för:
• Klippning
• Fotvård
• Massage

Välkommen!

Älgjakten är 
snart här
- Ladda säcken!

Vi har det du behöver!

ÖPPET: Mån-Tor 9.30-17 • Fre 9.30-18 • Lör 9-13

Anslagstavlan

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.

SÄLJES! Sjönära tomter i Mosekälla, Joeström
Ring 070-655 88 89 för mer info. 

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Hjälp posten hitta rätt!
Vi gör adresslappar till din brevlåda
Självhäftande dekaler som tål väder & vind
Ring 0951-100 17 eller info@tryckeriet.nu

60:-
Exkl. frakt

Fakt. avgift tillkommer

Tjejkväll!
Boka butiken efter stängning!

• Personlig styling
• Erbjudanden
• Bubbel & Tilltugg

Kontakta oss för mer info: 
090 - 14 34 95

Besök oss på Kungsgatan 55 i Umeå

STORUMAN/SORSELE • LYCKSELE • VILHELMINA • ÅSELE • DOROTEA • UMEÅ  • STORUMAN/SORSELE • LYCKSELE • VILHELMINA

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

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.

VILHELMINA-aktuellt

- För dig 
som vill synas!

annons@bjurholmsguiden.se
0951-100 17



AKTUELLA ERBJUDANDEN
gäller t.o.m 30/8

LÖSVIKTSGODIS
Cloetta. 

VITLÖKSBAGUETTER
Coop. Frysta 2-p. 350 g

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

ITALIENSKT/UNGERSKT LANTBRÖD
Bonjour. Bakat i butik. 420 g

15k
LAXFILÉ
Coop. 4-p 500 g

/st

590
/hg

GRILLADE KYCKLINGKLUBBOR
Grillade i butik. Varierande vikt. Svensk kyckling.

49k/st

10k/st

15k
2 för

• 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

 

10-liters-rabatt
spara*

35%

Ex. 10L Wood Tex® Uteakrylat

från 1.299 kr.*
Pris med 35% rabatt (ord. 1999:-)

* Kan ej kombineras med andra rabatter.
Rabatten gäller från och med den 20 april 2016 till och med den 31 augusti 2016.

 
 



LÖSVIKTSGODIS
Cloetta. 

www.norra.se

Norra Skogsägarna inbjuder alla intresserade till

Skogsdag i Saluböle
Tid:  Lördag 3 september, kl 10.00–13.00  Plats:  Saluböle. Skyltat från E4:an

Program  
kl 10.00  Invigning av skogsdag.
 10.15–11.00 Norra Skogsägarnas politiska  
  strateg Jonas Eriksson.
 11.00–12.00 Per Kristoffersson (vägar).
 12.00–13.00  Mingel och mat. Fiskedamm för barnen.

På plats:  
• Skogsjonas – visar och pratar röjning
• Olofssons åkeri 
• Skoterservice Ö-vik AB 
• Ulf Nylanders bilar.
        

Varmt välkomna! 
Norra Ångermanlands virkesområde

Mot
Flärke

Skogsdag 
här!

Mot Örnsköldsvik 
eller Husum

Mot
Nordmaling

Saluböle

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

 * 29 aug YKB 1 Sparsam körning ......................  Lycksele 

 * 30 aug YKB 2 Gods/persontransporter..........  Lycksele 
 * 31 aug YKB 3 Lagar och regler  ......................  Lycksele 
 *  1 sept YKB 4 Ergonomi och hälsa .................  Lycksele 
 *  2 sept YKB 5 Säkerhet och kundfokus .........  Lycksele 
 

Mathias Utbildning/Entreprenad Konsult

INFO

V
E

C
K

A
 3

5

{ 
Info/anmälan: info@muek.com, 070-535 35 86, 070-535 11 77

* Vecka  35, 29 aug-2 sept kör vi alla YKB delkurser i 
sträck. OBS! Lastbilsförare måste bli färdig med hel 
YKB fort-bildning (5 kurser) innan 10 september 2016.

Sista chansen på YKB innan 10 september!

Produktsortiment och  
säljare hittar du på 

www.powerup.se  
och vår webbshop på  

www.powerupshop.se

OLJOR • SMÖRJMEDEL 
& BRÄNSLETILLSATSER

• För höga krav
• Passar nordiskt klimat
• För lägre driftskostnader 
• Bättre prestanda



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

Stefan Gotthardsson
Umeå norra, 070-343 01 88

Marcus Helletun
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.

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

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

GARNFROSSA 1-10 sep

Hög tid att boka:
- Häckklippning
- Ansning av fruktträd

20% rabatt
på alla garner

GRABB/TJEJKVÄLL hos oss på Sture 34

Personlig styling • Erbjudanden
Bubbel & tilltugg

Kontakta oss för mera info:  0950 - 133 10

Besök oss på Storgatan 34 i Lycksele

Boka butiken 

efter stängning!

ROT
avdrag



AKTUELLA ERBJUDANDEN
25/8 - 28/8

CHIPS
Coop. 175gr. Ord. pris 18:50/st

MINIBAGUETTE
Bonjour. 50gr. Ord. pris 4:95/st.

RÄKSALLAD
X-tra. 350gr. Ord. pris 24:50/st.

RINGMUNKAR
Bonjour. 50gr. Ord. pris 4:90/st.

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

VARMKORV
Lithells. 900gr. Ord. pris 46:95/st.

10:-/st
1k/st

15k/st

3990
/st

10k
3 för 

BJURHOLM • 0932-100 82

Välkommen in! 
Mats med personal

Präst-, Herrgård-, Grevéost
Norrmejerier

ÖPPET 9-19
ALLA DAGAR

59:-/kg

Färsk Laxsida
ICA

139:-/kgBarnmat
köp 5 betala 

för 4

Testa vår BLÖJSTEGE:
Handla för 500:- (exkl. blöjor) och få 
50% på ett blöjpaket. 
Handla för 1000:- så bjuder vi på blöjorna!

Fredag 26/8 bjuder vi alla barn på glass i butiken!
Gäller så långt lagret räcker, max 1 glass/barn.
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vet vilka däck du behöver

www.dackcentralen.nu

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-10320

För mer erbjudanden och info 
facebook.se/dackcentralen

Dags för 
lysande tider!

Fick du lyktorna på bilen underkända 
vid besiktningen? Vi renoverar de åt dig 

så slipper du ett kostsamt byte.

590:-
/st



bästsäljare
2016

Modell 4199
Borstad kraftig premiumbomull

Polosvettband & kardborrspänne
50 st 66:-   100 st 59:-   300 st 58:- 

Modell 4071

Polosvettband & kardborrspänne
50 st 98:-   100 st 90:-   300 st 89:- 

Modell 4012
Lättvikt polyestertwill
Kardborrspänne på baksidan
50 st 53:-   100 st 45:-   300 st 44:-

Modell 4025

Polosvettband & kardborrspänne
50 st 82:-   100 st 74:-   300 st 73:-

Modell 4088
Bomull och elastan med hel baksida

DreamFit-svettband & klistermärke
50 st 115:-   100 st 108:-   300 st 107:-

Modell 4106
Amerikansk premium akryl

Flat peak och Snap59 plastspänne
50 st 82:-   100 st 74:-   300 st 73:-

Modell 4168
Tvättad chinotwill
Mässingspänne och skåra
50 st 90:-   100 st 83:-   300 st 82:-

Modell 4120
Ottoman Twill

 Kardborrspänne
50 st 99:-   100 st 92:-   300 st 90:-

Modell 4086
Borstad kraftig premiumbomull
Elastiskt kardborrspänne
50 st 83:-   100 st 75:-   300 st 74:-

Modell 4210
Borstad kraftig premiumbomull

Sandwich och metallringspänne
50 st 73:-   100 st 65:-   300 st 64:-

Keps inkl. brodyr 
1-6000 stygn

BESTÄLL
IDAG!

Startkostnad 620 kr
(Gratis från 300 st)

Leveranstid ca 
2-3 veckor*

Frakt tillkommer. Priser inkl. moms.
*Leveranstid från godkänt fotoprov.

Gäller mellan
2016-03-01 t.o.m. 2016-12-31

TRYCKERI & REKLAM
tryckeriet.nu

Tel. 0951-100 17 • info@tryckeriet.nu



Biblioteket

Evenemang
AUGUSTI

28/8 Bjurholms motionsserie, Agnäs
  Avslutning motionsserien
   Plats: Klangvägen, Agnäsbacken
  Kontaktperson: Lars-Erik Öberg 070-291 88 58
  Per Strömgren 070-222 80 60                                                                                                           

29/8 Bjurholms trädgårdssällskap firar 80 år
  ”Gunnels 100 gröna pärlor i trädgårdseuropa”
  Författarbesök: Gunnel Carlsson.  
  Plats: Folkets Hus                             
  Inträde: 100 kr, inklusive fika    
              Arrangör: Bjurholms trädgårdssällskap
  Bjurholms  bibliotek 

30/8 Företagsfrukost
   Tid: kl. 07.30-09.00
  Se kommande annonsering för lokal och tema

SEPTEMBER

24/9 Höstdagen i Bjurholm
  Plats: Centrala Bjurholm                                                                                                     

19/9 Berättarföreställning med Stig Östman
   ”Man tål ju inte vad som helst” 
  Plats: Folkets Hus
  Arrangör: Bjurholms bibliotek/Kulturföreningen 
  BiKupan
  Mer information kommer senare.

20/9 Företagsfrukost   
  Tid: kl. 07.30-09.00
  Se kommande annonsering för lokal och tema

OKTOBER

5/10 Alla tiders Näsmark
  Plats: Näsmarks byastuga
  Mer information kommer senare  
  Arrangör: Västerbottensmuseet, Bjurholms bibliotek,   
  Näsmarks byaförening, Kulturföreningen BiKupan, 
		Bjurholms	hembygdsförening	med	flera										                                                                                     

16/10 Lapp-Lisa med Gun Rehnman och Bo Beverlöf 
  Fortsättning på musikföreställningen som Gun och   
  Bo turnerar med, nu med andra sånger och 
   berättelser
  Plats: Lokal inte bokad
  Arrangör: Bjurholms bibliotek, Kulturföreningen 
  BiKupan

Öppettider fram till den 30 september

Måndag  10.00-13.00
Tisdag   10.00-13.00   Kvällsöppet 17.00-20.00
Onsdag  10.00-13.00
Torsdag 10.00-13.00   Kvällsöppet 17.00-20.00
Fredag  10.00-13.00
Lördag  Stängt
Söndag  Stängt

Öppettider från den 1 oktober

Måndag  10.00-15.00
Tisdag   10.00-13.00   Kvällsöppet 17.00-20.00
Onsdag  10.00-13.00
Torsdag 10.00-13.00   Kvällsöppet 17.00-20.00
Fredag   10.00-13.00
Lördag   11.00-13.00
Söndag  Stängt

OBS! Den 22-23 september har 
biblioteket STÄNGT då 
personalen är på bokmässa.

Ny studie- och yrkesvägledare
I månadsskiftet augusti-september går jag i pension och lämnar 
därmed tjänsten som studie- och yrkesvägledare i kommunen. 
Min efterträdare heter Mia Sjöström och kommer, precis som jag 
haft, att ha ansvaret för all studie- och yrkesvägledning i kom-
munen. Du är därför välkommen att kontakta henne om du vill 
fundera över egna eller dina barns studie- och yrkesval. Enklast 
är att ringa via kommunens växel.

När jag nu ska sluta så har jag fått flera frågor om vilka föränd-
ringar som varit tydligast under de snart 40 år som gått sedan 
jag började min första tjänst som studie- och yrkesvägledare, (i 
Edsbyn Hälsingland). Spontant svarar jag att det då fanns en ar-
betsmarknad även för dem som inte fortsatte till gymnasiet eller 
yrkesskolan direkt efter grundskolan. Idag krävs lägst gymnasie-
utbildning för att få arbete. 

Vad det gäller eleverna så får vi ofta läsa att deras kunskaper 
sjunker. Jag delar inte den uppfattningen. Vi i den äldre genera-
tionen har en förkärlek till att mäta de traditionella skolkunskaper-
na hos dagens ungdomar, men handen på hjärtat: Vem vänder 
du dig till när dataprogrammet är obegripligt, när sms eller mms 
funktonen krånglar eller när instruktionen på din nya pryl bara 
finns på engelska? Kunskapsinnehållet har förändrats men kun-
skapsmängden hos dagens unga är knappast mindre än tidigare 
generationers. Framför allt så tycker jag att den sociala kompe-
tensen hos ungdomarna utvecklats positivt under åren, det kan-
ske är den största förändringen.

Med det önskar jag Mia lycka till i sitt arbete. Tack för mig!

Kurt-Ivan Sandberg 
Studie- och yrkesvägledare

25/10  Företagsfrukost
   Tid: kl. 07.30-09.00
  Se kommande annonsering för lokal och tema

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI, 
skicka till tips@bjurholm.se senast 2016-10-03 för 
publicering 2016-10-27.



Tekniska avdelningen

SEE hållbarhetsvecka drivs som ett årligt återkommande projekt 
sedan starten 2009. Under åren har verksamhetsområdet vuxit 
till att omfatta Västerbottens och Norrbottens län.

Bjurholm är tillsammans med Storuman årets SEE-kommuner. 
SEE-hållbarhetsvecka äger rum vecka 38 (19-25 september). 
Programmet för veckan skapas av de deltagande aktörerna och 
är en gemensam kraftsamling för att uppmärksamma och stärka 
aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling men 
också ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större 
sammanhang. 

Bjurholm har valt att samla och marknadsföra sina aktiviteter 
under det gemensamma temat Landsbygden – nyckeln till ett 
hållbart samhälle.

Bjurholm har en rad aktiviteter planerade i samarbete med bland 
annat olika föreningar och studieförbund.

Mer information om SEE-veckan finns på kommunens hemsida 
www.bjurholm.se och www.seehallbarhetsveckan.se

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

SEE-Hållbarhetsvecka

Ferieuppdrag
Sommaren har nu i princip passerat och ett 
stort antal ungdomar har utfört olika ferieupp-
drag/”sommarjobb” runt om i kommunen.

Ungdomarna har varit verksamma hos företag och föreningar 
samt inom ett flertal av kommunens verksamheter. Förmodligen 
har du sett dem i action med en gräsklippare, inom förskole- och 
fritidsverksamheten, äldre- och handikappomsorgen, Castorkö-
ket, något företag eller vid informationsplatsen ”Ladan”, kommu-
nens besökarservice/turistinformation. 

I år kunde 68 ungdomar erbjudas en ferieuppdragsplats, vilket 
innebär några fler än i fjol. Att så många ungdomar kunnat er-
bjudas ferieuppdrag under sommaren möjliggjordes genom att 
företag och föreningar erbjöd platser med meningsfulla uppdrag 
till kommunen som sedan fördelade dessa mellan de ungdomar 
som sökte en ferieuppdragsplats/”sommarjobb”. 

Ett stort tack riktas till alla handledare, verksamhetsansvariga, fö-
retag och föreningar för denna sommar samtidigt som blickarna 
riktas framåt med förhoppningen om ett lika gott samarbete näst-
kommande sommar!

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

Elavfall

Bjurholms kommun kommer från och med september månad att 
öka möjligheten och tillgängligheten till sopsortering av mindre 
elavfall, batterier och glödlampor. Vid återvinningsstationerna 
kommer det placeras ut containrar där man kan lämna batterier, 
glödlampor och mindre elavfall med mått cirka 15 cm x 30 cm. 
Större elavfall hänvisas även fortsättningsvis till återvinningscen-
tralen vid Kyrktjärn.

Som elavfall räknas alla saker som har sladd eller drivs med bat-
teri, till exempelvis batteridrivna leksaker, spel, hårfönar och lad-
dare. Allt elektroniskt avfall ska lämnas som hela produkter, inte 
sönderplockade. På så sätt håller de bättre i hanteringen.

Elavfall och ljuskällor ska tas omhand separat för få bort farliga 
komponenter ur kretsloppet samt för att återvinna värdefulla ma-
terial. Glödlampor innehåller bly och andra metaller i sockeln. Var 
försiktig så lamporna inte går sönder, då kan kvicksilver spridas.

ÖPPETTIDER

Återvinningsstationer finns vid:
Centrala Bjurholm, Coop
Balsjö, ICA
Agnäs, vid bagarstugan

Återvinningscentralen vid Kyrktjärn
Onsdagar                       12.00-15.00        
Lördagar                          09.00-12.00   

Miljöstationen, Vännäsvägen 11, 
Gamla vägverket
Onsdagar                    12.15-15.15

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

För andra året i rad anordnade Bjurholms kommun lovskola, 
eller sommarskola som man också kallar det. Sommarskolan 
anordnades för eleverna i årskurserna 6-9, samt för eleverna 
som går språkintroduktionsprogrammet på Liljaskolan i Vännäs. 
Syftet är att öka deras chanser att göra sig behöriga för gymna-
siestudier. 

De var 18 stycken grundskolelever som gick sommarskolan, för 
dem så fortsatte studierna fram till fredagen den 1:a juli, precis 
lagom till att sommarens fina väder anlände. 

Språkintroduktionseleverna var 25 stycken, de har haft fyra 
veckors extra skolgång, plus två veckors språkpraktik på någon 
arbetsplats i Bjurholm. Du kanske har träffat någon av dem när 
du handlat i Bjurholm i sommar. För språkintroduktionseleverna 
blev det sommarlov först den 28 juli.  

Glädjande var att de allra flesta som deltog i sommarskolan 
ansåg att deras möjligheter att klara behörighetsgränserna till 
gymnasiet hade ökat med den extra tid och hjälp de fick. Till de 
nior som med hjälp av sommarskolan klarade sina grundskole-
betyg och därmed kom in på det gymnasieprogram de hade sökt 
är det bara att säga ett stort grattis och lycka till med gymnasie-
studierna!

Kontaktperson: Kurt-Ivan Sandberg, 
Studievägledare/rektor Castorskolan
0932-420 60, kurt-ivan.sandberg@bjurholm.se

Sommarskola
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Miljö
Nedskräpning

Skräp i naturen, nedskräpning är ett stort miljöproblem i Sverige. 
Det förorenar naturen, är farligt för djur och människor samt ser 
otrevligt ut. Både vilda och tama djur kan råka illa ut av människ-
ors skräp i naturen. Vanligaste olyckshändelserna som hundar 
råkar ut för varje år är skärskador och flera tusen kor tuggar årli-
gen i sig något vasst och förblöder. Detta beror ofta på människ-
ans nedskräpning.

Nedskräpning är förbjudet i Sverige. Förbudet gäller på platser 
som allmänheten har tillträde eller insyn till, och det riktar sig till 
alla – även markägare. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen är 
skyldig att åtalsanmäla nedskräpning till polisen.

Nedskräpning sker när någon slänger eller lämnar föremål av 
olika slag på marken eller i vattendrag som sjöar och hav. Det 
kan vara allt möjligt – från fimpar, godispapper, snabbmatsför-
packningar, burkar, flaskor, tuggummin och plastflaskor till stör-
re föremål som vitvaror, möbler, byggavfall, trädgårdsavfall och 
skrotbilar.

Skräpet i naturen försvinner inte såvida det inte städas upp. 
Tyvärr är det oftast med skattepengar uppstädningen måste fi-
nansieras. Om du ser skräp i naturen eller på allmänna platser, 
plocka gärna om möjligt bort det eller anmäl det hos oss på miljö- 
och hälsoskyddsavdelningen. 

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Skrotbilar

När det gäller skrotbilar är bilägare skyldiga att se till att deras 
bilar inte kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Miljö- och byggnämnden kan besluta att en skrotbil ska flyttas från 
en uppställningsplats. Om bilägaren inte flyttar skrotbilen till en 
godkänd plats, helst till en demonteringsanläggning, skrivs skrot-
bilen över på kommunen och skrotas. Kostnaden för skrotningen 
kommer den ursprungliga bilägaren att få betala i efterhand. Mil-
jö- och byggnämnden har även rätt att ta ut en handläggningsav-
gift på ärendet. I nuläget är avgiften på 857 kr/timmen.

Förvara maten rätt

Om man förvarar livsmedel rätt så håller de längre. Det kan tyck-
as självklart men är lättare sagt än gjort. En enkel tumregel är att 
livsmedel håller längre desto kallare de förvaras. Ofta får du ock-
så vägledning av förpackningen. En bra temperatur i kylskåpet är 
+4-5 °C, medan -18 °C är lagom i frysen. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen får ibland frågor om hur länge 
man kan spara mat i frysen. Någon tillväxt av bakterier sker inte 
i frysta varor men matens kvalitet försämras. Det sker en härsk-
ning av fettet och smaken försämras. Även konsistens och nä-
ringsvärde ändras.

Råd på förvaringstider av frysta varor:

Livsmedel Max förvaringstid

Feta fiskar 2-3 månader

Magra fiskar 6-12 månader

Magert kött 8-12 månader

Fetare kött 4-6 månader

Bär och frukt med socker 1 år

Förvällda grönsaker 1 år

Bröd 1 år

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

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

Simhallen
Simhallen öppnar måndagen den 22 augusti.

Välkommen till Bjurholms simhall som öppnar igen för hösten 
den 22 augusti. Vi erbjuder motionssim, vattengymnastik, bastu, 
småbarnsbad och familjebad. Här finns en liten servering där vi 
säljer fika.

Mer information om vattengymnastiken, priser och andra aktivite-
ter finns på www.bjurholm.se

Välkommen önskar simhallens personal!

Kontaktperson: Emma Rehnman Astergren, badmästare
0932-140 57, emma.astergren@bjurholm.se



Tekniska avdelningen

SEE hållbarhetsvecka drivs som ett årligt återkommande projekt 
sedan starten 2009. Under åren har verksamhetsområdet vuxit 
till att omfatta Västerbottens och Norrbottens län.

Bjurholm är tillsammans med Storuman årets SEE-kommuner. 
SEE-hållbarhetsvecka äger rum vecka 38 (19-25 september). 
Programmet för veckan skapas av de deltagande aktörerna och 
är en gemensam kraftsamling för att uppmärksamma och stärka 
aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling men 
också ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större 
sammanhang. 

Bjurholm har valt att samla och marknadsföra sina aktiviteter 
under det gemensamma temat Landsbygden – nyckeln till ett 
hållbart samhälle.

Bjurholm har en rad aktiviteter planerade i samarbete med bland 
annat olika föreningar och studieförbund.

Mer information om SEE-veckan finns på kommunens hemsida 
www.bjurholm.se och www.seehallbarhetsveckan.se

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

SEE-Hållbarhetsvecka

Ferieuppdrag
Sommaren har nu i princip passerat och ett 
stort antal ungdomar har utfört olika ferieupp-
drag/”sommarjobb” runt om i kommunen.

Ungdomarna har varit verksamma hos företag och föreningar 
samt inom ett flertal av kommunens verksamheter. Förmodligen 
har du sett dem i action med en gräsklippare, inom förskole- och 
fritidsverksamheten, äldre- och handikappomsorgen, Castorkö-
ket, något företag eller vid informationsplatsen ”Ladan”, kommu-
nens besökarservice/turistinformation. 

I år kunde 68 ungdomar erbjudas en ferieuppdragsplats, vilket 
innebär några fler än i fjol. Att så många ungdomar kunnat er-
bjudas ferieuppdrag under sommaren möjliggjordes genom att 
företag och föreningar erbjöd platser med meningsfulla uppdrag 
till kommunen som sedan fördelade dessa mellan de ungdomar 
som sökte en ferieuppdragsplats/”sommarjobb”. 

Ett stort tack riktas till alla handledare, verksamhetsansvariga, fö-
retag och föreningar för denna sommar samtidigt som blickarna 
riktas framåt med förhoppningen om ett lika gott samarbete näst-
kommande sommar!

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

Elavfall

Bjurholms kommun kommer från och med september månad att 
öka möjligheten och tillgängligheten till sopsortering av mindre 
elavfall, batterier och glödlampor. Vid återvinningsstationerna 
kommer det placeras ut containrar där man kan lämna batterier, 
glödlampor och mindre elavfall med mått cirka 15 cm x 30 cm. 
Större elavfall hänvisas även fortsättningsvis till återvinningscen-
tralen vid Kyrktjärn.

Som elavfall räknas alla saker som har sladd eller drivs med bat-
teri, till exempelvis batteridrivna leksaker, spel, hårfönar och lad-
dare. Allt elektroniskt avfall ska lämnas som hela produkter, inte 
sönderplockade. På så sätt håller de bättre i hanteringen.

Elavfall och ljuskällor ska tas omhand separat för få bort farliga 
komponenter ur kretsloppet samt för att återvinna värdefulla ma-
terial. Glödlampor innehåller bly och andra metaller i sockeln. Var 
försiktig så lamporna inte går sönder, då kan kvicksilver spridas.
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