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BOKA ETT KOSTNADSFRITT HEMBESÖK AV EN FÖNSTERMÄSTARE 

020-43 00 00      www.mockfjards.se

Vecka 8-10 besöker vi hushåll 
i ert område och tar upp 
intresseanmälan för hembesök.

Fönsterbyte 
på rätt villkor!
Mockfjärds fyller på det nya ROT-avdraget. 
ROT-avdraget har sänkts från 50% till 30%, men vi på Mockfjärds ser till 
att du får lika bra villkor som tidigare. Genom vår kampanj Rotfyllnad ger 
vi dig en rabatt motsvarande 20% av arbetskostnaden, vilket gör att ditt 
fönsterbyte inte kostar mer än innan ROT-avdraget ändrades. Kampanjen 
gäller beställningar innan 13 mars.

CLASSIC
NU TILLBAKA:

EDITION
CLASSIC
NU TILLBAKA:

EDITION

Kampanjen Rotfyllnad gäller ej takfönster.

Måttanpassning

Salningsspår

Integrerad smyg och list

Integrerad fönsterbänk

Under kampanjen är vårt bäst säljande fönster-
paket äntligen tillbaka. Classic Edition ger dig:
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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 Skriv- och kontorstjänst AB. Avgift 36:-, 
30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsrän-
ta och påminnelseavgift. Reklamskatt ingår i alla priser.

Uteblivet manus/Avbokad annons
Manus som inte blir inlämnat eller annonser som avbokas 
efter sista manusstoppsdatum debiteras med full annons-
kostnad.

Nästa utgivning: 23/3
Manusstopp: 2/3
annons@bjurholmsguiden.se

Tycker faktiskt att jag är ganska förändringsbe-
nägen om jag får säga det själv. Jag följer med 
min tid så gott det går och hoppas snart behärs-
ka min telefon fullt ut. Hittade till exempel en 
ficklampa i den i går.
Var faktiskt också en av de första av mina vän-
ner som syntes på sociala medier. Ursäktar min 
nuvarande frånvaro på Facebook med detta.

Jag har rätt bra koll på nya artister och även om jag
 inte älskar all modern musik, går den nog att lyssna 
på en stund. Ja, sammanfattningsvis ser jag mig 
fortfarande som utvecklingsbar.
Men det finns gränser. 

Det började lite försiktigt i fjol med semmelwrapen. 
Jodå, jag smakade en, bara för att kunna förkasta 
den. Jag var dock tvungen att erkänna att den fak-
tiskt inte var så dum. Den var god på ett annorlunda 
sätt.
Jag trodde det skulle stanna där, att vi i framtiden 
skulle välja mellan vanlig semla och wrapen. Okej 
med mig, eftersom jag gillar båda.  Ack, hur fel hade 
jag väl inte.

Wrapen släppte tydligen loss alla hemmabagares 
länge förtryckta behov att förnya semlan och det 
verkar aldrig ta slut. Den som tvekar inför en traditio-
nell semla av hälsoskäl, kan sluta läsa nu. För de har 
verkligen inte blivit nyttigare. Här är några styggel-
ser jag stött på de senaste veckorna, och det utan 
att leta.

Den friterade semlan: Där delas bulldegen i bitar, 
mandelmassa läggs in i mitten, jäser igen och friteras. 
Florsocker strös över och sedan ska den dippas i 
vispad grädde. Häpp!
Semmelpommesfrites: är en annan variant för den 
som gillar att dippa. Färdigköpt bulle plattas ut, for-
mas till en fyrkant och skärs i stavar. Doppas i ägg, 
socker och kanel. Stek i smör, mer socker på, och 
doppa i en blandning av vispgrädde och mandelmas-
sa.
Semmelkladdkaka: Här rörs ägg, mjöl, mandelmas-
sa, kardemumma och hela härligheten ihop och hälls 
i en springform. Gräddas, svalnar, grädde och flagad 
mandel ovanpå.
Korv med bröd-semlan: Bulldegen formas som ett 
korvbröd, gräddas, fylls med grädde och vaniljkräm. 
Den senare symboliserar senapen och ketchupen 
som ringlas ovanpå, är egentligen pikeringsgelé.
Nutellasemla: Den mest fantasilösa nyskapelsen. Här 
byts mandelmassan ut mot Nutella. Annars traditionell 
bulle och utseende.

Ja, vad de stackare som upprördes över saffranssem-
lan som kom i december säger om dessa avarter, törs 
jag inte ens tänka på. Det finns ju faktiskt folk som inte 
är så förändringsbenägna.  Susanne Wiklund

Månadens Kåseri
av Susanne Wiklund

Minns när en semla 
var en semla

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

Kontakt: susanne@heltenkelt.eu



ROT
avdrag

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

Reparation av fönster • 
Inglasningar •  

Speglar •
Persienner och markiser •

Kontakta oss redan idag!
Tel. 073-815 98 41

andreas@nybos.se

eller besök oss på
www.nybos.se

”Med ett brinnande intresse och 
goda kunskaper vill vi hjälpa Er med allt från 

små reparationer till stora byggprojekt”

ROT
avdrag

ÖRTRÄSK LIVS • Anders & Siv • 0932-300 15

Hitta våra extrapriser 

i det nyutkomna 

Handlarn-bladet

Fjällpensionatet 
Sånninggården 

öppnar v.8

Boende • Mat
Konferens

www.sanninggarden.com

www.hosossfrisor.se

Konduktörsg. 8 • 911 32 Vännäs • Infart via Vegagatan • 0935-100 11

Välkommen till oss!

Vi hjälper dig med 
nya frisyren

Lasse & Monica

8 mm
Välkommen in och fynda 
så länge lagret räcker!

UTFÖRSÄLJNING &
REAN fortsätter

KÖP 3 
BETALA FÖR 2

BJURHOLM 
Öppet: Tors 14-16, Lör 12-14 

(utökat öppethållande vid behov!)

- För dig 
som vill synas!

annons@bjurholmsguiden.se
0951-100 17



”Mamma, hyr min 
skidutrustning i vinter”

SPORTBUTIK, SKIDUTHYRNING, CYKEL- OCH SKIDVERKSTAD

Pengsjövägen 9, Vännäs • 0935-124 00

www.360norr.se

Hyr din kompletta skidutrustning 
hos oss. Enkelt, smart och smidigt!

Nyhet! Nu finns även längdskidor XC 
för både barn och vuxna.

Öppet: Tis & Tor 18-21 • Lör 10-14

www.meca.se 

ASSISTANS
Ingår alltid när du servar

din bil hos oss!

Nu lägger vi till MECA skylten. 
Däckcentralen är nu en del av MECA kedjan. 

MECA ställer hårda krav på vår kompetens och servicenivå för att vi ska få vara en 

del av denna kvalitetskedja av verkstäder. Vi går nu på utbildning två gånger om 

året för att hela tiden hålla oss uppdaterade om allt nytt som händer. 

Kom in och hälsa på så bjuder vi på en kopp kaffe och pratar om din bil. 

Däckcentralen i Bjurholm AB 

Vännäsvägen 2A  
916 31 Bjurholm 

Öppettider mån-fre 07:00 - 16:00 

Vi säger välkommen till alla 

gamla och nya kunder 

Byggfirman som inte 
bara bygger!

Kom in och kika i vår butik, samt prata 
om era byggnationer med oss.

Färg & Tapeter • Skruv- & infästning • Inglasning • Kaminer • Fönster

Marshällan 8, 911 33 Vännäs • Tel. 0935-124 70 • www.byggexperten.nu

STYRELSEUTBILDNING
Västerbottens Handelskammare och Styrelsebalans 
erbjuder i ett samarbete en styrelseutbildning där 
del ett innehåller grundläggande kunskaper och del 
två som går djupare i styrelsearbetet.

Total kurstid är två dagar, de kan läsas fristående.
Välj mellan två kursorter:
Del 1: Umeå 16 mars eller Skellefteå 3 maj
Del 2: Umeå 30 mars eller Skellefteå 17 maj

För mer info och anmälan kontakta: 
Annica Bray: annica.bray@ac.cci.se
Monica Falkner: monica@styrelsebalans.com



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

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

• Snöskottning
 För hand och med 
 snöslunga

• Takskottning
• Flyttransport
• Allehanda småsysslor
• Byte/lagning av blixtlås
• Sömnad

Vi hjälper dig med:

Present- & bokrea
25/2-12/3

33% rabatt

Tappa fettvikt och stanna där
Med vår nya hälsosamma produkt kan du gå ner ett 
kilo i veckan, samtidigt som du bygger muskler och göder 
de viktiga tarmbakterierna. Eftersom du sedan sakta fasar 
ut produkten, kommer du också att kunna stanna på den 
nya vikten.

Har du likt oss tröttnat på jojobantningen ringer du 
073-025 57 83, eller skriver till info@viktenav.se  
så berättar vi mer.

AGNÄS Westmans Livs • 0932-400 68 • Karin & Stina

Ta med på skidturen!

Sportlovet v.10

Limpa
Skogaholms

1590/st 

Falukorv
Scan, 800 g

20:-/st 

Fruktdryck
ICA 3-pack

Olika smaker

20:-
3 för

Priserna gäller

25/2-13/3 2016

STYRELSEUTBILDNING
Västerbottens Handelskammare och Styrelsebalans 
erbjuder i ett samarbete en styrelseutbildning där 
del ett innehåller grundläggande kunskaper och del 
två som går djupare i styrelsearbetet.

Total kurstid är två dagar, de kan läsas fristående.
Välj mellan två kursorter:
Del 1: Umeå 16 mars eller Skellefteå 3 maj
Del 2: Umeå 30 mars eller Skellefteå 17 maj

För mer info och anmälan kontakta: 
Annica Bray: annica.bray@ac.cci.se
Monica Falkner: monica@styrelsebalans.com



VAD GÖR DOM EGENTLIGEN PÅ

TRYCKERIET?

tryckeriet.nuBesök oss 
på

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

Visitkort

Logotillverkning/
Vektorisering

Kuvert/Brevpapper

Levereras i ett praktiskt fodral

Layout/Design
Grafiska profiler

Ö Järnvägsgatan 20

911 32 Vännäs

0935-102 20

www.poppins.se

Prylar & Presenter • Skor • Tyger & Sybehör • Te • Garner m.m.Port of Competence AB

Postadress: Box 56, 901 02 Umeå
Besöksadress: Björnvägen 15, 906 40 Umeå

w
w
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u

• Fax 090-71 54 70Tel 090-71 54 71
pocom@pocom.nu

Polarvatten UF finns även på Facebook!

LINA WIKLUND070-341 27 13 polarvatten@hotmail.com

Butik:  Rådhusesplanaden 5B. 903 28 Umeå

Tel: 090-13 01 13 • 070-213 22 09

Mail. info@helensunder.se

Nu även webbshop!

www.helensunder.se



Rollups

Broschyrer/Foldrar

Lunchkuponger/Biljetter

Körordrar

Kalendrar

Spiralinbindning

tryckeriet.nuBesök oss 
på

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

mer...

TRÄKÖK
Skräddarsydda

www.4kvadrat.se

Trivsamma

M & M Production

www.facebook.com/pepitaslappers

Kontakta
oss för

spelningar!Utbildning
Ledarstöd
Utredning
Rehabilitering

Arbetsgivarens resurs i 

alkohol- och drogfrågor sedan 1992

www.fbekonsult.se

”Kunskap, mod och 

tydliga riktlinjer gör 

skillnad!”

ÄKTA 
KÄRLEK

V I N T E R

Lofsdalen
www.lofsdalen.com

9 liftar
25 nedfarter

492 fallhöjdsmeter
150 km skoterspår

1 skicrossbana
75 km skidspår

3 parker

F
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Från ord

till handling

Stugor av norrländsk furu

www.sorselestugan.se

Välkommen till
Klabbenvägen 30, Sörmjöle

V I N T E R

2016

ÄKTA 
KÄRLEK



Priserna gäller tom 2/3 2016

VÄNNÄS Coop Konsum Vännäs • Östra järnvägsgatan 9a, 911 31 Vännäs • Alla dagar 8-21 • Priserna gäller tom 2/3 2016 

PIZZA
Coop
Fryst 350g. Olika sorter

15:-/st

LÄSK
Coop
1,5 liter. Olika sorter

5:-/st+ pant
40:-

2 för

TORSKFILÉ
Coop
Fryst. 400g

WIENERBRÖD
Butiksbakat, Bonjour
70g

KYCKLING-
KLUBBOR
Grillade i butik

2 st för 

15:-

BANANER
Klass 1, Centralamerika

990
/kg

LÖSVIKTS-
GODIS
Cloetta

590
/hg

4 st för 

20:-

PelletsDepån i Balsjö - Bjurholm
6 & 8 mm pellets på 
lager för beställning
eller hämtning från 
depån i Balsjö (ring 
före) 
 
Pelletsen Finns på:
Småsäck
Storsäck
Halvpall
Helpall
& Bulk

Arne Pettersson
070-696 35 38

pettersson_arne@hotmail.com

Varmt Välkomna! Arne Pettersson

Grattis! Vinnare av en pall
pellets Mikael Nording
vid utlottningen under
Bjurholmsdagarna

SÄNKT PRIS!

2050:-/pall
BÄST I TEST

enligt Råd & Rön

Välkommen in!

Nu drar vi igång vår

SKO-REA
med massor av skor från 100:-



0932-520 44 • www.angsjonscamping.se

Välkommen önskar Fahd

Fira påsken med oss!

Konferens
Boka din konferens hos oss!

Kombinera gärna med någon av 
våra spännande aktiviteter och äventyr.

Catering för alla tillfällen
Vi fixar maten så att du kan tänka på annat!

Smörgåstårtor, Fruktplanka, Middagar, Fester m.m.
 

Påskafton 26/3
Påskbuffé

Två sittningar. Första kl 15.30 och andra kl 
18.00. Underhållning på kvällen.

Pris: 220:-/pers. Barn 1-11 år 10:-/år.

Långfredag 25/3 
Pubafton med underhållning

Restaurangen är öppen från kl 14.00

Påskdagen 27/3
Restaurangen är öppen 
från och med kl 12.00

Påskerbjudande för 
husvagnar/husbilar

Boka 3 nätter - betala för 2

Boka din stuga i tid!

För aktuella händelser, gilla oss på Facebook!

BRANDTS
etablerad 1943

Blommor & Begravningsbyrå

Välkommen in till oss!
Ö Järnvägsgatan 20A, Vännäs • Tel. 0935-100 70

Påskens ”lilla extra” 

hittar du hos oss!

Skärtorsdag 10-14
Långfredag Stängt

Påskafton 10-14
Påskdagen och annandagpåsk Stängt



• 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

Annonsera där du syns!
Lägg upp en annonsplan - Billigare annonsering

Gratis 

utgivning
!

annons@bjurholmsguiden.se • www.tryckeriet.nu • 0951-100 17

Sportlovsvecka!
Kom in till oss och kolla 
våra erbjudanden under v.10

Nya erbjudanden varje dag!

Pizzeria • Café • Bageri

Varmt välkomna!

Glöm inte påsken!

Kom & kolla vårt utbud i bageriet
Du ringer - Vi bakar!

Nästa nummer bjuder vi på ett trevligt påskkryss!
MISSA INTE DETTA den 23/3

Maila in ditt manus redan nu 
till annons@bjurholmsguiden.se

Även vår år
liga 

kycklingtä
vling är m

ed 

i detta nu
mmer!

annons@bjurholmsguiden.se • www.tryckeriet.nu • 0951-100 17

Visst är du väl med?



Nu har vi även husbils- & 
husvagnsservice!
Snart är det dags att se över din husbil eller husvagn 
inför semestern. Kontakta oss redan nu, så är du redo 
när sommaren kommer!

Vännäs Bilverkstad AB
Västra Järnvägsgatan 2
911 34 Vännäs

Tel. 0935-512 15

www.meca.se 

ASSISTANS
Ingår alltid när du servar

din bil hos oss!

Nu lägger vi till MECA skylten. 
Däckcentralen är nu en del av MECA kedjan. 

MECA ställer hårda krav på vår kompetens och servicenivå för att vi ska få vara en 

del av denna kvalitetskedja av verkstäder. Vi går nu på utbildning två gånger om 

året för att hela tiden hålla oss uppdaterade om allt nytt som händer. 

Kom in och hälsa på så bjuder vi på en kopp kaffe och pratar om din bil. 

Däckcentralen i Bjurholm AB 

Vännäsvägen 2A  
916 31 Bjurholm 

Öppettider mån-fre 07:00 - 16:00 

Vi säger välkommen till alla 

gamla och nya kunder 

Vintererbjudande:

Skoterkörkort
Kommande kurser med platser kvar

4-5 mars & 18-19 mars

TRAFIKSKOLAN I VINDELN

B-körkort
Nu sänker vi priset på 

intensivutbildningen till
7.950:- (ord. 9950:-)

Erbjudandet gäller v.8-22 (ej v.10). Begr. antal platser.

För mer info se hemsidan

Allt inom rörmokeri
i Bjurholm med omnejd

ROT
avdrag

  Irl
ändsk afton 

Restaurang • Konferens • Logi

Välkommen!
önskar Håkan & Marita

bruket@olofsforsbruk.nu • 070-532 19 42

Lördag 12/3
med O´grejdi Nua

Boka bord från 18:00

Kvällens erbjudande: Fish and chips eller 
Shepherd´s Pie. Dessutom så serverar vi en 

Irländsk rätt varje dag 14-18 mars!

Värt att veta: John Jenning, 
Olofsfors grundare var Irländare

Hos oss hittar du alltid

ICA Näras låga priser

ÖRTRÄSK & SKIVSJÖ

Vi hjälper dig 

hem med dina varor, 
gratis!

Välkommen in! 
Sven & Helga

0932-301 74, 0933-530 01

MÅNDAG-FREDAG 9-17
lunch 12-13
LÖRDAG 9-15
SÖNDAG 12-15

Det lönar sig att handla hos oss!



Bibliotek
Den kände designern och umebon Stig Lindberg skulle ha fyllt 
100 år i år och det kommer att uppmärksammas på många håll. 
Biblioteket vill göra en utställning av hans konst och undrar om 
det är någon som vill låna ut föremål till biblioteket. Utställningen 
ställs ut under vecka 14-16. Ring till biblioteket 0932-140 42, 
eller 140 61.

Vi har böcker till försäljning
Bli som folk – Stina Stoor
Boken består av nio noveller som tecknar ett Västerbotten i 
förändring. Berättelserna rör sig i gränslandet mellan samtid och 
dåtid, barndom och vuxenlandskap. Pris 250 kr

Skillnaden mellan lingon och blåbär – Annah Ovesson
En feelgood-roman med allvarlig underton om ett mycket aktuellt 
tema. Kanske att våra tre blåbär från Norrlands inland kan klara 
det som våra politiker har så svårt att åstadkomma – en lycka 
integration. Pris: 230 kr

Vi ville hälsa – Sonja Danielsson
Tänkvärd bok om hur hälso- och sjukvården fungerade förr och 
hur den är uppbyggd nu. Sonja berättar levande om sin tid som 
distriktssköterska, först i Slagnäs och senare i Fredrika och 
Örträsk. En bok som angår alla och fungerar väl som ett inlägg i 
dagens sjukvårdsdebatt. Pris: 160 kr

Begränsade öppettider på biblioteket
Sportlovet 7-13 mars
7 mars kl 13.00-15.00
8 mars kl 17.00-20.00
9 mars STÄNGT
10 mars kl 17.00-20.00
11 mars STÄNGT
12 mars kl 13.00-15.00

Fredag den 18 mars är bibliotek stängt, då personalen 
befinner sig på Littfesten i Umeå.

Kontaktpersoner: Karin Gulliksson 0932-140 61
Bodil Hennström 0932-140 62, Ulrica Lidström 0932-140 95
Lånedisk 0932-140 42, e-post: bibliotek@bjurholm.se 

Evenemang
Mars
8/3 Dolda hjältinnor, musik & berättarföreställning   
  biblioteket kl 18.30 med Kicks Törnlund och Olle   
  Berggren. Inget inträde. Fikaförsäljning 
  Arr: Bjurholms bibliotek, ABF

10/3  Sportlovsträff vid Stensvattnet (Västanfjället)   
  kl 11.00-14.00. Västanfjällets skoterklubb bjuder på  
  korv, kaffe och festis. Tipsfrågor och överraskning   
  till barnen

20/3 Musikkafé
  Folkets Hus kl.14.00, Mickes Combo spelar jazz,   
  swing, folkmusik, evergreens m m. 
  Arr: Kulturföreningen BiKupan, biblioteket

Fler evenemang finns på www.bjurholm.se. 

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI, skicka till 
tips@bjurholm.se senast 2016-04-04 för publicering 2016-04-28.

Fototävling 2015-2016

Missa inte chansen att vinna en fin Bjurholmspläd! 
Skicka in ditt/dina tävlingsbidrag per mail till 
kommunen@bjurholm.se

Vinnarbilden för perioden januari-mars 2016 utlyses i april 
månads KI med utgivningsdag torsdagen den 28/4. 
Tävlingen pågår till och med augusti 2016. Bidragen måste vara 
kommunen tillhanda senast 2016-08-14.

Läs mer om den pågående fototävlingen på kommuens hemsida 
www.bjurholm.se eller ta kontakt med nedanstående kontaktper-
son!

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

Bygdeavgiftsmedel/bygdemedel 
Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av 
utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas 
till rennäringen och att ersätta skador som orsakats av vatten-
kraften kan sökas av kommuner och ideella föreningar. Pengar-
na ska användas till projekt och investeringar för ändamål som 
främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta 
för denna. 

Inför varje år beslutar kommunen om en handlingsplan för byg-
demedel. Planen som anger vilken typ av projekt medlen kan 
bevilja för lämnas till Länsstyrelsen för godkännande. Efter att 
handlingsplanen är godkänd fastställer Länsstyrelsen den dispo-
nibla ramen att användas av berörda kommuner. För Bjurholms 
kommun brukar ramen ligga på omkring 140 000 kronor.

Nytt för i år
Ansökningar från Bjurholm ska vara Länsstyrelsen tillhanda 
senast 2016-03-30. Ansökningsblanketter finns på: 
www.bjurholm.se/uppleva & göra/bygdeavgiftsmedel.
 
E-post skickas till länsstyrelsen centrala e-postlåda: 
vasterbotten@lansstyrelsen.se 
Märk e-brevet med ”Ansökan bygdemedel” 

Brev:
Länsstyrelsen i Västerbotten 
Storgatan 71B, 901 86 Umeå
 
Kontaktperson: Julie Johansson, 1: e ekonom
0932-140 04, julie.johansson@bjurholm.se

Utställning på biblioteket
Februari
22/2-12/3 Akrylmålningar, Evelina Lindqvist

April
4-23/4 Konstutställning, Stig Lindberg

Påsk och påsklov
24-28 mars STÄNGT
29 mars kl 17.00-20.00
30 mars STÄNGT
31 mars kl 17.00-20.00
1 april STÄNGT
2 april kl 11.00-13.00

BJURHOLM Priserna gäller 25/2 till 28/2 2016 eller så långt lagret räcker • Mån-fre 9-20  Lör 9-18  Sön 9-18 • Tel. 0932-101 20

AKTUELLA ERBJUDANDEN 25/2-28/2

TVÄRÅBÄCKSPALT’N
ord. pris 69,90/kg

BASTUTRÄSK FALU
Toppchark
800g
ord. pris 47,90/st

SKIVAD 
BASTUTRÄSKSKINKA
Toppchark
100g rökt och kokt
ord. pris 21,90/st

10:-/st

HERRGÅRDSOST 
Norrmejerier
ord. pris 82,95/kg

6490
/kg

5490
/kg

Fredag 26/2 kl 11-15

bjuder Bertil på smakprov 

av Tväråbäckspalt’n

Nu har vi öppet till 20.00 på vardagar!

2990
/st

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



Bibliotek
Den kände designern och umebon Stig Lindberg skulle ha fyllt 
100 år i år och det kommer att uppmärksammas på många håll. 
Biblioteket vill göra en utställning av hans konst och undrar om 
det är någon som vill låna ut föremål till biblioteket. Utställningen 
ställs ut under vecka 14-16. Ring till biblioteket 0932-140 42, 
eller 140 61.

Vi har böcker till försäljning
Bli som folk – Stina Stoor
Boken består av nio noveller som tecknar ett Västerbotten i 
förändring. Berättelserna rör sig i gränslandet mellan samtid och 
dåtid, barndom och vuxenlandskap. Pris 250 kr

Skillnaden mellan lingon och blåbär – Annah Ovesson
En feelgood-roman med allvarlig underton om ett mycket aktuellt 
tema. Kanske att våra tre blåbär från Norrlands inland kan klara 
det som våra politiker har så svårt att åstadkomma – en lycka 
integration. Pris: 230 kr

Vi ville hälsa – Sonja Danielsson
Tänkvärd bok om hur hälso- och sjukvården fungerade förr och 
hur den är uppbyggd nu. Sonja berättar levande om sin tid som 
distriktssköterska, först i Slagnäs och senare i Fredrika och 
Örträsk. En bok som angår alla och fungerar väl som ett inlägg i 
dagens sjukvårdsdebatt. Pris: 160 kr

Begränsade öppettider på biblioteket
Sportlovet 7-13 mars
7 mars kl 13.00-15.00
8 mars kl 17.00-20.00
9 mars STÄNGT
10 mars kl 17.00-20.00
11 mars STÄNGT
12 mars kl 13.00-15.00

Fredag den 18 mars är bibliotek stängt, då personalen 
befinner sig på Littfesten i Umeå.

Kontaktpersoner: Karin Gulliksson 0932-140 61
Bodil Hennström 0932-140 62, Ulrica Lidström 0932-140 95
Lånedisk 0932-140 42, e-post: bibliotek@bjurholm.se 

Evenemang
Mars
8/3 Dolda hjältinnor, musik & berättarföreställning   
  biblioteket kl 18.30 med Kicks Törnlund och Olle   
  Berggren. Inget inträde. Fikaförsäljning 
  Arr: Bjurholms bibliotek, ABF

10/3  Sportlovsträff vid Stensvattnet (Västanfjället)   
  kl 11.00-14.00. Västanfjällets skoterklubb bjuder på  
  korv, kaffe och festis. Tipsfrågor och överraskning   
  till barnen

20/3 Musikkafé
  Folkets Hus kl.14.00, Mickes Combo spelar jazz,   
  swing, folkmusik, evergreens m m. 
  Arr: Kulturföreningen BiKupan, biblioteket

Fler evenemang finns på www.bjurholm.se. 

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI, skicka till 
tips@bjurholm.se senast 2016-04-04 för publicering 2016-04-28.

Fototävling 2015-2016

Missa inte chansen att vinna en fin Bjurholmspläd! 
Skicka in ditt/dina tävlingsbidrag per mail till 
kommunen@bjurholm.se

Vinnarbilden för perioden januari-mars 2016 utlyses i april 
månads KI med utgivningsdag torsdagen den 28/4. 
Tävlingen pågår till och med augusti 2016. Bidragen måste vara 
kommunen tillhanda senast 2016-08-14.

Läs mer om den pågående fototävlingen på kommuens hemsida 
www.bjurholm.se eller ta kontakt med nedanstående kontaktper-
son!

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

Bygdeavgiftsmedel/bygdemedel 
Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av 
utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas 
till rennäringen och att ersätta skador som orsakats av vatten-
kraften kan sökas av kommuner och ideella föreningar. Pengar-
na ska användas till projekt och investeringar för ändamål som 
främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta 
för denna. 

Inför varje år beslutar kommunen om en handlingsplan för byg-
demedel. Planen som anger vilken typ av projekt medlen kan 
bevilja för lämnas till Länsstyrelsen för godkännande. Efter att 
handlingsplanen är godkänd fastställer Länsstyrelsen den dispo-
nibla ramen att användas av berörda kommuner. För Bjurholms 
kommun brukar ramen ligga på omkring 140 000 kronor.

Nytt för i år
Ansökningar från Bjurholm ska vara Länsstyrelsen tillhanda 
senast 2016-03-30. Ansökningsblanketter finns på: 
www.bjurholm.se/uppleva & göra/bygdeavgiftsmedel.
 
E-post skickas till länsstyrelsen centrala e-postlåda: 
vasterbotten@lansstyrelsen.se 
Märk e-brevet med ”Ansökan bygdemedel” 

Brev:
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0932-140 04, julie.johansson@bjurholm.se
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4-23/4 Konstutställning, Stig Lindberg
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24-28 mars STÄNGT
29 mars kl 17.00-20.00
30 mars STÄNGT
31 mars kl 17.00-20.00
1 april STÄNGT
2 april kl 11.00-13.00

TVÄRÅBÄCKSPALT’N
ord. pris 69,90/kg



Evakueringsboende
Mot bakgrund av meddelande från Migrations-
verket att ej aktivera evakueringsboendet i 
Bjurholms kommun, tidigare benämnt tillfälligt 
boende, så upphör därmed de 30 boende-
platserna i Sunnanå f.d. skola att gälla. 

Detta med anledning av stora kostnader fördelat på få platser 
samt då flyktingströmmarna in till Sverige senaste tiden minskat 
drastiskt, från som mest ca 10 000 asylsökande/v. till ca 1 000 
asylsökande/v. 

Kommunledningen anser det mycket angeläget att i den mån det 
är möjligt ta tillvara det engagemang och arbete som lagts ned för 
iordningställandet av boendet och verksamheten som sådan. Det 
har bidragit till att skapa goda förutsättningar för att driva ett eva-
kueringsboende. Därför påbörjas omgående ett arbete med att 
se över möjligheter att rikta resurser och engagemang till andra 
områden/verksamheter där liknande behov kan finnas.

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

Frukostmöte för företagare

Miljö

Kemikalier i textilier
Vid tillverkning av textilier används många olika slags kemika-
lier som är farliga för människors hälsa och miljön. Kemikalier 
tillsätts ofta även till den färdiga produkten, t.ex. för att kläderna 
inte ska bli skrynkliga eller mögla under långa transporter. I snitt 
går det åt ett kilo kemikalier när en vanlig t-shirt produceras. 
Störst påverkan sker i tillverkningsländerna, men rester av kemi-
kalierna hamnar i våra vattendrag när ämnet tvättas ur textilier. 

Några sätt att minska risken att utsättas för farliga 
kemikalier: 

• Välj rätt material: Välj textilier av ekologisk bomull, lin eller   
 svensk ull, eller sådana som är miljömärkta. Tvätta nya 
 kläder och lakan innan de används för första gången för att   
 minska eventuella rester av hälsofarliga ämnen.

• Undvik behandlade kläder: Undvik när det är möjligt textilier  
 som är impregnerade, flamskyddade eller antibakteriella, 
 eftersom farliga kemikalier vanligen har använts. 
 I plasttryck i kläder kan det finnas mjukgörande ämnen som   
 är farliga. 

• Välj second hand: Att köpa kläder som någon annan tröttnat  
 på är miljösmart. Genom att köpa begagnat sparas stora 
 mängder energi, kemikalier och vatten, jämfört med om 
 samma plagg skulle ha nyproducerats.

• Akta barnen: Var extra försiktig när det gäller varor som är   
 avsedda att användas av barn, eftersom barn är känsligare 
 för kemikalier än vuxna. 

• Ställ frågor: Fråga i butiken om det du ska köpa innehåller   
 farliga ämnen. Företagen har ett ansvar för sina produkter. 

Servering av alkoholdrycker
För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alko-
holdrycker krävs tillstånd av kommunen. 

Serveringstillstånd behövs inte vid servering som:
1. Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
2. Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för 
 deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
3. Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning  
 av alkohol- eller lättdrycker

Observera att det krävs att samtliga ovanstående förutsättningar 
är uppfyllda för att serveringen ska få ske utan serverings-
tillstånd. Exempel på situationer då servering inte kräver ett 
serveringstillstånd är då någon arrangerar en privat fest där det 
bjuds på alkohol eller deltagarna förtär egna alkoholdrycker.

Sedan 1 januari 2016 är det miljö- och byggnämnden som
ansvarar för serveringstillstånd och tillsyn. Mer information om 
detta kommer att skickas ut till berörda företag. Läs gärna mer 
på kommunens hemsida om vad som gäller.

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

Xiangfloden , utsläpp från en textilfabrik. Foto: Mao Ge

Under våren fortsätter kommunen att erbjuda frukostmöten för 
företagare och intresserade. Träffarna erbjuder information och 
dialog med kommunens tjänstemän och politiker, ofta även besök 
av externa gäster som informerar om något intressant ämne.

Annonsering gällande plats och tema sker i VK, VF lördagen före 
aktiviteten samt på kommunens hemsida. 

Tisdag  26 februari  kl 07.30 - 09.00
Tisdag  23 mars  kl 07.30 - 09.00
Tisdag  26 april  kl 07.30 - 09.00
Tisdag  31 maj kl 07.30 - 09.00

Välkomna!

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

Ferieuppdrag/Sommarjobb
Snart är det åter dags att ansöka om ferieuppdrag/sommarjobb 
för sommaren 2016. Information samt ansökningshandlingar 
kommer att publiceras på kommunen webbplats under vecka 11.

Ansöka om en ferieuppdragsplats kan du göra som:
• Fyller femton år eller mer under året
• Inte avslutat en 3-årig gymnasieutbildning 
 (eller avslutar utbildningen vt-16)
• Är skriven i Bjurholms kommun

Ansökan måste vara inkommen till kommunen senast 2016-05-
04 för att det ska kunna göras en rättvis fördelning av de ferieplat-
ser som finns till förfogande. Ansökningar som kommer in efter 
sista ansökningsdag kommer därför inte att behandlas.

Det är viktigt att särskilda önskemål eller andra viktiga uppgifter 
noteras i ansökningsformuläret så att hänsyn till detta kan tas så 
långt som det är möjligt.

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

Återvinningscentralen (ÅVC)
Från och med 1 mars gäller genomskinliga/transparanta 
sopsäckar på Bjurholms återvinningscentral

Från den 1 mars 2016, får avfall förpackat i färgade sopsäckar 
inte slängas på Bjurholms återvinningscentral. Säckarna ska i 
fortsättningen vara genomskinliga/transparanta då avfall slängs 
från rampen i containrarna. Skälet är att kontrollen av felsorterat 
avfall underlättas. Om avfallet fortsättningsvis är i färgade säck-
ar, måste kunden själv plocka ur avfallet ur säcken och lägga 
det på avsedd plats.

Trädgårdsavfall
När det gäller ris och kompost så kan färgade sopsäckar använ-
das, men de ska tömmas av avlämnaren på rätt plats. De tömda 
säckarna läggs sedan i avsedd behållare eller i brännbart.

Gipsavfall
Gips i skivor, kan som förut lämnas i containern som är märkt: 
Ej återvinningsbart.Pulveriserad gips skall vara förpackat och 
slängs sedan i samma container som ovan.
Skälet till denna ordning är att vi av arbetsmiljöskäl vill minska 
dammet vid avlastningen.

Öppettider på ÅVC
Onsdagar  kl.12.00-15.00
Lördagar  kl.09.00-12.00
Återvinningscentralen är stängd alla röda helgdagar samt 
julafton, nyårsafton och påskafton.

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

Pendlarparkeringar
Bjurholms kommun har iordningsställt 12 nya pendlarparkeringar 
med motorvärmare vid gamla Wärdshuset Bävern, som komple-
ment till befintliga parkeringar belägna vid Lilla skafferiet.

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

Tekniska
Ändringar i PBL och PBF
Den 1 januari 2016 skedde ett antal ändringar i plan- och 
bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF). 
Nedan informeras kortfattat om några av dessa ändringar. 

Utförligare information finns på Boverkets hemsida: 
www.boverket.se

Lov och byggande
Ny hänvisning om buller vid bostadsbyggnader
Plan- och byggförordningen upplyser om att i Förordning om tra-
fikbuller (2015:216) finns bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus vid bostadsbyggnader. (PBF 1 kap 10 §).

Bygglovsbefriade takkupor kräver anmälan
Takkupor som är lovbefriade enligt 9 kap 4 b § p. 2 kräver en 
anmälan och startbesked innan de byggs. Takkupor som är lov-
befriade kräver dock inte anmälan om de vidtas utanför planlagt 
område och utanför ett område med sammanhållen bebyggelse. 
(PBF 6 kap 5 § p. 13 och 6 kap 6 § p.6a).

En byggsanktionsavgift för anmälningspliktiga takkupor 
har införts 
Avgiften (vid byggnation utan anmälan och startbesked) är 0,25 
prisbasbelopp per takkupa. (PBF 9 kap 7 §).

Ändring av lagen om färdigställandeskydd 
Färdigställandeskydd krävs inte längre för åtgärder som undan-
tagits från krav på bygglov enligt 9 kap 4-4c §§ PBL.

Detaljplanering
Ett antal ändringar i PBL har gjorts gällande detaljplaner och 
detaljplanering. 
Dessa syftar främst till att förtydliga, komplettera och samordna 
redan befintliga bestämmelser.

Ändrade konstruktionsregler 
Boverket har ändrat i sina konstruktionsregler, EKS. 
I de ändrade reglerna, BFS 2015:6 (EKS 10), har fem nya kon-
struktionsstandarder tillkommit och dessutom görs ändringar i 
befintliga regler. Därmed har samtliga eurokoddelar som behövs 
för svenskt vidkommande införlivats i det svenska byggregelsys-
temet.

Krav på dokumentation
En ny regel är krav på konstruktionsdokumentation. Det är en 
övergripande beskrivning av byggnadsverkets bärförmåga som 
ska finnas i ett särskilt dokument. Syftet med detta är att ge 
byggnadsägaren en samlad kunskap om förutsättningarna för 
byggnadsverkets bärförmåga, stadga och beständighet.

Enklare och tydligare
Målsättningen med ändringarna är att skapa ett tydligare regel-
verk som gör det lättare för användaren att tillämpa reglerna 
i praktiken och att rättssäkerheten därmed ökar. Ändringarna 
syftar också till att minska kostnaderna i de delar där införande 
av eurokoderna kan ha lett till fördyringar utan att det har varit 
avsikten.

Kontaktperson: Mattias Olsson, byggnadsinspektör
0932 140 03, mattias.olsson@bjurholm.se 



Evakueringsboende
Mot bakgrund av meddelande från Migrations-
verket att ej aktivera evakueringsboendet i 
Bjurholms kommun, tidigare benämnt tillfälligt 
boende, så upphör därmed de 30 boende-
platserna i Sunnanå f.d. skola att gälla. 

Detta med anledning av stora kostnader fördelat på få platser 
samt då flyktingströmmarna in till Sverige senaste tiden minskat 
drastiskt, från som mest ca 10 000 asylsökande/v. till ca 1 000 
asylsökande/v. 

Kommunledningen anser det mycket angeläget att i den mån det 
är möjligt ta tillvara det engagemang och arbete som lagts ned för 
iordningställandet av boendet och verksamheten som sådan. Det 
har bidragit till att skapa goda förutsättningar för att driva ett eva-
kueringsboende. Därför påbörjas omgående ett arbete med att 
se över möjligheter att rikta resurser och engagemang till andra 
områden/verksamheter där liknande behov kan finnas.

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

Frukostmöte för företagare
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Kemikalier i textilier
Vid tillverkning av textilier används många olika slags kemika-
lier som är farliga för människors hälsa och miljön. Kemikalier 
tillsätts ofta även till den färdiga produkten, t.ex. för att kläderna 
inte ska bli skrynkliga eller mögla under långa transporter. I snitt 
går det åt ett kilo kemikalier när en vanlig t-shirt produceras. 
Störst påverkan sker i tillverkningsländerna, men rester av kemi-
kalierna hamnar i våra vattendrag när ämnet tvättas ur textilier. 

Några sätt att minska risken att utsättas för farliga 
kemikalier: 

• Välj rätt material: Välj textilier av ekologisk bomull, lin eller   
 svensk ull, eller sådana som är miljömärkta. Tvätta nya 
 kläder och lakan innan de används för första gången för att   
 minska eventuella rester av hälsofarliga ämnen.

• Undvik behandlade kläder: Undvik när det är möjligt textilier  
 som är impregnerade, flamskyddade eller antibakteriella, 
 eftersom farliga kemikalier vanligen har använts. 
 I plasttryck i kläder kan det finnas mjukgörande ämnen som   
 är farliga. 

• Välj second hand: Att köpa kläder som någon annan tröttnat  
 på är miljösmart. Genom att köpa begagnat sparas stora 
 mängder energi, kemikalier och vatten, jämfört med om 
 samma plagg skulle ha nyproducerats.

• Akta barnen: Var extra försiktig när det gäller varor som är   
 avsedda att användas av barn, eftersom barn är känsligare 
 för kemikalier än vuxna. 

• Ställ frågor: Fråga i butiken om det du ska köpa innehåller   
 farliga ämnen. Företagen har ett ansvar för sina produkter. 

Servering av alkoholdrycker
För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alko-
holdrycker krävs tillstånd av kommunen. 

Serveringstillstånd behövs inte vid servering som:
1. Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
2. Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för 
 deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
3. Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning  
 av alkohol- eller lättdrycker

Observera att det krävs att samtliga ovanstående förutsättningar 
är uppfyllda för att serveringen ska få ske utan serverings-
tillstånd. Exempel på situationer då servering inte kräver ett 
serveringstillstånd är då någon arrangerar en privat fest där det 
bjuds på alkohol eller deltagarna förtär egna alkoholdrycker.

Sedan 1 januari 2016 är det miljö- och byggnämnden som
ansvarar för serveringstillstånd och tillsyn. Mer information om 
detta kommer att skickas ut till berörda företag. Läs gärna mer 
på kommunens hemsida om vad som gäller.

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

Xiangfloden , utsläpp från en textilfabrik. Foto: Mao Ge

Under våren fortsätter kommunen att erbjuda frukostmöten för 
företagare och intresserade. Träffarna erbjuder information och 
dialog med kommunens tjänstemän och politiker, ofta även besök 
av externa gäster som informerar om något intressant ämne.

Annonsering gällande plats och tema sker i VK, VF lördagen före 
aktiviteten samt på kommunens hemsida. 

Tisdag  26 februari  kl 07.30 - 09.00
Tisdag  23 mars  kl 07.30 - 09.00
Tisdag  26 april  kl 07.30 - 09.00
Tisdag  31 maj kl 07.30 - 09.00

Välkomna!

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

Ferieuppdrag/Sommarjobb
Snart är det åter dags att ansöka om ferieuppdrag/sommarjobb 
för sommaren 2016. Information samt ansökningshandlingar 
kommer att publiceras på kommunen webbplats under vecka 11.

Ansöka om en ferieuppdragsplats kan du göra som:
• Fyller femton år eller mer under året
• Inte avslutat en 3-årig gymnasieutbildning 
 (eller avslutar utbildningen vt-16)
• Är skriven i Bjurholms kommun

Ansökan måste vara inkommen till kommunen senast 2016-05-
04 för att det ska kunna göras en rättvis fördelning av de ferieplat-
ser som finns till förfogande. Ansökningar som kommer in efter 
sista ansökningsdag kommer därför inte att behandlas.

Det är viktigt att särskilda önskemål eller andra viktiga uppgifter 
noteras i ansökningsformuläret så att hänsyn till detta kan tas så 
långt som det är möjligt.

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

Återvinningscentralen (ÅVC)
Från och med 1 mars gäller genomskinliga/transparanta 
sopsäckar på Bjurholms återvinningscentral

Från den 1 mars 2016, får avfall förpackat i färgade sopsäckar 
inte slängas på Bjurholms återvinningscentral. Säckarna ska i 
fortsättningen vara genomskinliga/transparanta då avfall slängs 
från rampen i containrarna. Skälet är att kontrollen av felsorterat 
avfall underlättas. Om avfallet fortsättningsvis är i färgade säck-
ar, måste kunden själv plocka ur avfallet ur säcken och lägga 
det på avsedd plats.

Trädgårdsavfall
När det gäller ris och kompost så kan färgade sopsäckar använ-
das, men de ska tömmas av avlämnaren på rätt plats. De tömda 
säckarna läggs sedan i avsedd behållare eller i brännbart.

Gipsavfall
Gips i skivor, kan som förut lämnas i containern som är märkt: 
Ej återvinningsbart.Pulveriserad gips skall vara förpackat och 
slängs sedan i samma container som ovan.
Skälet till denna ordning är att vi av arbetsmiljöskäl vill minska 
dammet vid avlastningen.

Öppettider på ÅVC
Onsdagar  kl.12.00-15.00
Lördagar  kl.09.00-12.00
Återvinningscentralen är stängd alla röda helgdagar samt 
julafton, nyårsafton och påskafton.

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

Pendlarparkeringar
Bjurholms kommun har iordningsställt 12 nya pendlarparkeringar 
med motorvärmare vid gamla Wärdshuset Bävern, som komple-
ment till befintliga parkeringar belägna vid Lilla skafferiet.

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

Tekniska
Ändringar i PBL och PBF
Den 1 januari 2016 skedde ett antal ändringar i plan- och 
bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF). 
Nedan informeras kortfattat om några av dessa ändringar. 

Utförligare information finns på Boverkets hemsida: 
www.boverket.se

Lov och byggande
Ny hänvisning om buller vid bostadsbyggnader
Plan- och byggförordningen upplyser om att i Förordning om tra-
fikbuller (2015:216) finns bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus vid bostadsbyggnader. (PBF 1 kap 10 §).

Bygglovsbefriade takkupor kräver anmälan
Takkupor som är lovbefriade enligt 9 kap 4 b § p. 2 kräver en 
anmälan och startbesked innan de byggs. Takkupor som är lov-
befriade kräver dock inte anmälan om de vidtas utanför planlagt 
område och utanför ett område med sammanhållen bebyggelse. 
(PBF 6 kap 5 § p. 13 och 6 kap 6 § p.6a).

En byggsanktionsavgift för anmälningspliktiga takkupor 
har införts 
Avgiften (vid byggnation utan anmälan och startbesked) är 0,25 
prisbasbelopp per takkupa. (PBF 9 kap 7 §).

Ändring av lagen om färdigställandeskydd 
Färdigställandeskydd krävs inte längre för åtgärder som undan-
tagits från krav på bygglov enligt 9 kap 4-4c §§ PBL.

Detaljplanering
Ett antal ändringar i PBL har gjorts gällande detaljplaner och 
detaljplanering. 
Dessa syftar främst till att förtydliga, komplettera och samordna 
redan befintliga bestämmelser.

Ändrade konstruktionsregler 
Boverket har ändrat i sina konstruktionsregler, EKS. 
I de ändrade reglerna, BFS 2015:6 (EKS 10), har fem nya kon-
struktionsstandarder tillkommit och dessutom görs ändringar i 
befintliga regler. Därmed har samtliga eurokoddelar som behövs 
för svenskt vidkommande införlivats i det svenska byggregelsys-
temet.

Krav på dokumentation
En ny regel är krav på konstruktionsdokumentation. Det är en 
övergripande beskrivning av byggnadsverkets bärförmåga som 
ska finnas i ett särskilt dokument. Syftet med detta är att ge 
byggnadsägaren en samlad kunskap om förutsättningarna för 
byggnadsverkets bärförmåga, stadga och beständighet.

Enklare och tydligare
Målsättningen med ändringarna är att skapa ett tydligare regel-
verk som gör det lättare för användaren att tillämpa reglerna 
i praktiken och att rättssäkerheten därmed ökar. Ändringarna 
syftar också till att minska kostnaderna i de delar där införande 
av eurokoderna kan ha lett till fördyringar utan att det har varit 
avsikten.

Kontaktperson: Mattias Olsson, byggnadsinspektör
0932 140 03, mattias.olsson@bjurholm.se 
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