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Vi jobbar för dig och din skog inom Bjurholm-Fredrika

Andreas Nordbrandt 
Mobil 070-593 16 44
andreas.nordbrandt@norra.se

Izak Edlund
Mobil 070-286 29 47
izak.edlund@norra.se

Björn-Erik Lilja 
Mobil 072-141 68 55
bjorn-erik.lilja@norra.se

Mimmi Almqvist 
Mobil 070-250 58 08
mimmi.almqvist@norra.se

Ta kontakt med någon av våra 
 inspektorer om du har några frågor, 
funderingar eller bara vill träffas  
för ett förutsättningslöst möte.
Vi finns alltid nära dig och din 
fastighet!
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 Elina är        
 föräldrarledig ;)

Efter den kallaste våren i kvinnominne, ligger 
hon nu framför oss. Ljus, grönskande, färgstark 
och fylld av sina speciella dofter.

För vad luktar annars som hud efter en dag i solen? 
Doften av en insjö, en tjärad roddbåt och nyklippt 
gräs är också sommar, liksom klöver, varm asfalt och 
jordgubbar.

Annalkande regn har sin egen doft, solspruckna 
gummistövlar och Falu rödfärg likaså. 
Koskit, arga myror och bajamajor luktar. Det gör 
även surströmming, hjortron och jord.

Jag skulle kunna fortsätta spalten ut med att 
räkna upp dofter som är speciella för den så hett 
efterlängtade sommaren. En årstid som kröns av 
Midsommar. En helg för fest, bröllop och dans.

Alla tror jag att vi har minnen av mer eller mindre 
lyckade firanden. Tälten som svankade betänkligt 
på mitten och nogsamt samlade upp det strilande 
regnet. Campingstugan som inte hade den minsta 
likhet med den i broschyren och med en kollektiv toa 
en kilometer bort. En konsert som startade en timme 
senare än beräknat på en till lervälling upptrampad 
plan. Utomhuslekar i plus sju och nordanvind. En 
chaufför som efter ett tag struntade i att han lovat att 
vara just det och du fick sova i en lekstuga. För att 
ge några exempel.

Sedan har vi nog alla haft en och annan midsommar-
afton som varit så där varm, rolig, solig, romantisk och 
helt underbar som bara en midsommarafton kan vara. 
För ibland händer det faktiskt att verkligheten lever upp 
till det som verkar vara en nedärvd förskönad bild vi 
har av denna sommarens enda långhelg.
Det är också då det hedniska inom oss kvinnor vak-
nar och vi beger oss ut på ängarna för att plocka sju 
sorters blommor att vila huvudet på för att på så sätt få 
se vår tillkommande.

Med förhoppning om att just din Midsommar blir helt 
fantastisk och att blommorna under din kudde doftar 
drömmar och lycka.
Susanne

Susanne Wiklund

En midsommarnatts-
dröm. Eller?

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

Kontakt: susanne@heltenkelt.eu



Anslagstavlan Kommuninfo
Här nedan ser du ett litet axplock av vad som är aktuellt i din 
kommun. För att läsa mer, se respektive kommuns hemsida.

NORDMALING

•  Lämna synpunkter på översiktsplanen till och med 31 juli
 Till och med den 31 juli kan du lämna in synpunkter kring 
 kommunens förslag på ny översiktsplan. Handlingarna   
 finns tillgängliga på webben, i kommunhuset samt i biblioteket. 

 Kontakt: Nordmalings kommun, 914 81 Nordmaling
 Tel: 0930-140 00, kommun@nordmaling.se

BJURHOLM

•  Bjuholm söker deltidsbrandmän
 Du ska vara över 18 år, vara frisk och ha god kondition. Därutöver  
 ska du ha körkort, ha ett godkännande från din arbetsgivare samt  
 i normalfallet bo och arbeta så att du kan ta dig till brandstationen  
 där du tjänstgör inom 5-7 minuter (kan i vissa fall finnas andra krav,  
 kontakta din lokala räddningstjänst för besked).

 Mer information hittar du under den här länken. 
 http://blideltidsbrandman.nu/

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

VÄNNÄS

•  Vännäs företagsklimat blir allt bättre
   Den 22:a maj kom resultatet på Svenskt Näringslivs    
 enkätundersökning och Vännäs kommun och företagarnas egna  
 omdömen om kommunen blir allt högre.

 Företagsklimatet i en kommun är viktigt och Svenskt Näringsliv gör 
 varje år en enkät som går ut till företagare i alla Sveriges 
 kommuner. Den definition av företagsklimat som Svenskt Näringsliv 
 satt upp är: summan av de institutioner, attityder, regler och 
 kunskaper som möter företagaren i vardagen. Det är den definition 
 som frågorna i enkätundersökningen baserats på. Vad som 
 krävs för ett bra företagsklimat i respektive kommun är det bara 
 företagarna i varje kommun som kan svara på. 

 Läs mer på http://www.foretagsklimat.se/ 

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

VINDELN

•  Förmiddagsöppet på kommunkontoret i sommar
 Kortare öppettider under fyra veckor i sommar.
 Det gäller veckorna 28-31, den 10 juli – 4 augusti.

 Öppet måndag – fredag kl 8-12

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

FIRA MIDSOMMAR I VACKRA ÖRTRÄSK
Midsommarafton 13-15 vi klär midsommarstången tillsammans. 
Därefter dans och lek kring stången. Fikaservering.
Midsommardagen fest och dans på kvällen, som traditionen bjuder,
se separat annons på www.ortrask.se
Örträskbygdens Intresse- och Hembygdsförening

Vill du bli familjehem?
Vi utreder, utbildar och handleder

www.ac-omsorg.se eller ring Siv Lundgren tel 070-591 84 46

Vill du 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.

Välkomna till Segertonens marknadsstånd under
Storumandagarna! Vi bjuder på sång-fika-goda samtal!

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/alskad.html

SÄLJA BILEN ELLER HYRA UT BOSTADEN? 
Annonsera här för 200 kr 

Hjälp posten hitta rätt!
Vi gör adresslappar till din brevlåda

Självhäftande dekaler som tål väder och vind.
Maila: info@tryckeriet.nu eller ring: 0951-100 17

60:-
Exkl. frakt

Fakt. avgift tillkommer



Allt inom rörmokeri
i Bjurholm med omnejd

• 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

Varma 
sommarhälsningar

Westmans Livs • 0932-400 68

Välkommen!
AGNÄS

Våra öppettider 
mån-ons 8.30–17.00  
tors-fre 8.30–18.00 
lör 8.30–13.00

B
ild

: F
re

ep
ik

Parisien baguette   
Bonjour. 395g

Snacks  
Estrella. 275gr  

Sill
Abba. 240g

Coca-Cola, Fanta, Sprite  MAX 2 ST/HUSHÅLL
150cl. Pant tillkommer. 

Ballerina original
190g 

ord.pris 72,90/kg

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER T.O.M 25/6

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

/st
Ord.pris 19,95/st

10k  /st

 

 

ord.pris 17,95/st

ord.pris 17,95/st

Ord.pris 13,50/st

995
/st 15:-

10:-

2 för

20:- ord.pris 23,50/st
/st



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

Din Lokala Byggare!
Vi utför:

Takbyten – Plåt, tegel, papp

Utbyggnader

Nyproduktion

Köksrenovering

Badrum

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

Kristofer Johansson  
Lycksele, 070-343 01 86

Ring idag!

Din skog  
är värd
en bra affär.

Kanotuthyrning Öreälven
EXEMPEL: Bjurholm-Agnäs, 15 km, 4 timmar

PRISLÄGE: 2-3 personer, 300 kr
INFO: 070-634 20 65

För företag, grupper, föreningar och privatpersoner

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

Kom in och fynda lite nyheter inför sommaren

Fortfarande en del BARNKLÄDER kvar!

UPP TILL 

70% RABATT

•  Lokalt smideshantverk

•  Konstsmide med  
 traditionella tekniker

•  Kundanpassad   
 exklusiv design

•  Stort och smått

•  Lås och nyckelservice  
 av äldre modeller

Sebastian 073-839 00 89

SEBASTIANS 
MANUFAKTURSMEDJA

www.manufaktursmedja.se

TRYCKERI & REKLAM
tryckeriet.nu

Ändrad
utgivning
Nästa utgivning 

23/8
Manusstopp 2/8

annons@bjurholmsguiden.se



Marknadsdagarna
1-2 juli

Lör kl 10-16 • Sön kl 10-15

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 30/6 kl 19.00Med pokaler för Folkets Val, Bäst till 55, Bäst 56-69 och Bäst 70-86

	

Fest & musik på Lördags kväll på Folkets hus 
kl. 21.00 - 01.00 

med banden Helldorado, Freak out 



Arne Pettersson
070-696 35 38

pettersson_arne@hotmail.com

Varmt Välkomna! Arne Pettersson

UTLOTTNING
Vinn en pall pellets

Beställ under Bjurholmsdagarna 1-2 juli
- för hämtning/leverans före 15 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 1849:-
2222:-/ton

 Besök oss under 

marknadsdagarna

Korsningen Kyrkogatan - 

Skolgatan. 

Eller ring

 070-696 35 38

MATJESILL I BITAR
Coop. 200g Max 3st/hushåll

FÄRSK FLÄSKFILÉ
John´s Selection. Max 2st/hushåll

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

FÄRSKA HAMBURGARE
Nyhléns Hugosons. 440g

LÄSK
Coca-Cola/Fanta/Sprite. 150cl Max 2st/hushåll

KAFFE 
Gevalia. 425-450g. Välj mellan olika sorter. Gäller ej EKO.

/st/st /st

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER T.O.M 25/6

55:-

20:-
två för

/st2990

4990
/kg

två för

5k  /st

Medlemspris 

Pant tillkommer

Välkomna till

Kråken-Tjäruskär 
Hamnrestaurang

Vi har återigen öppet vår mysiga hamnkrog 
under sommaren!

Skärgårdsinspirerad mat & fullständiga rättigheter

Håkan och Marita Frithiof, Olofsfors Herrgård

Öppet: sön-tors 12-20, fre-lör 12-22
Telefon: 070-532 19 42

Vägbeskrivning: Nordmaling - avfart från E4 mot 
Håknäs - sväng höger mot Kråken



vet vilka däck du behöver

www.dackcentralen.nu

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-10320

CHECKA IN
DINA DÄCK
PÅ VÅRT
STORA
DÄCKHOTELL!

ÄVEN FÄLGAR

DELBETALA
DITT KÖP!
ANSÖK REDAN IDAG!

BILTVÄTTEN 
ÄR IGÅNG!
Kom in och gör bilen sommarfin!

Vi släcker även i 
fortsättningen dina 2:or

THE 
BOPPERS
streaplers

Martinez

thor görans

slabangP
FÖlj oss pÅ 
Facebook!

lÖRDAG 1 Juli - KL 18-02 - ARTISTER - DANSBAND - COVERBAND - ÖLTÄLT
INTRÄDE 300KR - Grillbar och Happy Hour 18-21 - VILDMANNAHALLEN

18 ÅRS ÅLDERSGRÄNS - OBS! Kontanter - SE FÖRKÖPsSTÄLLEN PÅ FACEBOoK
Med reservation för tryckfel och ändringar

4567

1
tMNÖjesalliansen presenterar fÖr 21:e Året Lapplands stÖrsta DANSfestival!

Etab. 1997

GRILLBAR &
Happy HoUR kl 18-21

Happy   
 Hour



JUNI 2017

BJURHOLMS
KOMMUN

Aktuellt:
• Sommarlovsaktiviteter
• Slamtömmning
• Vuxenutbildning 

EN DEL AV BV-GUIDEN

KOMMUNAL INFORMATION 
av kommunstyrelsen i Bjurholms kommun

Bjurholms 
kommun

önskar alla läsare 
en glad midsommar
och trevlig sommar!



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 perioden 1/7 - 13/8 kommer 
besökarservicen att vara helgöppen och vara bemannad av 
enbart en Bjurholmsvärd.

Om er verksamhet/förening är intresserad utav att finnas vid 
ladan 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
Helgöppet under Bjurholmsdagarna Vecka 27- 32
Lördag 1/7 - söndag 2/7  Måndag - söndag
kl. 10.00 - 16.00  kl. 10.00 - 16.00  
  

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

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

Besökarservice i ladan

Meröppetbibliotek 
Efter midsommar startar biblioteket med Meröppetbibliotek. Det 
innebär att du som låntagare över 18 år har möjlighet att skriva ett 
kontrakt med biblioteket. Efter påskrivet kontrakt får du en tagg 
och en pinkod så att du kan använda biblioteket även när det inte 
är bemannat.

Du kan själv hämta dina reserverade böcker samt låna och 
återlämna i självbetjäningsautomaten, använda datorerna eller 
bara sitta och läsa eller studera.

Meröppet gäller måndag - söndag kl. 08.00 - 20.00.

Ordinarie öppettider gäller som vanligt.

För att få tillgång till det självbetjänade biblioteket och använda 
dig av datorerna måste du inneha lånekort, vara minst 18 år och 
registrera dig som meröppetanvändare. 

Kontakta biblioteket under bemannad öppettid så får du mer 
information.

Bibliotekets öppettider under sommaren
Tisdag   ..................................................... kl. 17.00 - 20.00
Torsdag ..................................................... kl. 17.00 - 20.00 

Meröppet gäller måndag-söndag  ............. kl. 08.00 - 20.00

Eftersom personalen jobbar även under tider då biblioteket 
är stängt kan du ringa 0932-140 41 om du vill besöka eller 
nå biblioteket.

Biblioteket

Folkhälsa - Folkhälsorådet 
Folkhälsa är ett sätt att mäta befolkningens samlade hälsotillstånd, 
både vad det gäller nivå och fördelning bland individernas hälsa. 
En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara 
så bra som möjligt. Den bör också vara så jämnt fördelad som 
möjligt.

Bjurholms folkhälsoarbete utgår från kommunens folkhälso-
politiska program vilket i sin tur grundar sig på det nationella 
folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbetet riktar sig till alla 
kommuninnevånare, dock har det beslutats att barn och ungdomar 
särskilt ska prioriteras under programperioden 2015-2018. 

I Bjurholm finns ett folkhälsoråd med representanter från 
kommun, landsting samt ett flertal organisationer. Ordförande 
i Bjurholms folkhälsoråd är kommunstyrelsens ordförande. 
Folkhälsorådet har bland annat i uppdrag att verka för ökad 
kunskap om folkhälsans betydelse. Rådet verkar även för att 
främja aktiviteter som bidrar till dialog om folkhälsofrågor, i syfte 
att nå bättre folkhälsa och då särskilt inom prioriterade områden. 
Folkhälsorådet har bland annat deltagit i aktiviteter under vår- och 
höstdagar samt hållbarhetsveckan (SEE-veckan).

Under 2017 har folkhälsorådet valt att särskilt fokusera på två av 
de prioriterade målområdena:

• Barn och ungas uppväxtvillkor
• Ekonomisk och social trygghet

För mer information samt utförligare beskrivning av folkhälsorådets 
sammansättning, se kommunens webbplats www.bjurholm.se.

Kontaktperson: Malin Lagerlöf, sekreterare Bjurholms 
Folkhälsoråd, tel. 0932-140 18, 070-626 40 18 
malin.lagerlof@bjurholm.se

Kommunen delar ut bidrag till föreningar, studieförbund, kyrkliga 
samfund med flera för att arrangera aktiviteter för barn i åldrarna 
6-15 år under sommarlovet. En förfrågan har skickats ut och 
dessa aktiviteter har fått bidrag:

• Vårlunken längst Klangvägen, tipspromenad, fika. Arr: Agnäs bästa
• Barnfestival 17-18 juni. Arr: Pingstförsamlingen Bjurholm
• Motionsserien med avslut, varm korv, frukt och dricka. Arr: Agnäs IK
• Pyssel och lek på Högbomsstugan 20, 22, 27 och 29 juni. 
 Arr: Bjurholms församling
• Porslinskrossning ”kast med golfboll”, 1 - 2 juli. Arr: Balsjö IK
• Snickaraktivitet, Bygge av mindre flotte, tillverkning av fågelholkar   
 omkring den 25 juli. Arr: Vitvattnets utvecklingsgrupp

Med reservation för ändringar.

Fritidshemmet Grenen och biblioteket kommer också att erbjuda 
aktiviteter. 

Kontaktperson: Karin Gulliksson, kultur- och biblioteksansvarig, 
0932-141 61, karin.gulliksson@bjurholm.se

Bjurholms talangshow  
Bjurholms kommun i samarbete med Bjurholms hembygdsförening 
arrangerar Bjurholms talangshow den 1 juli kl 13.00. En talang-
tävling för barn och ungdomar mellan 5-15 år. Allt från sång, dans, 
teater, akrobatik med mera. En jury bestående av oberoende 
personer kunniga inom kultur, kommer att utse en 1:a, 2:a och 3.a. 

Alla som vill vara med och delta skickar en anmälan till 
bjurholmstalang@gmail.com senast den 23/6. I anmälan ska 
finnas: 

• Kort presentation om dig som deltar
• Beskrivning av vad du ska framföra 
• Skicka med ev. musik (exempelvis länk till spotify, youTube osv)

Vid frågor: Jessica Nordström 072-2062532, 
Mattias Öhrnell 073-8228283.

Folkhälsorådet 

Sommarlovsaktiviteter 

Är du intresserad av vuxenutbildning? 
Är du en av dem som inte har grundskole- eller gymnasieutbildning?  
Hoppade du av studierna innan du var klar eller är du nyanländ 
och inte haft möjlighet att läsa vidare efter SFI, (Svenska för 
invandrare)?

Från och med 2017 så har dina rättigheter att studera 
förbättrats så att du har rätt att läsa in både grundskole- och 
gymnasiekompetens, förutsatt att du är svensk medborgare eller 
att du fått uppehållstillstånd i Sverige.  Utbildningen är kostnadsfri 
men du måste själv betala för kurslitteratur.  Möjligheterna till lån 
och bidrag för din egen ekonomi under studietiden är dessutom 
goda. 

För närvarande går det att studera SFI på plats i Bjurholm 
medan all annan vuxenutbildning bedrivs som distansstudier 
eller på annan ort, vanligen i Vännäs eller Umeå.  Vi arbetar för 
närvarande för att det ska bli möjligt att delta i och följa kurser och 
hela utbildningar direkt från hemorten, såkallad fjärrundervisning. 
Än är vi inte där men hoppas att det ska blir möjligt inom en nära 
framtid.  Det här gynnar oss på landsbygden och ger oss chansen 
att studera utan att behöva flytta till studieorten. 

Nu behöver vi komma i kontakt med dig som vill börja 
studera, i första hand dig som inte har grundskole- och/eller 
gymnasiekompetens. Beroende på hur många vi blir så ska vi 
försöka ordna studieförutsättningar så att det passar dig. Det 
kan t.ex. bli en studiegrupp i Bjurholm på grundskole- och/
eller gymnasienivå, distansstudier, fjärrstudier, yrkesvux eller 
lärlingsvux.  

Du är välkommen till ett informationsmöte onsdagen den 9:e 
augusti kl 19.00 i Folkets Hus, men redan nu är du välkommen 
att kontakta Kurt-Ivan Sandberg, rektor Komvux, för att diskutera 
dina studieönskemål-planer, studieekonomi med mera. 

Juni
4/6 - 27/8 Bjurholms motionsserie
  Kom och motionera efter valfri sträcka!
  Se evenemangskalendern på 
  www.bjurholm.se för mer information
  Arrangör: Idrottsföreningar i Bjurholm

23/6  Traditionellt midsommarfirande, Agnäs
  Tid: kl.12.00
                 Plats: Vid Agnäs gamla skola 
  Arrangör: Agnäs bästa och Agnäs IK

  Traditionellt midsommarfirande, Angsjön
  Tid: kl.14.00
               Plats: Angsjöns camping
  Arrangör: Angsjöns camping

  Traditionellt midsommarfirande, Lillarmsjö
  Tid: kl.12.00
                Plats: Lillarmsjö vid bagarstugan
  Arrangör: Lilllarmsjö byaförening

Liten ordförklaring:
Grundvux: Här läser du in grundskoleämnena 
svenska/svenska som andraspråk, matematik, 
engelska och samhällskunskap. När du är klar 
med dessa ämnen har du grundskolekompetens 
och kan söka utbildningar på gymnasienivå.

Gymnasievux: Här studerar du de kurser som ingår i en 
gymnasieexamen. En vuxengymnasieexamen är i stort sett 
identisk med en ”vanlig” studentexamen. Den ska ge dig 
behörighet att söka utbildningar på eftergymnasial nivå, t.ex. 
universitets eller yrkeshögskoleutbildningar. 

Yrkesvux: Utbildar till ett yrke på gymnasienivå, t.ex. 
undersköterska, svetsare, maskinförare, barnskötare

Lärlingsvux: Samma mål som Yrkesvux, men där mer än halva 
utbildningen görs i form av praktik på en eller flera arbetsplatser. 

Kontaktperson: Kurt-Ivan Sandberg, rektor Komvux, 
070-363 35 84, kurt-ivan.sandberg@bjurholm.se

Begränsade öppettider under 
sommaren 
Under sommaren har studie- och yrkesvägledaren 
begränsade öppettider.

Vecka 25  Den 22/6 är sista dagen inför sommaren att   
  träffa studie- och yrkesvägledare. 

Vecka 26 - 31 Stängt

Vecka 32  Drop- In följande tider:
  Måndag    kl. 13.00 - 16.00
  Tisdag    kl. 9.00 - 11.00 och 12.00 - 16.00
  Onsdag    kl. 13.00 - 16.00
  Torsdag    kl. 9.00 - 11.00 och 12.00 - 15.00

Vecka 35  Ordinarie öppettider fr.o.m denna vecka

Kontaktperson: Mia Sjöström, studie- och yrkesvägledare, 
0932-140 60, mia.sjostrom@bjurholm.se 

Juli
1-2 /7  Bjurholmsdagarna
 Tid: Marknad: Lördag kl.10.00-16.00 
 Söndag kl.10.00-15.00
 Arrangör: Bjurholms IF

9/7 Grannäs sommardag
 Tid: kl.12.00-15.00
 Plats: Grannäs byastuga
 Arrangör: Grannäs byaförening

Utställningar på biblioteket
26/6 - 31/8 Fotoutställning: För 50 år sedan, 
 Ernst  Lundgren
 Ernst Lundgrens bildskatt, foton från 1967  
 ställs ut på biblioteket under sommaren. 
  Kan ses under bibliotekets ordinarie öppettider  
 samt under Bjurholmsdagarna.

För fler evenemang se evenemangskalendern på www.bjurholm.se 
Har du ett evenemang som du vill publicera i KI, skicka till 
tips@bjurholm.se senast 2017-09-04  för publicering 2017-09-27

Vuxenutbildning 

Evenemang



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 perioden 1/7 - 13/8 kommer 
besökarservicen att vara helgöppen och vara bemannad av 
enbart en Bjurholmsvärd.

Om er verksamhet/förening är intresserad utav att finnas vid 
ladan 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
Helgöppet under Bjurholmsdagarna Vecka 27- 32
Lördag 1/7 - söndag 2/7  Måndag - söndag
kl. 10.00 - 16.00  kl. 10.00 - 16.00  
  

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

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

Besökarservice i ladan

Meröppetbibliotek 
Efter midsommar startar biblioteket med Meröppetbibliotek. Det 
innebär att du som låntagare över 18 år har möjlighet att skriva ett 
kontrakt med biblioteket. Efter påskrivet kontrakt får du en tagg 
och en pinkod så att du kan använda biblioteket även när det inte 
är bemannat.

Du kan själv hämta dina reserverade böcker samt låna och 
återlämna i självbetjäningsautomaten, använda datorerna eller 
bara sitta och läsa eller studera.

Meröppet gäller måndag - söndag kl. 08.00 - 20.00.

Ordinarie öppettider gäller som vanligt.

För att få tillgång till det självbetjänade biblioteket och använda 
dig av datorerna måste du inneha lånekort, vara minst 18 år och 
registrera dig som meröppetanvändare. 

Kontakta biblioteket under bemannad öppettid så får du mer 
information.

Bibliotekets öppettider under sommaren
Tisdag   ..................................................... kl. 17.00 - 20.00
Torsdag ..................................................... kl. 17.00 - 20.00 

Meröppet gäller måndag-söndag  ............. kl. 08.00 - 20.00

Eftersom personalen jobbar även under tider då biblioteket 
är stängt kan du ringa 0932-140 41 om du vill besöka eller 
nå biblioteket.

Biblioteket

Folkhälsa - Folkhälsorådet 
Folkhälsa är ett sätt att mäta befolkningens samlade hälsotillstånd, 
både vad det gäller nivå och fördelning bland individernas hälsa. 
En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara 
så bra som möjligt. Den bör också vara så jämnt fördelad som 
möjligt.

Bjurholms folkhälsoarbete utgår från kommunens folkhälso-
politiska program vilket i sin tur grundar sig på det nationella 
folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbetet riktar sig till alla 
kommuninnevånare, dock har det beslutats att barn och ungdomar 
särskilt ska prioriteras under programperioden 2015-2018. 

I Bjurholm finns ett folkhälsoråd med representanter från 
kommun, landsting samt ett flertal organisationer. Ordförande 
i Bjurholms folkhälsoråd är kommunstyrelsens ordförande. 
Folkhälsorådet har bland annat i uppdrag att verka för ökad 
kunskap om folkhälsans betydelse. Rådet verkar även för att 
främja aktiviteter som bidrar till dialog om folkhälsofrågor, i syfte 
att nå bättre folkhälsa och då särskilt inom prioriterade områden. 
Folkhälsorådet har bland annat deltagit i aktiviteter under vår- och 
höstdagar samt hållbarhetsveckan (SEE-veckan).

Under 2017 har folkhälsorådet valt att särskilt fokusera på två av 
de prioriterade målområdena:

• Barn och ungas uppväxtvillkor
• Ekonomisk och social trygghet

För mer information samt utförligare beskrivning av folkhälsorådets 
sammansättning, se kommunens webbplats www.bjurholm.se.

Kontaktperson: Malin Lagerlöf, sekreterare Bjurholms 
Folkhälsoråd, tel. 0932-140 18, 070-626 40 18 
malin.lagerlof@bjurholm.se

Kommunen delar ut bidrag till föreningar, studieförbund, kyrkliga 
samfund med flera för att arrangera aktiviteter för barn i åldrarna 
6-15 år under sommarlovet. En förfrågan har skickats ut och 
dessa aktiviteter har fått bidrag:

• Vårlunken längst Klangvägen, tipspromenad, fika. Arr: Agnäs bästa
• Barnfestival 17-18 juni. Arr: Pingstförsamlingen Bjurholm
• Motionsserien med avslut, varm korv, frukt och dricka. Arr: Agnäs IK
• Pyssel och lek på Högbomsstugan 20, 22, 27 och 29 juni. 
 Arr: Bjurholms församling
• Porslinskrossning ”kast med golfboll”, 1 - 2 juli. Arr: Balsjö IK
• Snickaraktivitet, Bygge av mindre flotte, tillverkning av fågelholkar   
 omkring den 25 juli. Arr: Vitvattnets utvecklingsgrupp

Med reservation för ändringar.

Fritidshemmet Grenen och biblioteket kommer också att erbjuda 
aktiviteter. 

Kontaktperson: Karin Gulliksson, kultur- och biblioteksansvarig, 
0932-141 61, karin.gulliksson@bjurholm.se

Bjurholms talangshow  
Bjurholms kommun i samarbete med Bjurholms hembygdsförening 
arrangerar Bjurholms talangshow den 1 juli kl 13.00. En talang-
tävling för barn och ungdomar mellan 5-15 år. Allt från sång, dans, 
teater, akrobatik med mera. En jury bestående av oberoende 
personer kunniga inom kultur, kommer att utse en 1:a, 2:a och 3.a. 

Alla som vill vara med och delta skickar en anmälan till 
bjurholmstalang@gmail.com senast den 23/6. I anmälan ska 
finnas: 

• Kort presentation om dig som deltar
• Beskrivning av vad du ska framföra 
• Skicka med ev. musik (exempelvis länk till spotify, youTube osv)

Vid frågor: Jessica Nordström 072-2062532, 
Mattias Öhrnell 073-8228283.

Folkhälsorådet 

Sommarlovsaktiviteter 

Är du intresserad av vuxenutbildning? 
Är du en av dem som inte har grundskole- eller gymnasieutbildning?  
Hoppade du av studierna innan du var klar eller är du nyanländ 
och inte haft möjlighet att läsa vidare efter SFI, (Svenska för 
invandrare)?

Från och med 2017 så har dina rättigheter att studera 
förbättrats så att du har rätt att läsa in både grundskole- och 
gymnasiekompetens, förutsatt att du är svensk medborgare eller 
att du fått uppehållstillstånd i Sverige.  Utbildningen är kostnadsfri 
men du måste själv betala för kurslitteratur.  Möjligheterna till lån 
och bidrag för din egen ekonomi under studietiden är dessutom 
goda. 

För närvarande går det att studera SFI på plats i Bjurholm 
medan all annan vuxenutbildning bedrivs som distansstudier 
eller på annan ort, vanligen i Vännäs eller Umeå.  Vi arbetar för 
närvarande för att det ska bli möjligt att delta i och följa kurser och 
hela utbildningar direkt från hemorten, såkallad fjärrundervisning. 
Än är vi inte där men hoppas att det ska blir möjligt inom en nära 
framtid.  Det här gynnar oss på landsbygden och ger oss chansen 
att studera utan att behöva flytta till studieorten. 

Nu behöver vi komma i kontakt med dig som vill börja 
studera, i första hand dig som inte har grundskole- och/eller 
gymnasiekompetens. Beroende på hur många vi blir så ska vi 
försöka ordna studieförutsättningar så att det passar dig. Det 
kan t.ex. bli en studiegrupp i Bjurholm på grundskole- och/
eller gymnasienivå, distansstudier, fjärrstudier, yrkesvux eller 
lärlingsvux.  

Du är välkommen till ett informationsmöte onsdagen den 9:e 
augusti kl 19.00 i Folkets Hus, men redan nu är du välkommen 
att kontakta Kurt-Ivan Sandberg, rektor Komvux, för att diskutera 
dina studieönskemål-planer, studieekonomi med mera. 

Juni
4/6 - 27/8 Bjurholms motionsserie
  Kom och motionera efter valfri sträcka!
  Se evenemangskalendern på 
  www.bjurholm.se för mer information
  Arrangör: Idrottsföreningar i Bjurholm

23/6  Traditionellt midsommarfirande, Agnäs
  Tid: kl.12.00
                 Plats: Vid Agnäs gamla skola 
  Arrangör: Agnäs bästa och Agnäs IK

  Traditionellt midsommarfirande, Angsjön
  Tid: kl.14.00
               Plats: Angsjöns camping
  Arrangör: Angsjöns camping

  Traditionellt midsommarfirande, Lillarmsjö
  Tid: kl.12.00
                Plats: Lillarmsjö vid bagarstugan
  Arrangör: Lilllarmsjö byaförening

Liten ordförklaring:
Grundvux: Här läser du in grundskoleämnena 
svenska/svenska som andraspråk, matematik, 
engelska och samhällskunskap. När du är klar 
med dessa ämnen har du grundskolekompetens 
och kan söka utbildningar på gymnasienivå.

Gymnasievux: Här studerar du de kurser som ingår i en 
gymnasieexamen. En vuxengymnasieexamen är i stort sett 
identisk med en ”vanlig” studentexamen. Den ska ge dig 
behörighet att söka utbildningar på eftergymnasial nivå, t.ex. 
universitets eller yrkeshögskoleutbildningar. 

Yrkesvux: Utbildar till ett yrke på gymnasienivå, t.ex. 
undersköterska, svetsare, maskinförare, barnskötare

Lärlingsvux: Samma mål som Yrkesvux, men där mer än halva 
utbildningen görs i form av praktik på en eller flera arbetsplatser. 

Kontaktperson: Kurt-Ivan Sandberg, rektor Komvux, 
070-363 35 84, kurt-ivan.sandberg@bjurholm.se

Begränsade öppettider under 
sommaren 
Under sommaren har studie- och yrkesvägledaren 
begränsade öppettider.

Vecka 25  Den 22/6 är sista dagen inför sommaren att   
  träffa studie- och yrkesvägledare. 

Vecka 26 - 31 Stängt

Vecka 32  Drop- In följande tider:
  Måndag    kl. 13.00 - 16.00
  Tisdag    kl. 9.00 - 11.00 och 12.00 - 16.00
  Onsdag    kl. 13.00 - 16.00
  Torsdag    kl. 9.00 - 11.00 och 12.00 - 15.00

Vecka 35  Ordinarie öppettider fr.o.m denna vecka

Kontaktperson: Mia Sjöström, studie- och yrkesvägledare, 
0932-140 60, mia.sjostrom@bjurholm.se 

Juli
1-2 /7  Bjurholmsdagarna
 Tid: Marknad: Lördag kl.10.00-16.00 
 Söndag kl.10.00-15.00
 Arrangör: Bjurholms IF

9/7 Grannäs sommardag
 Tid: kl.12.00-15.00
 Plats: Grannäs byastuga
 Arrangör: Grannäs byaförening

Utställningar på biblioteket
26/6 - 31/8 Fotoutställning: För 50 år sedan, 
 Ernst  Lundgren
 Ernst Lundgrens bildskatt, foton från 1967  
 ställs ut på biblioteket under sommaren. 
  Kan ses under bibliotekets ordinarie öppettider  
 samt under Bjurholmsdagarna.

För fler evenemang se evenemangskalendern på www.bjurholm.se 
Har du ett evenemang som du vill publicera i KI, skicka till 
tips@bjurholm.se senast 2017-09-04  för publicering 2017-09-27

Vuxenutbildning 

Evenemang



Information om slamtömning
De flesta som bor i tätort har tillgång till det kommunala 
avloppsnätet. De som bor i kommunens byar har oftast en egen 
avloppsanläggning, så kallad slambrunn. Slambrunnen får man 
inte tömma på egen hand, utan det är kommunen som ser till att 
den töms.

Hur ofta ska slambrunnen tömmas? 
Bor du året runt på din fastighet ska slambrunnen tömmas minst en 
gång per år. Har du en slambrunn till ditt fritidshus ska den tömmas 
minst vart tredje år. Vill du ändra på tömningsintervallet måste 
du kontakta tekniska 
avdelningen i god tid före 
slamtömningssäsongen 
som börjar i juli.

Har du en slamtank 
måste du själv beställa 
tömningen hos tekniska 
avdelningen. Det beror på att du måste fylla vattenlåset med 
vatten så snart som möjligt så att det inte börjar lukta illa i huset. 
När du ser att tanken behöver tömmas så kontakta tekniska 
avdelningen, så får du tömt inom åtta dagar efter bekräftad 
beställning.

Tunga lock
Vi värnar om att den personal vi jobbar tillsammans med har en 
god arbetsmiljö och detsamma gäller även våra entreprenörer. 
En slamchaufför kan vissa dagar lyfta 80-90 brunnslock. Är 
locken väldigt tunga och kanske inte har någon lyftanordning är 
det lätt att chauffören får förslitningsskador och klämskador. Ett 
brunnslock får inte väga mer än 25 kilo.

För att förebygga dessa skador arbetar vi för att alla ska byta 
ut sina tunga lock mot lätta glasfiberlock. När en brunn med 
tungt lock blir tömd, meddelar chauffören dels kunden och dels 
tekniska avdelningen. Vi skickar sedan ut ett brev till kunden med 
uppmaning om att byta till ett lättare lock. Är inte locket utbytt vid 
nästa tömningstillfälle, debiterar vi kunden enligt fastställd taxa, i 
dagsläget 900 kronor inklusive moms.

Hinder som är i vägen
Vi kan förstå att man helst inte vill att slambrunnen ska synas 
på tomten och att man då kanske ”gömmer” den med växtlighet 
eller under byggnationer. Detta försvårar dock tömningsarbetet 
för chauffören. Växtligheter kan skadas vid slangdragning och 
brunnen kan bli svår att komma åt och tömma om den är placerad 
till exempel under en bro eller en altan.

Var på gården är din brunn? 
Eftersom vår slamentreprenör har flera chaufförer är det numera 
väldigt ovanligt att en och samma chaufför kommer till samma 
adress varje år. Därför är det viktigt att du märker ut din brunn 
så att det är lätt att hitta igen den när slambilen kommer. Försök 
att underlätta för slambilen genom att undvika att man behöver 
använda extraslang. I ordinarie tömning ingår slanglängd 20 
meter och detta räknas från slambilens uppställningsplats till 
brunnens botten.

Omgrävning av nuvarande slambrunn?
Kom ihåg att meddela tekniska avdelningen i tid om detta så att 
vi vet om brunnen ska tömmas under säsongen eller inte. Får vi 
inget veta så kommer slambilen att tömma brunnen som vanligt.

Meddela oss även om ni har bytt till en BAGA-, FANN-brunn eller 
Bio Cleaner, för då måste vi ändra beställningen till entreprenören, 
så att de åker till er med rätt slambil.

Kom ihåg att det alltid är till tekniska avdelningen som ni ska 
meddela om det blir någon förändring, inte till slambilschauffören. 
I de fall där kunden säger till chauffören att de inte ska göras någon 
tömning när bilen redan är på plats, så kommer vi att debitera 
kunden för en bomkörning enligt gällande taxa, i dagsläget 1 170 
kronor inklusive moms.

Kontaktpersoner: Ewa Lindqvist, assistent tekniska 
avdelningen, 0932 -140 23, ewa.lindqvist@bjurholm.se

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

Tekniska avdelningen

Provtagning av badvatten 
Varje sommar kontrollerar miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen badvattnets kvalitet 
vid badplatserna i Lill-Armsjön och Angsjön. 
Provtagning på Bredträsk badplats tas av 
byns intresseförening. I sommar kommer vi att 
ta prov två gånger under badsäsongen. 

Provsvaren hittar du på Folkhälsomyndighetens webbsida: 
www.badplatsen.folkhalsomyndigheten.se

På denna sida kan du även se hur andra större badplatser i 
Sverige har det med sin badkvalitet. Skulle något prov visa på 
otjänlig kvalitet så sätts skyltar upp om att det är badförbud och 
ett omprov tas. Det ska vara säkert att bada på kommunens 
badplatser. Den som vill ta egna badvattenprover är välkommen 
att höra av sig till miljö- och hälsoskyddsavdelningen för mer 
information.

Skrotbilar
Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en 
fara för miljön är inte tillåtet och kan anses som ett miljöbrott. Det 
är den som äger en övergiven bil som är straffrättsligt ansvarig 
för bilen.

Bilar innehåller många ämnen som är farliga för människors hälsa 
och för miljön. En skrotbil förfular omgivningen och utgör en risk, 
inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma 
till skada. Det är därför viktigt att skrotbilar hanteras på rätt sätt.

I Sverige finns ett producentansvar för uttjänta bilar, vilket innebär 
att den som yrkesmässigt tillverkar eller för in bilar i Sverige är 
skyldig att ta emot dessa, utan kostnad, och se till så att delar 
och komponenter omhändertas på ett miljömässigt godtagbart 
sätt. Om bilen saknar väsentliga delar som växellåda, katalysator 
eller motor får producenten dock begära skälig ersättning för 
skrotningen. Samordnare för producenternas mottagningssystem 
är Bilretur. 

Skrotbilar ska lämnas in till auktoriserad bildemonteringsanläggning, 
närmaste anläggningarna är Lycksele Bildemontering AB samt 
Västerbottens Bildemontering AB (Umeå). 

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

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen






