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Produceras av ST Tryckeri & Reklam • 9 200 ex
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GRATISTIDNING

Nr. 9
2017-09-27

BJURHOLMS
KOMMUN

Varmt välkomna!
Arrangörer: Bjurholms 

kommun i samarbete med 
Centrumgruppen, ABF och 

Bjurholms IF

NÅGRA AV DAGENS AKTIVITETER

Vid Bilevi`s:
 Bakluckeloppis, vid frågor kontakta Sofia Kvick 

  på 070-571 48 24
 Räddningstjänsten finns på plats med en brandbil
 Finska delikatesser AB säljer finska kvalitetsprodukter

I och vid Ladan:
 Hälsoinspirerande tipsrunda, Bjurholms Folkhälsoråd
 ABF visar upp sin verksamhet
 LO bjuder på våfflor
 E & A Tyfon Sverige - jakt-, fiske- & arbetskläder
 Ponnyridning
 Godisförsäljning

Höstdagsloppet
Bjurholms IF ordnar en löpartävling, 
gemensam start vid BiLeVi`s  kl. 12.00, 
frukt och dryck vid målgång

Finska 
delikatesser

HÖSTDAGEN
I BJURHOLM
Lördag 30 sep 

kl. 10-15

Extra 
erbjudandeni butikerna
under dagen!



Anslagstavlan

www.scaskog.com
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Kom och  
träffa oss!
Torsdag 28 september finns vi på Konsums 
parkering i Bjurholm kl 12:00-16:00.  
Vi bjuder på parisare och goda skogsråd.

Kom och prata skog och skogsskötsel med oss. 
Funderar du kanske på att avverka eller göra 
andra åtgärder i din skog? Just nu har vi stor 
efterfrågan på virke.

Vi ses!

Magnus Westerlund
Virkesköpare Umeå södra/ 
Vännäs
tel 090-71 83 28
magnus.westerlund@sca.com

Karl Lind
Virkesköpare Bjurholm/ 
Fredrika
tel 090-71 83 26
karl.lind@sca.com

Vill du bli familjehem?

Vi utreder, utbildar och handleder
www.ac-omsorg.se eller ring Siv Lundgren tel 070-591 84 46

De svarade: ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, 
du och din familj”

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

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

2050:-/pall

BÄST I TEST
enligt Råd & Rön

SÄLJES!
IPhone 6, Guld, 128Gb Helt ny,  5000:- Ej operatörslåst. 
Ej box eller laddare till. endast telefon, ingen garanti, 
Är en utbytestelefon från Apple (ord.pris 7000:-) 070-699 52 67

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.
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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.

Annonsera under Anslagstavlan
Privatperson eller förening. Köpes/Säljes/Årsmöte etc.
Pris 200:- inkl. moms. Storlek: 96x20.

Nästa utgivning: 25/10
Manusstopp: 4/10
annons@bjurholmsguiden.se

Månadens Kåseri
av Susanne Wiklund

 Elina är        
 föräldrarledig ;)

Höst. Själva ordet är med sitt ö liksom murrigt 
och mörkt tycker jag. Mysigt säger andra som 
i andanom ser fladdrande ljuslågor på vackra 
stearinljus eller i värmande brasor. Hösten gillas 
också av svampplockare, älgjägare och butiker 
som säljer skoltillbehör.

För vilken förälder skickar sitt barn till låg- och mel-
lanstadiet med en blyertspenna och ett grönt sudd 
numera? Nej, sudd i form av bilar, blommor, gubbar, 
spelfigurer och nallar, ska det vara. Allt i ett fåfängt 
försök att få ättlingen att hålla reda på suddgummit 
åtminstone första veckan. 

Pennskrin i allehanda former och färger är ett annat 
måste, liksom fantasifulla pennvässare och pennor 
i en oändlig mängd nyanser. Matlådor för frukt och 
grönsaker packas också i de fina ryggsäckarna, lik-
som böckerna. Näää, där ljög jag allt. Böckerna finns 
bara i skolan och är oftast inte personliga, utan lånas 
mellan klasserna. Datorerna har nämligen slagit 
igenom i skolans värld – även om inte i alla.

Åter till hösten. Jag gillar den klara, lite krispiga 
luften, som till skillnad från rötmånadens kvalmighet 
är lätt att andas. Visserligen fnyser väninnan från 
Saudiarabien när jag ojar mig lite över kvalmet, van 
vid ständiga sandstormar och plus 50 som hon är, 
men allt är relativt och med det låter jag mig nöja.

Denna väninna jagar för övrigt Norrskenet just nu, 
precis som många andra från olika delar av världen. 
Det som för oss infödingar i bästa fall är ett konstate-

rande att ” det var ett vackert Norrsken i går kväll”, är 
för denna grupp något helt fantastiskt. Så fantastiskt 
att man tillbringar kyliga höstnätter vid sjöar eller andra 
öppna platser för att om möjligt få uppleva ljusfenome-
net. Speciella appar som visar var och när Aurora kan 
visa sig, finns också. Allt är som sagt relativt. 
 
Synen får sitt även på andra sätt denna årstid. Färg-
prakten är enorm där man näst intill ljudlöst tassar 
fram på löv som redan gett upp och lämnat sin gren. 
Lämnar gör också fåglarna som flyger ofattbart många 
mil för att slippa vår vinter.

Jag förstår dem. Hösten är nämligen för mig en pe-
riod av ruelse inför vad som komma skall. För det är 
obevekligen på väg – det allomslutande mörkret. Hur 
många små fladdrande ljuslågor vi än har i våra hem, 
står de sig slätt mot de svarta morgnar och dunkla 
dagar som väntar. Dock lärde jag mig redan som barn 
att man inte ska oroa sig för dagar man inte sett. Kloka 
ord jag påminner mig när ruelsen hotar att ta över-
hand.

Susanne Wiklund

Krispig luft och jak-
ten på himlafenomen

Kort om 
Susanne Wiklund
Journalist, kommunikatör och 
författare som driver företaget 
Susanne Helt enkelt, där hon kan hjälpa 
dig med allt du behöver ha skrivet. 
Det kan till exempel vara ansökningar,
hemsidor, broschyrer, pressmeddelan-
den, böcker och tidningar.

Kontakt: susanne@heltenkelt.eu



Hitta värdet  
i din skog

TILLSAMMANS MED VÅRA EXPERTER 

Stig Forsberg  070-326 45 21  
Bert Forsberg  070-326 45 29
Wictor Rytterstedt 070-247 51 61 
Lars Eliasson  070-251 11 90

www.holmen.com

Tacoprodukter 
Santa Maria, Tortilla, Taco sauce,Tortilla chips

Knapriga chips    
Coop, 175gr  

Munkar
Bonjour. 63g

Rimmat sidfläsk   
Bastuträsk charkuteri.

Proviva
1 liter, olika smaker 

ord.pris 72,90/kg

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER  27/9 - 1/10

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

/st
10k  

 

 

ord.pris 4,90 st

ord.pris 26,95st
/st10:-15:-

10:-

ord.pris 20,95st
/st/st

ord.pris 79,90/kg

5990
/kg

3 för

Baseco Golv AB, Ammarnäsvägen, Sorsele 
Tel: 0952-550 10

Tusen tack till alla er
som värmt er med vår
lokalproducerade pellets!

1 pall  
= 768 kg 

1 storsäck  
= 700 kg

Kontakta din återförsäljare för pris.

A-Trä, Arjeplog: 0960-100 40

Arvidsjaur Maskinmekaniska:  
Matts Elfing 070-695 88 67

Plåt & Byggspecialisten, Storuman:  
0951-105 33

Vill du också bli återförsäljare på din ort?
Kontakta daniel@baseco.se 



ÖPPET 10-15

UNDER HÖSTDAGEN 

30/9

VÄLKOMMEN IN!
Öppet: mån-fre 9-17

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

Ps! Vi behöver banankartonger.
Hör av dig så hämtar vi!

Vi hjälper Dig med
TVÄTT
ANSA TRÄD, BUSKAR O HÄCKAR
ALLEHANDA SMÅSYSSLOR
BYTE/LAGNING AV BLIXTLÅS
SÖMNAD

	

Västra Järnvägsgatan 2, Vännäs 
Tfn. 0935-512 15 
www.vannasbilverkstad.se

DEN KOMPLETTA  
VERKSTADEN  

Med prisvärd service  
och korta väntetider!

Västra Järnvägsgatan 2, Vännäs 
Tfn. 0935-512 15 
www.vannasbilverkstad.se

DEN KOMPLETTA  
VERKSTADEN  

Med prisvärd service  
och korta väntetider!

Västra Järnvägsgatan 2, Vännäs 
Tfn. 0935-512 15 
www.vannasbilverkstad.se

DEN KOMPLETTA  
VERKSTADEN  

Med prisvärd service  
och korta väntetider!

Västra Järnvägsgatan 2, Vännäs 
Tfn. 0935-512 15 
www.vannasbilverkstad.se

DEN KOMPLETTA  
VERKSTADEN  

Med prisvärd service  
och korta väntetider!

Fruktdryck
Proviva. 1 l  välj mellan olika sorter

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

Gröna vindruvor i ask
Grekland klass 1, kärnfria 500g 

Orginalrost/ fiberrost 
SKOGAHOLM, 1000g

Pizza x-tra allt 
Grandiosa Fryst, 350g  välj mellan olika sorter.

/st

AKTUELL A ERBJUDANDEN
GÄLLER  28/9 - 1/10

2990
/st

Hot dogs 
Scan, 500g

1500
/st1790

/st

Kanonpris!

Max 2st 
/medlem

15001500
/st

/st

Medlemspris 



Att bära reflexer är ett av de enklaste sätten att förebygga svåra trafikskador. Därför åker  
vi nu ut på turné i hela Västerbotten för att prata om reflexer. Träffa oss, testa dina  
reflexer och tävla om en specialdesignad reflexmössa! Alla besökare får dessutom  
en reflexväst till sig själva och möjligheten att ge bort en till någon de bryr sig om. 

LFvasterbotten.se

Turnéplan

16/9   Umeå    Nolia, Change the game

19/9   Dorotea   Ica Nära Dorohallen

20/9   Vilhelmina   Ica Supermarket Tallen

21/9   Storuman   Ica Supermarket 

26/9   Bjurholm   Ica Nära

27/9   Nordmaling   Ica Supermarket 

28/9   Vännäs    Ica Supermarket 

30/9   Lycksele   Höstmarknaden

2/10   Sorsele    Ica Nalohallen

4/10   Malå    Ica Supermarket

5/10   Åsele    Ica Nära

7/10   Skellefteå   Skelleftetravet, V75

17/10   Norsjö    Coop Konsum

18/10   Vindeln    Ica Supermarket

19/10   Robertsfors   Coop Konsum

Läs mer om turnén och när vi besöker din kommun  
på LFvasterbotten.se/reflexturne.



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.

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

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

STORUMAN/SORSELE • LYCKSELE • VILHELMINA • ÅSELE • DOROTEA

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

UMEÅ  • STORUMAN/SORSELE • LYCKSELE • VILHELMINA



www.noliabeer.se

20-21 OKTOBER, NOLIA UMEÅ

Mässan arrangeras av Nolia AB

ÖPPETTIDER
Fredag 15:00-21:00
Lördag 12:00-21:00

AKTIVITETER
Ölprovning, föreläsningar, tävling,  
mat, shopping och skäggtrimning  
och mycket mer!

Köp förköp 
- få senaste 
nyheterna! 
www.noliabeer.se

Norrlands största ölmässa

Följ oss på facebook! 

facebook.com/noliabeer



SEPTEMBER 2017

BJURHOLMS
KOMMUN

Aktuellt:
• Stipendium till lovande idrottsungdomar
• Miljö- och hälsoskyddsavdelningen informerar
• Intressant kultur- och evenemangshöst

EN DEL AV BV-GUIDEN

KOMMUNAL INFORMATION 
av kommunstyrelsen i Bjurholms kommun



September
30/9 Höstdagen
 Plats: Bjurholm centrum
 Se särskild annons i Bjurholmsguiden!
 Arr: Bjurholms kommun i samarbete med Destination   
 Bjurholm/Centrumgruppen, ABF och Bjurholms IF

30/9 Nordiskt Gästabud, Finland 100 år
 Plats: Golfrestaurangen
 Förhandsbokning
 Arr: Föreningen Norden, sponsorer

  Oktober
2/10 Alla tiders Bredträsk
 Tid: kl.18.30, plats: Bredträsk byastuga
 Tema: Skogen och skolan. Fikaförsäljning
 Arr: Västerbottens museum, Biblioteket, Bjurholms    
 berättarakademi, Föreningen Norden, ABF,                
 Hembygdsföreningen, Bredträsk byamän

3/10 Soppkväll
 Tid: kl.18.30, plats: Kyrkstugan
 Soppa, kaffe, lotteri samt underhållning
 Inträde 60 kr – en lott ingår
 Arr: Bjurholms Trädgårdssällskap

10/10 Berättarföreställning – Mitt ibland oss
 Med Kent Lundholm och Linda Marklund
 Tid: kl. 18.30, plats: Bjurholms bibliotek
 En föreställning där vi lär oss skratta med och inte åt de   
 annorlunda livsöden vi lyfter fram i ytan. 
 Inget inträde.
 Arr: Bjurholms bibliotek, ABF

16/10 I en sal på lasarettet – musik och berättarföreställning 
 Med Thomas Andersson och Ellenor Lindgren
 Tid: kl. 19.00, plats: Folkets Hus
	 Inträde	och	fika	med	scenpassrabatt.	Förhandsbokning		 	
 på biblioteket, tel. 0932-140 42 
 Arr: Kulturföreningen BiKupan, Bjurholms bibliotek,    
 Studieförbundet Vuxenskolan

Evenemang
23/10 Skrömta, vittra, oknytt - berättarkväll med gäster
 Tid: kl 19.00, plats: Kyrkstugan
 Arr: Bjurholms berättarakademi, Föreningen Norden,   
 Vuxenskolan

24/10 Frukostmöte för företagare och intresserade
 Tid: kl. 07.30 – 09.00, plats: Sessionssalen,
  kommunhuset. Se kommande annonsering och
 mailutskick för aktuellt tema!
 Arr: Bjurholms kommun

 November
11/11	 Dårfinkskväll	med	kafé
	 Sketcher,	sång	och	musik	bjuds	på	av	Dårfinksgänget
 Tid: kl. 18.00, plats: Folkets Hus
 Förköp och betalning på biblioteket, tel. 0932-140 42
	 Inträde	med	fika:	150	kr,	med	scenpass	130	kr.
	 Arr:	Dårfinkarna,	Kulturföreningen	BiKupan,	Bjurholms
  bibliotek, Studieförbundet Vuxenskolan

13/11 Låt vårt inland leva och en läsande förebild
 Malin Ackermann - kvinna som för kamp mot nerläggning
  av inlandet
 Tid: kl. 19.00, plats: Kyrkstugan
 Arr: Bjurholms bibliotek, Föreningen Norden, ABF

27/11	Nordiskt	julfirande	med	hemliga	gäster
 Malin Tid: kl. 19.00, plats: Kyrkstugan
 Arr: Föreningen Norden, Bjurholms berättarakademi, 
 Studieförbundet Vuxenskolan

28/11 Magiska möten i fågelmarker
 Möt författaren och naturfotografen Brutus Östling
 Tid: kl. 18.30, plats: Bjurholms bibliotek
 Arr: Bjurholms bibliotek, ABF

28/11 Frukostmöte för företagare och intresserade
 Tid: kl. 07.30 – 09.00, plats: Sessionssalen,  kommunhuset
 Se kommande annonsering och mailutskick för  aktuellt tema!
 Arr: Bjurholms kommun

 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 2017-10-04  
 för publicering 2017-10-25.

Stipendium till lovande idrottsungdomar
Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond bildades 
2013 för att bland annat dela ut ett stipendium för att uppmuntra 
lovande idrottsungdomar. Känner du eller din idrottsklubb någon 
som förtjänar att uppmärksammas?

Stiftelsens historia
Mats-Erik	Nyberg	meddelade	i	sitt	testamente	att	500	000	kronor	
skulle avsättas till en fond över vilken Stiftelsen Märta och 
Mats-Erik Nyberg Minnesfond upprättades. Stiftelsen 
förvaltas av Bjurholms kommunstyrelse. Avkastningen av 
kapitalet skall vart fjärde år utdelas, med hälften till lovande 
idrottsungdomar och återstående hälften skall tillfalla Bastuträsk 
byastugeförening. Första utdelning kan ske 2017 enligt 
stiftelsens bestämmelser.

Vem kan nomineras?
Stipendiet	utdelas	till	en	eller	flera	ungdomar	som:
- är lovande inom sin idrott – Skidsport och skytte har företräde
- är företrädesvis från Bjurholm

Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond
Hur går nomineringen till?
Stiftelsen tar emot nomineringar till stipendiet det året 
utdelningen sker. Företrädare för idrottsföreningar och privata 
personer kan nominera en ungdom genom att fylla i en 
nomineringsblankett	som	finns	att	ladda	ner	på	www.bjurholm.se

Ifylld blankett skickas till:
Brev:
Bjurholms kommun
Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond
Kommunstyrelsen
916 81  BJURHOLM

Som bilaga i e-post skickas till Bjurholms kommuns centrala 
e-postlåda: kommunen@bjurholm.se 

Märk e-posten med ”nominering idrottsungdom”

Sista nomineringsdag är den 30 september 2017!

Kontaktperson:
Julie Johansson, 1:e ekonom, 0932-140 04, 
julie.johansson@bjurholm.se
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	 Arr:	Dårfinkarna,	Kulturföreningen	BiKupan,	Bjurholms
  bibliotek, Studieförbundet Vuxenskolan

13/11 Låt vårt inland leva och en läsande förebild
 Malin Ackermann - kvinna som för kamp mot nerläggning
  av inlandet
 Tid: kl. 19.00, plats: Kyrkstugan
 Arr: Bjurholms bibliotek, Föreningen Norden, ABF

27/11	Nordiskt	julfirande	med	hemliga	gäster
 Malin Tid: kl. 19.00, plats: Kyrkstugan
 Arr: Föreningen Norden, Bjurholms berättarakademi, 
 Studieförbundet Vuxenskolan

28/11 Magiska möten i fågelmarker
 Möt författaren och naturfotografen Brutus Östling
 Tid: kl. 18.30, plats: Bjurholms bibliotek
 Arr: Bjurholms bibliotek, ABF

28/11 Frukostmöte för företagare och intresserade
 Tid: kl. 07.30 – 09.00, plats: Sessionssalen,  kommunhuset
 Se kommande annonsering och mailutskick för  aktuellt tema!
 Arr: Bjurholms kommun

 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 2017-10-04  
 för publicering 2017-10-25.

Stipendium till lovande idrottsungdomar
Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond bildades 
2013 för att bland annat dela ut ett stipendium för att uppmuntra 
lovande idrottsungdomar. Känner du eller din idrottsklubb någon 
som förtjänar att uppmärksammas?

Stiftelsens historia
Mats-Erik	Nyberg	meddelade	i	sitt	testamente	att	500	000	kronor	
skulle avsättas till en fond över vilken Stiftelsen Märta och 
Mats-Erik Nyberg Minnesfond upprättades. Stiftelsen 
förvaltas av Bjurholms kommunstyrelse. Avkastningen av 
kapitalet skall vart fjärde år utdelas, med hälften till lovande 
idrottsungdomar och återstående hälften skall tillfalla Bastuträsk 
byastugeförening. Första utdelning kan ske 2017 enligt 
stiftelsens bestämmelser.

Vem kan nomineras?
Stipendiet	utdelas	till	en	eller	flera	ungdomar	som:
- är lovande inom sin idrott – Skidsport och skytte har företräde
- är företrädesvis från Bjurholm

Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond
Hur går nomineringen till?
Stiftelsen tar emot nomineringar till stipendiet det året 
utdelningen sker. Företrädare för idrottsföreningar och privata 
personer kan nominera en ungdom genom att fylla i en 
nomineringsblankett	som	finns	att	ladda	ner	på	www.bjurholm.se

Ifylld blankett skickas till:
Brev:
Bjurholms kommun
Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond
Kommunstyrelsen
916 81  BJURHOLM

Som bilaga i e-post skickas till Bjurholms kommuns centrala 
e-postlåda: kommunen@bjurholm.se 

Märk e-posten med ”nominering idrottsungdom”

Sista nomineringsdag är den 30 september 2017!

Kontaktperson:
Julie Johansson, 1:e ekonom, 0932-140 04, 
julie.johansson@bjurholm.se



Fjärrundervisningen har startat!
I förra numret av KI berättade vi om planerna att starta 
fjärrundervisning i Bjurholm, dvs en undervisningsform där 
man deltar i lärarledd undervisning men kommunikationen 
mellan lärare och elever sker via stora dataskärmar. På sikt 
hoppas vi att det här öppnar möjligheter för oss i Bjurholm att 
delta i utbildningar, t ex på universitetsnivå men att man kan 
bo kvar i Bjurholm större delen av utbildningstiden. Kanske 
också omvänt, att en lärare som bor i Bjurholm kan undervisa 
elever som bor någon annanstans. Men för att återgå från 

dröm till dagens verklighet så kan vi berätta att en grupp på 
åtta komvuxstuderande som läser svenska på halvtid precis 
har startat det första fjärrundervisningsförsöket i Bjurholm. Vi 
samarbetar med Liljaskolan i Vännäs och därifrån arbetar alltså 
läraren. 

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

Vuxenutbildning

Ny medarbetare
Biblioteket har fått en ny medarbetare, Sandra Roukos, som ska 
arbeta	som	biblioteksassistent.	Sandra	med	familj	har	flyttat	till	
Agnäs från Umeå och vi hälsar henne välkommen till Bjurholm 
och biblioteket.

I samband med det har Ulrica Lidström förändrat sina 
arbetsuppgifter och jobbar nu som BUS-bibliotekarie = barn-
ungdom-skola. 

Meröppetbibliotek
Från juni 2017 är Bjurholms bibliotek ett Meröppetbibliotek.

Det meröppna biblioteket i Bjurholm gör att du kan använda 
biblioteket även på tider då det inte är bemannat.

För att få tillgång till det självbetjänade biblioteket måste 
du inneha lånekort, vara minst 18 år och registrera dig som 
meröppetanvändare. Kontakta personalen under bemannad 
öppettid.

Öppettider:
Meröppet/Självbetjäning  Bemanning
Mån		 08.00	–	20.00	 10.00	–	13.00	(vintertid	till	15.00)
Tis 08.00 – 20.00 10.00 – 13.00, 17.00 – 20.00
Ons 08.00 – 20.00 10.00 – 13.00
Tors  08.00 – 20.00 10.00 – 13.00, 17.00 – 20.00
Fre 08.00 – 20.00 10.00 – 13.00
Lör 08.00 – 20.00 Ingen bemanning
Sön 08.00 – 20.00 Ingen bemanning

Biblioteket
Bokväskor påminnelse
Biblioteket har sedan länge levererat bokväskor till låntagare 
som har svårt att ta sig in till biblioteket. Bokväskorna levereras 
av lantbrevbäringen. Vi erbjuder också låntagare som bor inne i 
samhället samma service. Hör av er om ni önskar få bokväskor 
levererade hem. Ring Karin Gulliksson tel: 0932-140 61.

Utställningar på biblioteket
4 - 30/9  Margareta Marckusson, Nyåker
9 - 28/10 ”En kassutställning, eller en kass utställning”
11/12 - 10/1 ”Jul i vårt hus”

Musikskolan
De elever som önskar delta i musikskolan lämnar in en 
ansökan	inför	varje	nytt	läsår.	Ansökan	finns	på	
biblioteket och lämnas också in där efter målsmans 
underskrift. Gäller i första hand för elever från 
klass 4, men även yngre elever kan få vara 
med	om	det	finns	plats.

De lektioner som kan erbjudas är: piano, gitarr, bas, trummor 
och sång. Eleverna får också spela/sjunga i grupp. Kostnaden 
för att delta i musikskolan är 600 kr/termin med en syskonrabatt 
(250	kr	andra	barnet).	Kostnader	för	spelböcker	kan	tillkomma.	

De som inte anmält sig kan fortfarande anmäla sig till biblioteket.

Kontaktperson:
Karin Gulliksson, kultur- och biblioteksansvarig , 0932-140 61, 
karin.gulliksson@bjurholm.se
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Slaktavfall från vilda djur
Slaktavfall från vilda djur får lämnas i skogen, helst på fallplatsen 
eller liknande så att andra djur kan ta del av det. Det ska lämnas 
långt in i skogen för att inte locka rovdjur till bebyggelsen. 

Slaktavfallet får inte innebära en 
olägenhet, det är därför viktigt att inte 
placera det i närheten av bostäder, 
vägar, vandringsleder och andra 
platser där människor vistas. 
Slaktavfall	från	flera	djur	får	inte	
samlas ihop och tippas på ett och 
samma ställe i stora volymer, sprid ut 
det separat på lämpliga platser.

Det är förbjudet att lämna hushållsavfall i skogen som till 
exempel: plastsäckar, plastpåsar och plasthandskar. Om man 
väljer att gräva ner slaktavfallet får inte hushållsavfall lämnas i 
gropen.

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

Anna Hartvik, miljöinspektör, 0932-141 08, 
anna.hartvik@bjurholm.se

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Anmäl värmepumpinstallation
Värmepumpar som tillvaratar 
värme från berg, jord, grund- eller 
ytvatten kan innebära en risk för 
påverkan på omgivningen. Därför 
måste man lämna in en anmälan i 
god tid till miljö- och byggnämnden, 
om man planerar att installera en 
värmepump för mark-, grund- eller 
ytvatten.

Du kan göra en anmälan direkt på webben eller via 
pappersblankett. Till anmälan ska du bifoga en karta/
situationsplan som redovisar byggnader, borrhål eller kollektor, 
värmepumpens placering, tomtgränser, vägar, vattendrag samt 
vattentäkter och avloppsanläggningar eller liknande.

Anmälan resulterar i ett beslut med försiktighetsmått från 
miljö- och byggnämnden. Det är viktigt att installatören och 
borrentreprenören får ta del av beslutet. För behandlingen av 
anmälan tar nämnden ut en avgift på 1324 kr.

Kontroll i butiker av kemiska produkters 
märkning
Från och med den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i 
handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP- förordning. 
Under hösten kommer Bjurholm kommuns miljöinspektörer 
kontrollera om kravet i lagstiftningen följs i lokala butiker. 
Kontrollen är en del i ett samverkansprojekt där kommuner i hela 
Sverige kommer att kontrollera att butiker bara säljer kemiska 
produkter som är:
• märkta enligt CLP- förordningen
•   märkta på svenska
•   försedda med barnskyddande förslutning och med kännbar
  varningsmärkning när det krävs
Samverkansprojektet anordnas av Kemikalieinspektionen. CLP 
står	för	engelskans	”Classification,	Labelling	and	Packaging”	
(klassificering,	märkning	och	förpackning).

Trevlig höst!
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