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Välkommen på julfika! 
Vi välkomnar alla våra medlemmar och skogsägare till  
Norras årliga julfika. Välkommen att besöka ditt lokala  
kontor för en trevlig stund tillsammans.  

När: Fredag 13 december, kl 10-14 
Var:  Östra Järnvägsgatan 9B, 911 32 Vännäs
 Storgatan 3B, 916 31 Bjurholm
                           norra.se                                  

SOLROSFRÖ  
Nature. 18kg. Ord. pris 249/st

SAFFRAN
Coop. 0,5g. Ord.pris 19,95/st

TOALETTPAPPER
Edet. 18-pack. Ord. pris 83,95/st

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER  27/11 - 1/12BJURHOLM

Måndag-Söndag kl 8-20 • Tel. 0932-101 20

 

PEPPARKAKSHJÄRTAN
Nyåkers. 475g. Ord.pris 28,95/st

TORSDAG 12/12 KL 15-18 
VI BJUDER ALLA 
VÅRA KUNDER PÅ 
TOMTEGRÖT & 
SKINKMACKA!

VÄLKOMMEN IN!
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God Jul & Gott Nytt År



Månadens Kåseri
av Elina Kallin

Jul är egentligen en helt knäpp tradition 
om man tänker efter. Vuxna människor 
som klär ut sig i konstiga masker, ett 
överflöd av mat som ingen äter upp och 
fullkomlig överkonsumtion. Orsaken till att vi 
överhuvudtaget firar jul är det nog inte heller 
många som tänker på.
Nu låter jag som Grinchen och det är verkligen inte me-
ningen. Jag älskar julen! Eller jag älskar tanken på julen. 
Alla hus som pyntas med fin belysning. Godis, klappar och 
en sprakande brasa. Julmusik i bakgrunden, sällskapsspel 
och varm glögg. Ungarna som leker ute i snön hela dagen i 
väntan på julmat och tomtebesök. Rosiga kinder och glada 
miner.

Men så blir sällan julen. I alla fall inte hemma hos oss. Jag 
har den bästa familjen men kan ärligt säga att vi är väldigt 
stökiga. Om ni tänker på filmen ”Tomten är far till alla barnen” 
så förstår ni lite. Det är mycket av ”min pappa, din mamma, 
våra barn, dina barn, hennes mormor och grannens kusin.” 
Hundar som kissar på julklapparna och äter upp den dyra 
chokladasken du fick i present. Rastlösa och förväntansfulla 
ungar med mycket spring i benen, hoppandes i soffan för 
att det är för kallt att vara ute. Jag som står och pekar med 
hela handen, ”Nu är klockan 15.00, ALLA ska se på Kalle”. 
Lyckas med att få in alla till tv-soffan kl 15.08, sätter mig 
med en kopp glögg i handen och pustar ut. Sen får jag kryp 
i kroppen. Springer mellan köket och tv:n resten av kväll-
en, missar de traditionella julprogrammen och hinner bara 
se slutet. Ni vet dom där julhälsningarna från alla moderna 
Disneyfilmer som ingen har sett och ingen har en aning om 

vad det är. Men det hela är ju ändå en tradition. Vår tradition.
Det ÄR stökigt. Det ÄR många förväntningar som inte blev 
som det var tänkt (framförallt mina, jag har nog sett för många 
praktfulla julfilmer i mina dar). Trots detta är julen min favo-
rithögtid. Framförallt är det fint att se barnens reaktioner på 
julklapparna dom fått. (Om man bara fokuserar på det och 
bortser från disken och drivorna med skräp och juklappspap-
per.)

Det bästa med julen enligt mig är mellandagarna. Alla pysslar 
på med sitt, man äter rester och ser på film. Ingen förväntar 
sig något och man kan ta dagen som den kommer.
Skrota runt i pyjamas och ligga på golvet i timmar och bygga 
lego med barnen. Inga tider att passa. Perfekt!

Jag är ändå tacksam för den fina jul vi får, och tänker ofta på 
dom som inte har lika tur. Dom som är ensamma eller inte har 
ett hem att värma sig i. Ta tillfället i akt denna jul och dela med 
dig. Bjud hem folk som du vet sitter ensamma eller skänk en 
slant till Giving People eller liknande organisationer som job-
bar för att alla ska få en fin jul.

GOD JUL!

Elina Kallin
ST Tryckeri & Reklam

Nu kommer högtiden med
allra flest förväntningar
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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
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Storuman Tryckeri & Reklam AB

Distribution
PostNord

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 Fortnox. Avgift 45:- inkl. moms, 30 dagar 
netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta och 
påminnelseavgift. Reklamskatt ingår i alla priser.

Nästa utgivning: 26/2
Manusstopp: 27/1
annons@bjurholmsguiden.se

 Elina  Markus  Monica



God Jul & 
Gott Nytt År!

Konsert 
till förmån för Musikhjälpen.

Lördagen 30/11 i Örträsk kyrka kl 17.30
Förskole/fritidsbarnen sjunger

Olle Bergren & Kicks Thörnlund mfl från Lycksele
David Henriksson • Elin Örebrand och bandet HeeL m.fl.

Middagsbuffe kan bokas innan på Restaurang Pärlan
Musikhjälpenpub med underhållning. 070-2332451.

Arrangör: Örträsk Förskola Musikanten
Medarr: Svenska kyrkan Lycksele

Gud säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens 
dag. Se nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. 2Kor. 6:2

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

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

NYA

Fin i håret 
till jul?

Välkommen att 
boka tid!

Finn fem fel
Fem saker skiljer dessa två bilder åt, kan du hitta vilka?

Vi önskar alla våra läsare 
och annonsörer en riktigt

God Jul & 
Gott Nytt År

Läs mer om hur du kan hjälpa på 

www.givingpeople.se 
Inget bidrag är för litet!



Skyltsöndag i Bjurholm 1:a dec
Julmarknad på Folkets Hus kl. 12-17

 Utställare
 Fika- och loppisförsäljning
  Pyssel och fiskdamm för barnen
  Underhållning av bla. Svenska kyrkan, Pingstkyrkan

  Sabina Eriksson och idoldeltagaren Klajdi Dedej
 Lions grillar korv utanför ICA samt säljer lotter 
 Kl 16.30 Kom och träffa tomten utanför ICA
   (ICA och Coop har 

öppet som vanligt)Butikerna har öppet kl 12-18

V armt välkomna!

V andrande adventskalender
Bjurholmarna bjuds in att delta i en rolig och rörlig aktivitet 
med kluriga ledtrådar och frågor. Under dagarna 1-24 ska 
man via kluriga ledtrådar leta reda på 24 luckor/tittfönster 
runt samhället där det finns en fråga som ska besvaras i ett 
svarsformulär (hämtas från slutet av november hos 
Lilla Skafferiet, COOP och Happy Homes).

Roliga priser lottas ut bland dem som har alla rätt eller flest 
rätt. De rätta svaren och vilka som kan hämta priser redovisas 
efter nyår via anslag på anslagstavlor utanför Lilla Skafferiet, 
kommunhuset och vid ravinen. 

Ett samarbete mellan företagare, föreningar, kommunen 
och närpolisen i Bjurholm

Attraktivare centrum  
För att skapa lite mer julstämning på samhället har kommunen 
köpt in ytterligare vinter-/julbelysning i form av ljusbollar.  
Dessutom har vi fått sponsrat julgranar av SCA vilka ska sättas 
upp vid entréerna till butikerna/caféer m.m.

För mer info se kommunens evenemangskalender samt Facebook

GRÖTKVÄLL PÅ COOP 12/12SAMT LÅNGÖPPET I BUTIKERNA



Välkommen på julfika till vårt lokalkontor i Vännäs,  
Vegagatan 12. Onsdag 11 december mellan klockan 10–15  

sätter vi på kaffe pannan och bullar upp med lite gott  
att fika tillsammans. Det ska bli kul att ses!

är du värd
Julfika

Johanna Strömberg

Ronny Persson

www.martinsons.se

Pelletsdepån 
i Balsjö/Bjurholm 

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

Varmt välkomna!

Pelletsdepån  
i Balsjö/Bjurholm

Arne Pettersson
070 696 35 38
pettersson_arne@hotmail.com

Grattis! Vinnare av en pall 
pellets vid utlottningen 

under Bjurholmsdagarna:
Ingela Landström, Örträsk

MIKAEL CHRISTIAN

 Tävling
december

Jobb utförda

1-20 December

Är med om

utlot tning av

et t Hitachi

skruvdragarpaket
Värde ca 2495kr
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Att låta skogen stå kvar onödigt länge kan  
innebära risker. Avverka i stället i rätt tid för 
god avkastning och för att snabbt få snurr  

på tillväxten i din nya ungskog.  
 

Läs mer och boka kostnadsfri rådgivning på 
sca.com/slutavverkning

Låt inte flisen  
brinna inne.

Avverka i tid.
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Har du råd  
att vänta med  
avverkningen? 

SLUTAVVERKA MED SCA
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tabussen.nu
0771-100 110

vi
n
te
r.

Ja, nu är det slut  
på gamla tider ...
Från 15 december och ett år framåt gäller en ny tidtabell.  
Vill du ha den direkt i mobilen laddar du ner vår app. 

Du kan också välja att surfa in på tabussen.nu och skapa en  
personlig tidtabell för de linjer som är aktuella för dig.  
Ladda ner som en pdf eller beställ hem till brevlådan.  
Kundservice kan också hjälpa dig att skapa en  
egen personlig tidtabell.

Välkommen ombord! 



 

 

 

 

 

 
Vattenfall övertar vindkraftsprojekt 

Stensvattsmarken 

Vi på Vattenfall är glada att meddela att vi förvärvat vindkraftsprojekt 
Stensvattsmarken från projektören Triventus, med möjligheten att etablera 
vindkraft i ett område i södra Bjurholms kommun.  

Vi ser mycket fram emot att lära känna Bjurholms kommun, dess invånare 
och näringsliv för ett framgångsrikt samarbete. 

Vattenfall har nu upprättat en hemsida för projektet. Där finns information om 
projektets historik, status och väg framåt, samt en karta över projektområdet. 
www.vattenfall.se/stensvattsmarkenvind 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter. Våra 
kontaktuppgifter finns på hemsidan. Vi ser fram emot en givande dialog.  
 

Erik Grönlund, projektledare  Elin Eriksson, kommunikatör 
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DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE
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SIMON LIDESTAV

9515001 SLV

CASTORHALLEN
NYBYGGNAD GYM- OCH BOWLINGHALL

SLV

LINK ARKITEKTUR   010-479 99 00A

WSP                           010-722 50 00K

WSP                           010-722 50 00VVS

WSP                           010-722 50 00EL

BRICON                     info@bricon.seBRAND
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Bollhall

Simhall

+174,55

+174,55

+174,15

+174,15

+174,15

+173,75

+173,35

+173,35

BJKL +173,35
FG +174,15

+174,55

+173,95

Gym

Bowling

Fd

RWC

WC St

VF

Gruppträning

Teknik

Café

RWC
OMKL

Teknik

OMKL

UNDER UTREDNING

2019-11-04

CAFÉ

GYM

BOWLING

GRUPP-
TRÄNING

Äntligen!
Nu är det klart att påbörja bygget av den efterlängtade hallen 
för gym, spinning, bowling och café i Bjurholm.
På skissen kan du se hur det är tänkt att bli. Den byggs mellan nuvarande simhall och sporthall. 
Ju lägre byggkostnaden blir, ju lägre hyra behöver vi ta ut av den eller de entreprenörer som vill
bedriva verksamhet där. Vare sig du är en privatperson eller ett företag så är vi tacksamma för ditt/
ert bidrag till bygget, arbetstimmar eller pengar. Vi kommer att anlita proffessionella byggföretag så 
din insats kan tex. vara att på kort varsel komma och hjälpa till med urlastning av byggmaterial, 
snöröjning eller liknande uppgifter. 

Du/ni som gärna vill hjälpa till, 
meddela styrelsen via mail: 
castorhallen@gmail.com

Vi som sitter i styrelsen är: 
Harry Lindqvist
Kicki Flodell, 
Stefan Enardsson 

och suppleanter 
Kurt-Ivan Sandberg, 
Mats-Olof Hörnqvist

ett projekt med stöd av



EN DEL AV BV-GUIDEN

UTSORTERING 
av matavfall

FÖRETAGSGALA 2019
Nominerade och vinnare

FOLKHÄLSOENKÄTEN
Hälsa på lika villkor

KOMMUNAL 
INFORMATION

NOVEMBER 2019

BJURHOLMS
KOMMUN



Kommunens vision
En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd 
och behöver inte kunna mätas eller vara helt 
realistisk. Bjurholms kommun har en vision 
som talar om hur hela kommunen ska 
vara i framtiden, en gemensam färdriktning 
för hela kommunen. Kommunens vision är 
antagen av kommunfullmäktige och lyder:

Bjurholms kommun ska även i framtiden vara en bra 
kommun och utvecklas till en av landets bästa.

Visionen är en del av styrningen av kommunens verksam-
heter. Visionen bryts ner i mål som ska vara vägledande. 
Målen anger vilken kvalité som verksamheterna ska ha 
och är ett av politikens sätt att styra kommunen.

Att göra varandra bra
Att enbart styra en kommun med mål och budget är inte till-
räckligt. Vi behöver även arbeta med tillit. Vad jag då men-
ar är att vi ska göra varandra bra, att alla, politiker, kommu-
nens tjänstepersoner, företagare och alla medborgare gör 
detta tillsammans. Det är vår gemensamma kommun som 
vi alla ska vara stolta över. Alla bär ansvar över att på sitt 
sätt medverka till att göra varandra bra istället för att jaga 
syndabockar. Om vi väljer att göra varandra bra kommer 
detta bidra till ökad trivsel och glädje för alla.

Fika med kommunen
Kommunstyrelsens presidium, det vill säga kommunstyrel-
sen ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande tillsam-
mans med kommunchefen bjuder medborgare på samtal 
med fika.  Detta kan även ses som ett led i att göra var-
andra bra, där ni som medborgare får svar på era funde-
ringar och frågor. Det gör även att kommunen får en större 
förståelse för vilka frågor som är viktiga för er medborgare. 
Senaste fikaträffen var 18 november och fler fikaträffar pla-
neras efter nyår.

Företagsbesök
Kommunens företagare gör varandra bra. De bidrar till att 
skapa arbetstillfällen och gör att medborgarna kan köpa 
varor eller tjänster som de behöver. Därför är kommunens 
företagare viktiga för Bjurholm. Kommunstyrelsens presi-
dium genomför tillsammans med tjänstepersoner företags-
besök kontinuerligt för att få en större förståelse för kom-
munens företagare samtidigt som en bättre relation skapas 
som gör varandra bra.

Delårsrapport 2019
Jag vill även ge er en kort uppdatering kring kommunens 
ekonomi. I delårsrapporten 2019 ser man att kommunen 
har ett prognostiserat minusresultat på 1,8 miljoner för 
2019. Jämfört med att kommunen gjorde ett minusresultat 
på nästan 15 miljoner förra året är det en otrolig återhämt-
ning. Men det räcker inte, utan kommunen måste jobba 
ännu mer för att få balans i ekonomin. Detta är något som 
både politiker och kommunens tjänstepersoner arbetar 
kontinuerligt med som även ska göra varandra bra.

Diamanten är en ny fastighet för ett nytt vård- och omsorgsboen-
de kombinerat med en ny förskola, storkök och tvätt i Bjurholms 
kommun. Projektet fortsätter enligt planerna och till kommunsty-
relsens sammanträde 26 november kommer politiken fatta beslut 
om att ändra detaljplanen för kvarteret Arrendatorn där projektet 
föreslår att placera denna fastighet.

Kontaktuppgifter: Jimmy Johansson, kommunchef, 
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se 

NATIONELLA FOLKHÄLSO-
ENKÄTEN HÄLSA PÅ LIKA 
VILLKOR
Resultat för Bjurholm 2018
Enkäten har genomförts av Region Västerbotten tillsammans 
med Folkhälsomyndigheten vid fyra tillfällen: 2006, 2010, 2014 
och nu senast 2018. Är du intresserad av att ta del av hela sam-
manfattningen för Bjurholms resultat så är du välkommen att 
hämta ett exemplar av skriften i receptionen eller titta på 
www.bjurholm.se

Hälsoförutsättningar i Bjurholm
•  Medellivslängden i Bjurholm är högre bland kvinnor, men 
 likvärdig för männen jämfört med länet och övriga Sverige.
•  Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande är bättre   
 bland kvinnor i Bjurholm, men sämre för männen, jämfört med 
 övriga Västerbotten och Sverige.
•  Utbildningsnivå och inkomst är lägre hos både kvinnor 
 och män i Bjurholm än i övriga Västerbotten och Sverige. 
•  Andelen med fetma, riskbruk av alkohol och som snusar 
 är lägre hos männen i Bjurholm än i övriga Västerbotten 
 och Sverige.
•  Andelen med rädsla för att gå ut ensam, stress och som  
 röker är lägre hos kvinnor i Bjurholm än i övriga Västerbotten 
 och Sverige.
•  Fetma och snusning är vanligare hos kvinnor i Bjurholm än i  
 övriga Västerbotten och Sverige. 

Bjurholms kommun deltar i Länsstyrelsens projekt ”Folkhälsoar-
betets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens 
folkhälsoarbete” med syfte att stärka det regionala och lokala 
folkhälsoarbetet. För att stimulera och stödja kommunernas egna 
prioriteringar så erbjuds deltagarna 19-22 november en studiere-
sa till Bodø kommun i Norge. 2012 instiftade Stortinget i Norge en 
folkhälsolag. Lagen reglerar offentliga aktörers folkhälsoansvar. 
Besöket ger Bjurholm möjlighet att inhämta lärdomar och erfaren-
heter till hjälp för vårt fortsatta folkhälsoarbete.

Kontaktuppgifter: Malin Burström, kvalitetsstrateg
0932-141 77, malin.burstrom@bjurholm.se

KOMMUNCHEFEN 
INFORMERAR

DIAMANTEN - ETT NYTT 
ÄLDRECENTER OCH FÖRSKOLA

Sist men inte minst vill jag passa på att önska er en god 
jul och ett gott nytt år för detta är den sista kommunala 
informationen för detta år! Nästa kommunala information 
kommer ut i februari 2020. 
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förståelse för vilka frågor som är viktiga för er medborgare. 
Senaste fikaträffen var 18 november och fler fikaträffar pla-
neras efter nyår.

Företagsbesök
Kommunens företagare gör varandra bra. De bidrar till att 
skapa arbetstillfällen och gör att medborgarna kan köpa 
varor eller tjänster som de behöver. Därför är kommunens 
företagare viktiga för Bjurholm. Kommunstyrelsens presi-
dium genomför tillsammans med tjänstepersoner företags-
besök kontinuerligt för att få en större förståelse för kom-
munens företagare samtidigt som en bättre relation skapas 
som gör varandra bra.

Delårsrapport 2019
Jag vill även ge er en kort uppdatering kring kommunens 
ekonomi. I delårsrapporten 2019 ser man att kommunen 
har ett prognostiserat minusresultat på 1,8 miljoner för 
2019. Jämfört med att kommunen gjorde ett minusresultat 
på nästan 15 miljoner förra året är det en otrolig återhämt-
ning. Men det räcker inte, utan kommunen måste jobba 
ännu mer för att få balans i ekonomin. Detta är något som 
både politiker och kommunens tjänstepersoner arbetar 
kontinuerligt med som även ska göra varandra bra.

Diamanten är en ny fastighet för ett nytt vård- och omsorgsboen-
de kombinerat med en ny förskola, storkök och tvätt i Bjurholms 
kommun. Projektet fortsätter enligt planerna och till kommunsty-
relsens sammanträde 26 november kommer politiken fatta beslut 
om att ändra detaljplanen för kvarteret Arrendatorn där projektet 
föreslår att placera denna fastighet.

Kontaktuppgifter: Jimmy Johansson, kommunchef, 
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se 

NATIONELLA FOLKHÄLSO-
ENKÄTEN HÄLSA PÅ LIKA 
VILLKOR
Resultat för Bjurholm 2018
Enkäten har genomförts av Region Västerbotten tillsammans 
med Folkhälsomyndigheten vid fyra tillfällen: 2006, 2010, 2014 
och nu senast 2018. Är du intresserad av att ta del av hela sam-
manfattningen för Bjurholms resultat så är du välkommen att 
hämta ett exemplar av skriften i receptionen eller titta på 
www.bjurholm.se

Hälsoförutsättningar i Bjurholm
•  Medellivslängden i Bjurholm är högre bland kvinnor, men 
 likvärdig för männen jämfört med länet och övriga Sverige.
•  Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande är bättre   
 bland kvinnor i Bjurholm, men sämre för männen, jämfört med 
 övriga Västerbotten och Sverige.
•  Utbildningsnivå och inkomst är lägre hos både kvinnor 
 och män i Bjurholm än i övriga Västerbotten och Sverige. 
•  Andelen med fetma, riskbruk av alkohol och som snusar 
 är lägre hos männen i Bjurholm än i övriga Västerbotten 
 och Sverige.
•  Andelen med rädsla för att gå ut ensam, stress och som  
 röker är lägre hos kvinnor i Bjurholm än i övriga Västerbotten 
 och Sverige.
•  Fetma och snusning är vanligare hos kvinnor i Bjurholm än i  
 övriga Västerbotten och Sverige. 

Bjurholms kommun deltar i Länsstyrelsens projekt ”Folkhälsoar-
betets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens 
folkhälsoarbete” med syfte att stärka det regionala och lokala 
folkhälsoarbetet. För att stimulera och stödja kommunernas egna 
prioriteringar så erbjuds deltagarna 19-22 november en studiere-
sa till Bodø kommun i Norge. 2012 instiftade Stortinget i Norge en 
folkhälsolag. Lagen reglerar offentliga aktörers folkhälsoansvar. 
Besöket ger Bjurholm möjlighet att inhämta lärdomar och erfaren-
heter till hjälp för vårt fortsatta folkhälsoarbete.

Kontaktuppgifter: Malin Burström, kvalitetsstrateg
0932-141 77, malin.burstrom@bjurholm.se

KOMMUNCHEFEN 
INFORMERAR

DIAMANTEN - ETT NYTT 
ÄLDRECENTER OCH FÖRSKOLA

Sist men inte minst vill jag passa på att önska er en god 
jul och ett gott nytt år för detta är den sista kommunala 
informationen för detta år! Nästa kommunala information 
kommer ut i februari 2020. 

Näringsliv i Samverkan 6.0 (NIS 6.0)
Projektet bygger vidare på det tidigare samverkansprojektet som 
avslutades i september 2019. Syftet med NIS 6.0 är att stärka 
Umeåregionen som näringslivsregion och ta vara på de möjlighe-
ter som Umeås tillväxt för med sig.

Mål
Målsättningen är att överbrygga geografiska hinder och skillnader 
i de inomregionala förutsättningarna genom förbättrad samver-
kan mellan regionens tillväxtorter och befintliga stödstrukturer.
Det ska i sin tur öka konkurrenskraften för befintliga företag 
främst inom teknik- och tjänsteutveckling hos industri och digitala 
tjänstenäringar.

Målgrupp
Projektet kommer att ha extra fokus på unga, kvinnor och utrikes-
födda entreprenörer och riktade aktiviteter kommer att genom-
föras för att fokusgruppen ska utvecklas som entreprenörer och 
därigenom bidra till utvecklingen av näringslivet.

Om projektet
NIS 6.0 pågår i tre år från den 1 oktober 2019 och till den 30 sep-
tember 2022. I samverkansprojektet NIS 6.0 ingår kommunerna; 
Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors. Projek-
tet finansieras av Region Västerbotten och Tillväxtverket samt de 
medverkande kommunerna.

Robertsfors kommun är ägare av projektet som har en samman-
lagd budget på drygt 16 miljoner kronor.

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

Utveckling av näringslivet och företagsklimatet Bjur-
holms kommun 2018-2020, riktat statsbidrag
Bjurholms kommun blev 2018 beviljade ett statsbidrag från Till-
växtverket. Statsbidraget fördelades till små kommuner i Sverige 
med geografiska utmaningar. Stödet ska ge kommunerna möj-
ligheten att driva ett strategiskt utvecklingsarbete för att stärka 
näringslivet och företagsklimatet.
Tillväxt- och utvecklingskontoret i Bjurholm jobbar just nu paral-
lellt med flera projekt inom statsbidraget. Här kommer en kort 
sammanfattning av som är på gång just nu.

Tillväxt och Tillsyn
Tillväxt och Tillsyn (Rättviksmodellen) är en ideell förening som 
jobbar med att utveckla nya arbetssätt som ska bidra till att län-
ka samman kommunernas tillväxt- och tillsynsarbete. Under no-
vember månad kommer personal från miljö- och byggnämnden 
tillsammans med tillväxt- och utvecklingskontoret att utbildas i det 
nya arbetssättet. Detta ska bidra till ett öppet och positivt före-
tagsklimat där företagarna trivs. 

Samhällsplanerare
Tillväxt- och utvecklingskontoret har under projekttiden anställt 
en samhällsplanerare som bland annat kommer att jobba med 

TILLVÄXT- OCH 
UTVECKLINGSKONTORET

kommunens detaljplaner. En del av processen kommer att vara 
digitalisering, så att företagarna och medborgarna själva ska kun-
na få tillgång till en del av kommunens planer.

Attraktivt centrum
Bjurholms kommun vill skapa en mötesplats/park på tomten mitt 
emot Ica och jobbar just nu med att ta fram en ritning över det 
tilltänkta området. Syftet med mötesplatsen/parken är att skapa 
ett litet torg där företag, medborgare och föreningar kan ställa ut 
och sälja sina produkter. Det ska även vara en plats där man kan 
samlas, gammal som ung, för att leka, vila eller bara umgås med 
andra. 

Kontaktperson: Jenny Stensson, näringslivsutvecklare
0932-140 15, jenny.stensson@bjurholm.se

FÖRETAGSGALA 2019
I oktober gick Bjurholms 3:e företagargala av stapeln, ett tillfälle 
att uppmärksamma och hylla några av alla fantastiska företagare 
som finns i kommunen. Här kommer de nominerade och vinnarna 
i respektive kategori. 

Nominerade i kategorin Årets företagare:
Orientfalafel i Bjurholm AB, Said Razaghi & Tommy Linder
Öråns Gräv & Schakt AB, Lennart Johansson
Tryckt Reklam i Sverige AB, Ari Achrén & Arne Eriksson

VINNARE av Årets företagare:
Orientfalafel i Bjurholm AB

Nominerade i kategorin Årets unga företagare:
Ica Nära Bjurholm (IC Livs AB), Conny Karlsson & Ida Gard 
Guldbaggen, Alexandra Lindström
Öfvre gård maskin AB, Elias, Isac & Erik Alfredsson

VINNARE av Årets unga företagare: 
ICA Nära Bjurholm (IC Livs AB) 

Nominerade i kategorin Still going strong:
Engmans Skogsmaskiner i Åkernäs AB, Lena & Mikael Engman
Bjurholms Snickeri AB, Ulf Segerljung
Chip & Circuit Nord AB, Lars Sjöblom

VINNARE av Still going strong: 
Engmans Skogsmaskiner i Åkernäs AB

Nominerade i kategorin Årets Bjurholmare:
Sargbyggarna
Anders Lindqvist
Sture Eriksson

VINNARE av Årets Bjurholmare:
Sargbyggarna
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TEKNISKA
Utsortering av matavfall
Från och med 1 mars 2020 blir det obligatoriskt att sortera ut ma-
tavfall. Du som fastighetsägare kommer då att kunna välja mellan 
två (2) olika abonnemang:

1. Ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för det 
 brännbara restavfallet.
2. Hemkompostering och det gröna kärlet för det brännbara   
 restavfallet.

Observera! Om du väljer hemkompostering och inte redan 
anmält detta måste du göra det till kommunens miljökontor.

Information om hur du gör ditt val kommer i ett separat utskick 
under januari månad.

Utställning av kärl
På grund av den stora mängd kärl som ska ställas ut så kan det 
hända att du får ett kärl vid din fastighet innan du har gjort ditt 
val. Väljer du då att hemkompostera hämtar vi tillbaka kärlet utan 
extra kostnad. Anledningen är att vi måste påbörja utställningen 
av kärlen i god tid för att vara klara till den 1 mars 2020.

Tidplan för arbetet med utsortering av matavfall:

OKTOBER Informationsutskick

DECEMBER Utställning av kärl påbörjas och 
  fortsätter i omgångar fram till 
  mars 2020

JANUARI 2020 Informationsutskick om hur du 
  gör ditt val av abonnemang

MARS 2020 Föreskrifter börjar gälla och 
  utsortering av matavfall är obligatoriskt

Måste jag sortera ut matavfall?
Ja, det är beslutat av kommunfullmäktige att matavfall ska sorte-
ras ut och hållas avskilt från det brännbara restavfallet från och 
med 1 mars 2020.

Mer information
Information om utsortering av matavfall kommer att skickas ut 
under november månad. 
Du kan läsa mer om utsortering av matavfall på 
www.bjurholm.se/matavfall.

Kontaktperson: Petra Mardones, handläggare, 
0935-140 00, petra.mardones@vannas.se

BIBLIOTEKET
Öppettider på biblioteket inför jul- och nyårshelgen

Under tiden 20 december - 7 januari har vi öppet:
23 december  kl.13.00–15.00
30 december  kl.13.00–15.00
2 januari  kl.17.00–20.00
7 januari  kl.17.00–20.00

Databaser
På bibliotekets hemsida www.minabibliotek.se, finns det flera 
nyttiga och bra databaser. Har du ett lånekort kan du göra egen 
inloggning på denna sida.

Nytt är att vi numera också har ArkivDigital, släktforskningsda-
tabas. Sedan tidigare har vi släktforskningsdatabasen Ancestry 
library edition. Titta också på databasen Pressreader. Där kan du 
läsa tidningar och tidsskrifter från hela världen på många olika 
språk. Dagsfärska. Sök på land eller språk, och bläddra omkring.

Kontaktperson: Karin Gulliksson, bibliotikarie 
0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se

UTSTÄLLNING PÅ 
BIBLIOTEKET
2/12–10/1  Jul i vårt hus
   Utställning på biblioteket, ”Jul i vårt hus”, som
   kan bli lite hur som helst.

Fler evenemang och mer detaljerad information om 
respektive evenemang finns i evenemangskalendern på 
www.bjurholm.se.

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till 
tips@bjurholm.se senast 2020-01-27 för publicering 2020-02-26

DECEMBER

5/12  Folkets Hus kl.19.00, I sanningens tjänst, 
  musik och berättarföreställning med Thomas 
  Andersson och Greger Ottosson

  Inträde 150 kr, med scenpass 130 kr, förbokning på 
  biblioteket 0932-140 42. 
  Arr: Kulturföreningen BiKupan, biblioteket.

EVENEMANG

Bjurholms kommun 
önskar alla läsare 

God Jul & 
Gott Nytt År!

VÄRLDENS BARN I 
BJURHOLMS KOMMUN 2019
Tack till alla som samlat in pengar till Världens barn.
Summa 66 880 kr, räknat per capita = 28 kr. Det innebär att vi 
ökat med 18 % jämfört med föregående år och ligger på tredje 
plats i länet.

Aina Nygren, kommunsamordnare för Världens barn 
i Bjurholms kommun.


