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Enkelt
skogsägande
Hos oss får du överblick på hela ditt
skogsägande. Vi ger dig professionella
råd och ser till att din skog sköts och
växer som du vill.

Kontakta oss så berättar vi mer!
Ring 010-583 10 00
På norra.se kan du läsa mer om hur vi arbetar
för att öka värdet på våra medlemmars skogar.

Jesus säger: Om någon hör min röst och öppnar dörren,
ska jag gå in till honom... Upp.3:20
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Nästa utgivning: 29/4
Manusstopp: 6/4
annons@bjurholmsguiden.se

Egen el från Solen

SOLCELLER

Begär
offert id
ag!

Klart innan sommaren,
bra för både miljö och plånbok.

NOSEL

Norrlands Solenergi AB
073-261 96 89 • info@nosel.se

Maila
eller ring
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ÖRÅNS
GRÄV & SCHAKT AB
Vi erbjuder helhetslösningar inom
avloppsanläggningar och är diplomerade för
arbete inom enskilda avlopp

Grattis! Vinnare av en pall
pellets vid utlottningen
under Bjurholmsdagarna:
Ingela Landström, Örträsk

Pelletsdepån

i Balsjö/Bjurholm
RING OSS FÖR OFFERT ELLER ÖVRIGA FRÅGOR
6 och 8 mm pellets finns på lager för
beställning eller hämtning från depån
i Balsjö (ring före).

Vi utför arbeten inom bland annat

Varmt välkomna!

• Dränering
• Markplanering
• Grundarbeten
• Vägarbeten
• Grävning av jordvärme
• Grävning av vatten och avlopp
• Lastväxlartransporter

Tel. 070-691 21 94

Pelletsdepån
i Balsjö/Bjurholm

012kS

Arne Pettersson
070 696 35 38
pettersson_arne@hotmail.com

AKTUELLA ERBJUDANDEN
2 FÖR
GÄLLER 26/2 - 1/3

BJURHOLM

10:-

/st

KEJSARVÅFFLOR

Kungsörnen. 400g. Ord.pris 17,50/st

Vi på Martinson vill göra livet enkelt för
dig som skogsägare. Det handlar om alltifrån rådgivning och genomförande av rätt
insatser i din skog, hela vägen fram till en
trygg och smart virkesaffär. Därför har vi
byggt upp ett starkt team av erfarna skogsproffs, som säkerställer att du alltid kan få
hjälp av en expert på just ditt område.
På martinsons.se hittar du kontaktuppgifter till din närmaste virkesköpare.
Hör gärna av dig redan i dag!

012kS

10:-S
00k
/st

2 FÖR

är värd

att bli något stort

00k

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

5:-

/st

FRUKTDRYCK

Coop. 3x20cl. Ord. pris 9,95/st

00k

Gott & Blandat

Malaco. 170-210g. Ord.pris 19,95/st

139:00k
S

/kg

VÄSTERBOTTENSOST
MITTBIT

Norrmejerier. Per kilo. Ord. pris 209/kg
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SKOGSBRUKSPLAN
Specialerbjudande
till 31 mars

Lätt att
göra rätt
Med en skogsbruksplan från SCA får
du en bra beskrivning av din skog. Planen
ger dig förslag på åtgärder anpassade
efter din skog och dina mål.
Teckna kontrakt på en skogsbruksplan senast
31 mars 2020 så får du en extra premie på 10 kr/m3 vid
första kontrakterade avverkning eller gallring enligt din plan.

Foto @ Torbjörn Bergkvist

Läs mer och kontakta oss på
sca.com/skogsbruksplan
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BJURHOLMS
KOMMUN

EN DEL AV BJURHOLMSGUIDEN

KOMMUNAL
INFORMATION
FEBRUARI 2020

FOLKHÄLSA - mer än
bara bra mat & motion

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
söker personal

FÖRETAGSAMT LÄRANDE
vid Castorskolan
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KOMMUNCHEFEN
INFORMERAR

E-TJÄNSTER &
BLANKETTER

Kommunens ekonomi
I Sverige går vi ekonomiskt sett långsamt men
stadigt mot sämre tider. Den globala handeln
avmattas som påverkar svensk export.
Detta leder till en lågkonjunktur som ger en
låg ökning av kommunernas intäkter.
Bjurholms kommun har under 2019 arbetet
hårt för att komma i ekonomisk balans efter det underskott man
redovisade 2018 på närmare 15 miljoner. Ett arbete som det ser
ut som vi lyckats med. Bokslutet pågår just nu. Det har varit kantat av en hel del utmaningar som vi fortfarande arbetar med. Trots
en väntad lågkonjunktur och svagare ekonomisk ställning arbetar
vi kontinuerligt med att hitta samordnings- och synergieffekter för
att nå effektivisering och ekonomi i balans.

Diamanten - äldreboende och förskola
Kommunstyrelsen har beslutat om att upprätta förslag på ändring av detaljplan av kvarteret Arrendatorn där projektet med Diamanten, det nya äldrecenter och förskola är tänkt att placeras.
Kommunstyrelsen beslutade att genomföra de utredningar som
krävs för detaljplanen. En av de utredningar som krävs är att se
hur den kommande trafiken ska fungera. Det innebär att man ser
över all tänkbar trafik som planeras kring äldreboendet, förskolan
och skolan med busstrafik och parkeringsplatser. Projektet arbetar vidare med detaljplanen och kommer även att börja titta på hur
fastigheten ska se ut. Ett samråd för detaljplanen planerar man
att genomföra fram mot sommaren.

Visst vet du om att e-tjänster och blanketter finns på
kommunens hemsida? https://e-tjanster.bjurholm.se/
E-tjänst innebär att du enkelt skickar in en ansökan eller anmälan etc utan att behöva skriva ut en blankett och skicka/lämna
in den till kommunen. E-tjänsten loggar du enkelt in på med din
E-legitimation. Du kan sedan följa ditt ärende och kommunicera
med tilldelad handläggare via ”Mina sidor”. E-tjänsterna fungerar
både på dator och i smartphone.
Blanketterna är ifyllbara pdf-filer som du kan fylla i på din dator, skriva ut, skriva under och sedan scanna in och skicka per
e-post till kommunen alternativt posta till kommunen eller lämna
in i kommunens reception.
Vi utvecklar hela tiden sidan och tar tacksamt emot invånarnas
önskemål om nya eller saknade tjänster och blanketter.
Kontaktperson: Malin Burström, kvalitetsstrateg,
0932-141 77, malin.burstrom@bjurholm.se

Utbildning för politiker
I januari hade kommunen en utbildningsdag för våra förtroendevalda politiker i både förvaltningslagen och kommunallagen. Det
var två i raden av ett flertal utbildningstillfällen för politikerna som
är planerade tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och
som fortsättningsvis kommer att ske under året 2020 i samband
med kommunfullmäktiges sammanträden. På kommunfullmäktige i december hade kommunen SKR, Sveriges kommuner och
regioner på besök som pratade om digitaliseringens möjligheter.
Utbildningarna sker inom flertalet områden och ska underlätta för
att klara av rollen som förtroendevald politiker.
Kontaktperson: Jimmy Johansson, kommunchef,
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se

SOCIALTJÄNSTEN SÖKER
UPPDRAGSTAGARE
Inom socialtjänsten finns olika uppdrag som utförs av engagerade medmänniskor.
Dessa uppdrag är exempelvis kontaktpersoner, ledsagare, avlösare i hemmet samt familje- och jourhem. Socialtjänsten har
löpande behov av tillgång till uppdragstagare. Du som känner att
du vill engagera dig för en medmänniska kan nu gå in på kommunens hemsida och göra en intresseanmälan. Du behövs!
För intresseanmälan, gå in på: www.bjurholm.se och klicka dig
fram till E-tjänster/blanketter/Omsorg och stöd/Intresseanmälan.

Kommunstyrelsens presidium
tillsammans med kommunchefen bjuder
medborgare på samtal med fika.
Tid & plats hittar du under evenemang.
Varmt välkomna!

ÄNDRINGAR OCH
RÄTTELSER
www.visitbjurholm.nu
Även om vi är mitt i vintern kan det vara bra att planera inför
sommaren. Om ditt företag eller förening borde finnas med på
www.visitbjurholm.nu, gå gärna in och kolla redan nu att allt är
rätt. Kontakta näringslivsutvecklare om något behöver justeras.
Kontaktperson: Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare,
0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
SÖKER DELTIDSPERSONAL
Räddningstjänsten söker kvinnor eller män som vill
arbeta som brandman på deltid i Bjurholm
Ansökan skickas till
Räddningschefen, Norrlandsgatan 2, 911 81 Vännäs

KNYTPUNKTEN
Vi har fortsatt samma öppettider som tidigare men håller under
en period stängt alla dagar över lunch. Eventuella ändringar hittar
du på vår Facebooksida, där det även dyker upp nyheter ibland.
Glöm inte Låneboa där du har möjlighet att låna skridskor, skidor
och andra saker för aktivitet. Hit kan du även lämna saker du själv
inte har glädje av längre.
Låneboa har samma öppettider som butiken.

Hela annonsen finns på www.bjurholm.se
Kontaktpersoner:
Conny Eriksson, räddningschef telefon: 0935–140 00
Ola Lindberg, stf. räddningschef telefon: 0935–140 00
Annika Olofsson, personalrepresentant telefon: 076-148 68 86
Stig Holmberg, personalrepresentant telefon: 070-630 94 29
Ove Burström, personalrepresentant telefon: 0932-140 14

FÖRETAGSAMT LÄRANDE
VID CASTORSKOLAN

Lite nytt
För er som gillar handarbete så är ni särskilt välkomna på torsdagar mellan kl.13.00–15.00. Ta med stickningen eller broderiet,
så har vi en trevlig eftermiddag tillsammans, här finns kaffe eller
the att köpa.
För dig som behöver hjälp med att utforma ditt CV finns möjlighet
att komma och boka en tid hos oss så kan vi titta på det tillsammans. Glöm inte att ta med USB sticka.
Välkomna till Knytpunkten!

ANHÖRIGSTÖD

Entreprenörskap i undervisningen
Ett av skolans viktiga uppdrag är att skapa möjligheter och lärsituationer där elevernas entreprenöriella förmågor får utvecklas. Under några veckor i slutet av höstterminen har eleverna i åk 6 vid
Castorskolan arbetat med entreprenöriellt lärande på olika sätt.
Eleverna har skapat och tillverkat julkort och jultändsticksaskar.
I samband med Lucia anordnade klassen en luciafest som genomfördes torsdag den 12 december 2019 i Folkets Hus. På
kvällen framförde eleverna ett luciatåg inför sina nära och kära
samt sålde sina egentillverkade julkort och jultändsticksaskar
samt fika och lotter.
Inför festen har eleverna även fått marknadsföra sig själva och sina produkter bland familj
och vänner. Insamlade medel kommer förhoppningsvis att kunna användas till en
studieresa längre fram under våren 2020.
Målet med uppgiften har varit att eleverna
ska få utveckla sin förmåga till kreativt
tänkande och eget skapande och att
eleverna har getts möjlighet att ha inflytande över sin egen utbildning. I upplägget av undervisningen har lärarna utgått ifrån
elevernas intressen och arbetet har även haft som fokus att utveckla och arbeta med elevernas demokratiska förmågor. Målet
med uppgiften har även varit att eleverna ska ges möjlighet att ta
ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.
Åk 6 vill även passa på att tacka alla företag som ställt upp och
skänkt priser till ett lotteri: Guldbaggen, Coop, Ica, Sweetie House, Lilla Skafferiet, Bjurholms Blommor, Michelangelo, Salong
Siv, Järnia, Happy Homes, Apoteket Hjärtat, BiLeVi`s samt Nybos AB.
Klass 6, Castorskolan och
mentorerna Camilla Johansson och
Helena Eriksson

Många personer gör en stor insats genom att stödja eller vårda någon som behöver hjälp att klara sin vardag. Anhörigstöd är
en förebyggande verksamhet som kommunen erbjuder dig som
stödjer eller vårdar en närstående. Den du hjälper kan vara en
person i familjen, en vän eller en granne.
Anhörigträffar 2020
Du som hjälper och stödjer någon som står dig nära erbjuds att
delta i Anhörigträffar med olika teman. Du får träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter, hitta nya vänner, få information
och mer kunskap. Att delta är kostnadsfritt.
”Jag behöver vädra tankar och känslor med någon. Det är viktigt
om man ska orka”.
17/3
21/4
15/9
20/10
24/11

Hälsa och egenvård
Anhöriga – vilka är vi?
Anhöriga – vad har vi rätt till?
Praktisk hjälp i vardagen
Anhöriga och vårdare – en roll eller flera?

Lokal:

Kommunkontoret, sammanträdesrum Ogen,
vid receptionen
kl.13.00–ca14.30

Tid:

Vi bjuder på fika! Meddela gärna att du kommer.
Reservation för eventuella ändringar.
Vänd dig till kommunens anhörigkonsulent så får du veta mer om
vilket stöd kommunen erbjuder.
Kontaktperson: Annica Westman, anhörigkonsulent,
0932-140 12, annica.westman@bjurholm.se

FOLKHÄLSA - MER ÄN BARA
BRA MAT OCH MOTION

KOMVUX
Komvux i Bjurholm flyttade under förra året in i nya lokaler på
Lärcentra (tidigare värdshuset). Där bedrivs platsförlagd utbildning i svenska för invandrare och nyligen har det startat upp en
ny omgång av fjärrundervisning i matematik på grundläggande
nivå. Nytt för i vår är att det finns möjlighet för elever som läser på
distans att komma till Lärcentra vid vissa tider för att få stöd med
teknik och struktur.
Vi har även möjlighet att utföra nivåtester ibland annat svenska,
svenska som andraspråk, matematik, engelska för att bestämma
vilken kurs det är lämpligt att starta på. Det kan vara om du inte
har studerat på länge och exempelvis har förvärvat kunskaper
på annat sätt. I samverkan med andra kommuner i Västerbotten
samverkar vi kring utbildning och utbud och har en gemensam
hemsida: www.vasterbottensvux.se

Viktigt att veta för dig som saknar gymnasieexamen/
slutbetyg

Folkhälsa beskriver hela befolkningens hälsotillstånd och tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsa. En god folkhälsa innebär ett så gott hälsoläge som möjligt för så många som möjligt,
där skillnaderna mellan de som har det sämst och bäst är små.
Hälsans bestämningsfaktorer innefattar i stor utsträckning förhållanden som vi kan påverka genom mänskliga relationer och
hur vi organiserar samhället, men även faktorer som är svårare
att påverka så som ålder, kön och arv.
Sociala relationer inkluderar socialt stöd, barns vuxenkontakter,
socialt nätverk men även tillit till andra människor och socialt deltagande.
Levnadsvanor utgörs av vanor som har stor betydelse för vår
hälsa - hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår
både fysiskt och psykiskt.
Livsvillkor är förhållanden som omger en individ i närmiljön och
samhället - såsom uppväxtförhållanden, tillgången till hälso- och
sjukvård, bostads- och arbetsförhållanden.
Samhällsstrukturen inkluderar bland annat samhällets normer
och värderingar, dess politik, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning, men även miljömässiga omständigheter.
Sambanden mellan bestämningsfaktorerna är komplexa och ligger ofta till grund för flera olika hälsoutfall. Olika levnadsvanor
påverkar risken för många av de sjukdomar som utgör den största sjukdomsbördan i Sverige idag. Livsvillkoren påverkar i sin tur
möjligheten till goda levnadsvanor. I Västerbotten är hälsan geografiskt ojämnt fördelad mellan de olika kommunerna, men det
finns även skillnader inom var och en av kommunerna.
Kontaktperson: Malin Burström, kvalitetsstrateg,
0932-141 77, malin.burstrom@bjurholm.se

I dagens kommunala vuxenutbildning (komvux) på gymnasial
nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen vilket innebär
att om du inte har en slutförd gymnasieutbildning sedan tidigare så behöver äldre kursbetyg omvandlas till betyg enligt de nya
ämnesplanerna. Den 1/7 2020 försvinner möjligheten att utfärda
slutbetyg utifrån den gamla strukturen och vissa äldre kurser kan
inte omvandlas till nya för att tas med i en gymnasieexamen. Har
du funderingar och tankar hur det ser ut för dig så kontakta studie- och yrkesvägledare (SYV).
Kontaktperson: Sahra Andersson,
studie- och yrkesvägledare (SYV)
0932-141 40 sahra.andersson@bjurholm.se

Ny personal vid Komvux
Sedan årsskiftet har det anställts nya medarbetare vid Komvux
i Bjurholm med placering Lärcentrum och nedan finns en liten
presentation om vilka de är.
Ingrid Marklund, ny SFI-lärare
Jag heter Ingrid och är utbildad gymnasielärare i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Jag kommer ursprungligen från
Skellefteå men har bott i Umeå i 11 år. När jag inte arbetar tycker
jag om att spela musik, sjunga i kör samt umgås med familj och
vänner.
Kimberly Enqvist, ny elev- och fjärrhandledare
Jag heter Kimberly och jag är utbildad gymnasielärare i ämnena
svenska och filosofi. Från början är jag från Stockholm och nu
har jag bott i Umeå i hela sju år. Där bor jag tillsammans med min
hund Molly och vi försöker att spendera så mycket som möjligt av
min lediga tid tillsammans ute i naturen.
Sahra Andersson, vikarierande studie- och yrkesvägledare (SYV)
Jag heter Sahra och är utbildad studie- och yrkesvägledare. Jag
bor i Vännäs tillsammans med min familj och när jag inte jobbar
så gillar jag att vara i fjällen, ta skogspromenader med vår lilla
vovve och att umgås med familj och vänner.
Kontaktperson: Karin Åberg, rektor, 0932-140 60,
070-332 40 74, karin.aberg@bjurholm.se

TEKNISKA

BIBLIOTEKET

Körschema för den görna och bruna tunnan

Snabblånehylla

Tömningsdagar är fredagar förutom
i Nässund som har onsdagar jämn
vecka eftersom den tömningen tas
på Nordmalings körtur.

Gator/Orter
Udda respektive jämn vecka
Abborrfors, Abborrtjärn, Agnäs ..........................
Udda
Backfors, Backgatan, Balfors, ..........................
Jämn
Balsjö, Balåker, Bastuträsk,
Berglundavägen, Bjurbäck,
Bondegatan, Braxele,
Brännavägen, Bäverstigen
Balåliden, Bjurvattnet, Björknäs, .......................
Udda
Bredträsk, Brån, Brännland
Degernäs ...........................................................
Udda
Emmagränd .......................................................
Jämn
Färgargatan .......................................................
Jämn
Garvargatan, Grönalundsvägen, ......................
Jämn
Gustav Jansvägen .............................................
Grannäs, Gravfors, Grönåker ............................
Udda
Hantverkargatan, Högås....................................
Jämn
Högland, Hörnäs................................................
Udda
Industrivägen .....................................................
Jämn
Inre Sunnanå, Inre Öreström .............................
Udda
Jakob Jonsvägen, Johanneslund ......................
Jämn
Kamrersvägen, Klockarvägen, .........................
Jämn
Kyrkogatan, Kyrktjärn,
Köpmannagatan
Karlsborg, Karlsbäck .........................................
Udda
Lillarmsjö, Lillvägen, Ljusåker ...........................
Jämn
Lill-Vännäs, Lågsjö ............................................
Udda
Mariebäck, Mellantjärn ......................................
Jämn
Malmby, Mellansjö, Mellanå, ............................
Udda
Mjösjöby ............................................................
Norrby, Nyby 10-43, Nylunda, ..........................
Jämn
Nylidvägen, Nylunda, Nylidvägen,
Nytorp, Nyåsvägen
Nedre Nyland, Nordansjö, ................................
Udda
Nordås, Norrnäs, Nyby 50-63,
Näsland, Näsmark
Otternäs, Ottervattnet ........................................
Udda
Parkgatan, Promenaden....................................
Jämn
Pettersborg, Provåker........................................
Udda
Ravingatan, Rektorsgatan, ...............................
Jämn
Ringvägen
Sjömyrvägen, Skolgatan, ..................................
Jämn
Smedvägen, Stenskatavägen,
Storgatan, Strömsund
Sjönäs, Slättmark, Solberg, ..............................
Udda
Stennäs, Stensvattnet, Storarmsjö,
Ström, Stångsjön, Sunnanå,
Sörfors
Trädgårdsgatan, Tvärgränd ...............................
Jämn
Tällvattnet ..........................................................
Udda
Villavägen, Vännäsvägen, ................................
Jämn
Västernyliden, Västra Braxele
Vitvattnet, Västansjö, Västerås, ........................
Udda
Västomån
Åkervägen .........................................................
Jämn
Åkernäs, Åkerslund ...........................................
Udda
Älskanäs ............................................................
Udda
Örträskvägen, Östergatan, ...............................
Jämn
Östervik, Östra Strömåker
Önskanäs, Öreborg, Öreström, ........................
Udda
Övre Nyland

Nyhet för snabbläsarna. Vi kommer att ha en snabblånehylla här
på biblioteket. En del av de populära böckerna kommer vi att
köpa in två exemplar , varav det ena kommer att vara ett snabblåneex. Dessa exemplar står på hyllan på biblioteket i Bjurholm och
får lånas av de som besöker biblioteket. Man får låna böckerna
under två veckor.
Digital handledare
Under våren kommer en digital handledare att finnas på plats i
kommunen, stationerad i första hand på biblioteket. Det är en projektfinansierad tjänst på uppdrag av staten och den satsning på
ett digitalt samhälle som görs i hela landet.
Handledaren ska hjälpa alla invånare som behöver hjälp med det
digitala. Det kan vara allt från att beställa något från Internet, BankID, föreningshjälp, låna e-böcker osv. Återkommer längre fram
med presentationen av handledaren och den verksamhet som
kan komma att omfattas.
Musikal på gång
Under våren övas det flitigt av några elever från Castorskolan. Ett
musikalprojekt är på gång och musikalen kommer att framföras i
slutet av maj. Håll utkik efter datum.

EVENEMANG
MARS
5/3

Finvantar eller marknadsvantar, biblioteket kl.18.00
Vantdesignern Erika Nordvall-Falk besöker biblioteket,
tillsammans med länshemslöjdskonsulenten Kristina
Ersviken. Det blir mycket prat om stickning, vantar och
olika garner. Ta gärna med ditt eget handarbete.
Arr: Bjurholms bibliotek och Västerbottens hemslöjdsförening.

10/3

Fika med kommunstyrelsens presidium,
Café Guldbaggen kl.15.00–17.00, 18.00–20.00
Ta en fika och ha en trevlig pratstund med kommunstyrelsens presidium om frågor som berör Bjurholms
kommun. Kommunchef Jimmy Johansson kommer också
att finnas på plats.
Nästa fika-träff 5 maj, lokal meddelas senare.

24/3

Instagramsida Mylittleredhouse, bibliotekekl.18.00
Helena Löfstedt från Västerås i Bjurholm kommer och
berättar för oss om sin Instagramsida och hur hon jobbar
med att hålla den intressant och levande.
Arr: Bjurholms bibliotek.

APRIL
7/4

Därifrån vi komma, biblioteket kl.18.30
Anna-Lena Forsberg Önskanäs Bjurholm, har forskat
och skrivit sin släkthistoria. Hon kommer och berättar
om hur hon gått tillväga för att hitta sina avlägsna
släktingar.

29/4

Musikskolans konsert, Folkets Hus kl.18.30
Alla är välkomna! Arr: Biblioteket och kulturföreningen
Bikupan.

UTSTÄLLNING PÅ
BIBLIOTEKET
9-27/3

Kreativ återanvändning, biblioteket,
Lina Marklund från Tavelsjö använder sig av
återvunnet material för att göra fantasifulla föremål.

