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För nästa
generations
papper & mammor
Och framtidens trappor och pappor för den
delen. Norrskog och Norra Skogsägarna har gått
samman till en starkare och tydligare aktör på
skogens och de norrländska skogsägarnas sida.
Nu heter vi Norra Skog och är 27 000 medlemmar
som drivs av samma sak. Att utveckla värdet av
livet och råvaran i norrländska skogar – idag och
i generationer framåt.
norraskog.se

Trevlig sommar!
Byt din gasol
hos oss!

2 nr kvar av
Guiden 2020
September

utgivning 30/9, manusstopp 11/9

November
Prisexempel:

utgivning 25/11, manusstopp 6/11

PK10 399:www.jarnia.se • 0932-100 67 • Köpmannagatan 3, Bjurholm
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AKTUELLA ERBJUDANDEN
2 FÖR
GÄLLER 24/6 - 28/6

BJURHOLM

69

90
/kg

00k

Måndag-Söndag kl 8-20
Tel. 0932-101 20
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17
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2 FÖR

NORRMEJERIER OST

Herrgård 28%, Präst 31%, Grevé 28%
Ord. pris 98,50-113/kg

ENDAST INBYTE!

49

90
/st

KOLSYREPATRON

Sodastream. 50-60 L. Ord. pris 89/st

00k

SOLSKENSFIL

Norrmejerier. 1 L. Ord.pris 19,95/st

10:-S
00k
/st

DIGESTIVE

Coop. 400g. Ord. pris 15,95/st

2 FÖR
Välkomna
till Segertonens marknadsblogg!
Där bjuder vi på sång, musik och gratiserbjudanden!

00k

Slussfors Fria församling • www.marknadsblogg.segertonen.se
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S
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00k
är värd

att bli något stort

00kS

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!

Finns på ditt Systembolag eller
går att beställa från första juni.
Northern Golden Ale | Nr 3464203
Northern Hjortron Ale | Nr 3463903

MAKE THINGS
HAPPEN
Snabbt & Tryckt!
Blå vägen 246, Storuman • info@tryckeriet.nu • 0951-100 17

Alkohol är
beroendeframkallande
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Magnus, virkesköpare
Vännäs
tel 090-71 83 28

sca.com/skog

NYHET!
Ny skog med
föryngringsgaranti

Jag finns här för
dig och din skog
Skogsbruk behöver inte vara krångligt. Vill du börja
arbeta med din skog hjälper vi dig gärna att få en
god överblick och tillgång till de verktyg du behöver
för att nå dina mål med skogsbruket.
En av virkesköparna i området är Magnus Westerlund.
Ring honom om du vill veta mer om åtgärder som kan öka värdet
på din skog. Din lokala virkesköpare hittar du alltid på
sca.com/skog eller i Skogsvinge.
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EN DEL AV BJURHOLMSGUIDEN

BJURHOLMS
KOMMUN

KOMMUNAL
INFORMATION
JUNI 2020

FÖRTYDLIGANDE av
förvaltningsorganisationen

INFORMATION

av kommunchefen ang. Covid-19

ANSÖKAN STIPENDIUM
Iris Johansson stipendiet
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KOMMUNCHEFEN
INFORMERAR
Coronavirus
- uppmaning till uthållighet
Den kris som Sverige och övriga världen
befinner sig i är ännu inte över. Därför uppmanas alla att fortsätta att ta del av svenska
myndigheters information och rekommendationer. Fortsätt med att vara försiktiga för
att skydda riskgrupperna.
Kommunen har en pandemiberedskapsplan med en målsättning
att minska smittspridningen och minimera negativa konsekvenser
för samhället. Kommunen har fortfarande beredskap och jobbar
hela tiden med att följa utvecklingen i samhället. På Bjurholms
kommuns hemsida hittar ni information om hur kommunen hanterar coronaläget men även länkar och information som kommer
från myndigheterna. Kommunens hemsida uppdateras kontinuerligt
Äldreomsorgen har ett särskilt viktigt uppdrag i hanteringen av
coronaviruset. De arbetar med brukare inom hemtjänst och särskilt boende som utgör den största riskgruppen för coronaviruset.
Verksamheten har genomfört förebyggande arbete för att skydda
våra brukare. Det är en krävande situation som våra medarbetare står inför och varje dag som vi kan hålla coronaviruset borta
från verksamheten är en seger. Det är viktigt att alla förstår vikten
av att fortsätta vara uthålliga i denna fortsatta pandemitid med
coronaviruset.

Kommunens service - tillgänglighet
Under sommaren kommer kommunen ha fortsatt begränsade öppettider. Kommunen är fortfarande tillgänglig för er medborgare,
men under andra former. I första hand ber vi er att ringa så vi
kan hjälpa er med de ärenden som ni har. Kommunen har även
en e-tjänst via vår hemsida som ni kan använda för att lämna
synpunkter, klagomål men även beröm. Denna tjänst hjälper dig
som vill vara anonym men även för dig som kanske har svårt att
ta kontakt med kommunen via telefon. Detta är ett led i att kunna
vara ännu mer tillgängliga för dig som medborgare.

Felanmälan - nytt nummer
Vi har även upprättat ett nytt nummer för felanmälan till kommunen. Ett nummer för alla att ringa in och göra en felanmälan för
det som berör bredband, fastigheter, vatten, avlopp, avfall och
andra tekniska funktioner som kommunen ansvarar över. Detta
kommer underlätta och ge bättre service och är framförallt enklare. Mer information på nästa sida.

Kommunens projekt
Det dagliga arbetet fortlöper i kommunen trots coronasituationen
och projektet med det nya äldrecentret kombinerat med förskola
(Diamanten) som föreslås placeras uppe vid folkets hus fortlöper.
Nästa steg är en ändring av detaljplanen som kommer under
sommaren. I en ändring av en detaljplan kommer även allmänheten att få tycka till och kommunen tar in synpunkter från berörda. Projektet med utökat industriområde på Österbacka är inne
i sin slutliga process där ett antagande av detaljplanen kvarstår.

verket för att stärka gles- och landsbygdskommuners näringsliv.
Kommunen har även beviljats medel för ytterligare ett projekt DIGGA. Information om detta projekt finns på nästa sida.

Webbsänt kommunfullmäktige
I och med coronakrisen har nya arbetssätt växt fram. Ett av dessa
som Bjurholms kommun inte tidigare har haft är ett direktsänt
kommunfullmäktige via webben. Från och med kommunfullmäktiges sammanträde 15 juni kommer det att vara möjligt.
Kommunen sänder sitt kommunfullmäktige via sin youtubekanal
och det är möjligt att följa detta hemifrån via sin dator. Gå in på
vår hemsida för att hitta länken och följa våra kommunfullmäktige.
Även om coronapandemin bedöms vara långlivad hoppas vi på
ett trevligt sommarlov för barnen och en trevlig semester under
sommaren. Ta vara på sommarvärmen och möjligheterna att träffas utomhus. Ha en trevlig sommar!
Håll er uppdaterade via kommunens hemsida och följ svenska
myndigheters råd och rekommendationer angående Corona:
•
•
•
•
•

www.folkhalsomyndigheten.se
www.regionvasterbotten.se
www.krisinformation.se
www.msb.se
www.bjurholm.se/corona

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

TILLVÄXT OCH
UTVECKLING
Program för tillväxt
Längtar du efter att ta nästa steg och växa? Du kanske
vill nå nya marknader, utveckla företagets produkter och
tjänster, eller locka fler kunniga medarbetare?
Vi kan hjälpa dig framåt. Program för tillväxt kan vara
början på din framgångssaga.
Genom program för tillväxt får du bland annat:
- En grundlig analys för att identifiera företagets
nuläge och omvärld.
- Delta i workshoppar där du och andra företagare får
utbyta kunskap och lära av varandra.
- Individuell coaching med fokus på det just ditt
företag behöver.
Under processen kommer du att få ta del av individuellt
anpassad konsultinsats för just ditt specifika tillväxtområde.
Programmet utförs av Robertsfors, Nordmalings,
Vännäs, Bjurholms och Vindelns kommuner
Kontaktperson: Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare,
0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se

Projektet med parken, mitt emot järnaffären som mötesplats är
i slutprocess. När detaljplanen är antagen kan markarbetet påbörjas, planen är att det sker i sommar. Både projektet med industriområdet och parken har finansierats med pengar från tillväxtOBS! Vidarespridning/kopiering/skärmdump etc. av annonser på detta uppslag är ej tillåtet utan vår kännedom © ST TRYCKERI & REKLAM 2019 www.tryckeriet.nu

NYTT NUMMER FELANMÄLAN
Behöver du göra en felanmälan beträffande vatten, avlopp, gator, bredband eller kommunens fastigheter ring 0932-141 14.

IRIS JOHANSSON STIPENDIET FÖR UTBILDNING TILL
UNGDOMAR!

Vår upplysningstjänst handlägger ditt ärende vardagar mellan
kl. 08.00-16.00. Vi har som målsättning att åtgärda anmälda fel
inom fem arbetsdagar. Ibland kan det ta längre tid om det är
något som behöver utredas eller beställas.
Även vid akuta ärenden gäller samma nummer: 0932-141 14.

DU SOM HAR FRITIDSHUS
MED GEMENSAM
SOPSTATION
Välkommen till kommunhusets reception för att hämta ett kitt,
till den bruna tunnan, som består av en påshållare i plast, en
slaskskrapa samt 80 st. papperspåsar.
Sätt ett kryss vid ditt namn på listan, så vet vi att ni har hämtat.

Stiftelsen Iris Johansson bildades år 2000 av Iris Johansson,
f d lärare och rektor i Bjurholms kommun.
Stiftelsens ändamål att dela ut stipendier för utbildning till ungdomar över 20 år inom Bjurholms kommun (mottagaren av stipendiet ska vara folkbokförd i Bjurholms kommun).
Ansökan ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 30
september 2020. Ansökningsblankett hittar du på: e-tjanster.
bjurholm.se.
Skicka din ansökan tillsammans med antagningsbesked till;
Antingen via post eller e-post
Bjurholms kommun, Stiftelsen Iris Johansson,
kommunstyrelsen, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se
Märk e-post med ”Stipendium Iris Johansson”
Kontaktperson: Maria Egelby, ekonomichef, 0932-140 04,
maria.egelby@bjurholm.se

Information om Extra-öppet, take away och hemkörning av varor
till riskgrupper under rådande Corona-pandemi
Restauranger /caféer

Livsmedelsbutiker

Butiker

Lilla Skafferiet

Ica Nära Bjurholm

Happy Homes/EffEss

• Välkomnar riskgrupperna att handla/hämta ut
paket m.m. från kl. 8.00 då det är lite mindre folk
i butiken

• Tar emot beställningar via mail och packar
varor för upphämtning tisdagar och torsdagar i
nnan kl. 16.00. Mailadress: ida.gard@nara.ica.se

• Kan öppna innan kl. 09.00 eller efter stängning
kl. 17.00 för riskgrupper vid behov.

• Take away, färdiga matlådor/boxar som hämtas
i butiken eller utanför vid överenskommelse.
Även paket kan överlämnas utanför butiken.

• Tar Swish-betalning, alternativt lånar in kortet
i butiken för betalning.

• Tar Swish-betalning

• Tar Swish-betalning
Telefon: 0932-100 09

Pizzeria Michelangelo
• Take away, färdiga matlådor/boxar som hämtas
i butiken eller utanför vid överenskommelse.
• Kan efter överenskommelse och i mån av tid
erbjuda hemkörning av mat.
• Tar Swish-betalning
Telefon: 0932-109 90

Guldbaggens café
• Take away, färdiga matlådor/boxar som hämtas
i butiken eller utanför vid överenskommelse.
• Kan efter överenskommelse och i mån av tid
erbjuda hemkörning av mat.
• Tar Swish-betalning
Telefon: 072-710 60 82

Sweetie house
• Take away, färdiga matlådor/boxar som hämtas
i butiken eller utanför vid överenskommelse.
• Kan efter överenskommelse och i mån av tid
erbjuda hemkörning av mat.
• Tar Swish-betalning
Telefon: 070-529 13 14

Telefon: 0932-100 82

Coop Bjurholm
• Välkomnar riskgrupperna att handla mellan
klockan 8.00 och 9.00 och uppmanar övriga kunder att förlägga sin handling efter klockan 9.00,
om det är möjligt.
• Tar emot beställningar för äldre 65+ via telefon
på tisdagar mellan klockan 14.00 -16.00 eller via
mail: bjurholm@coopnord.se, för upphämtning
onsdagar innan klockan 11.00
Telefon: 0932-101 20

Ica Nära Westmans Livs (Agnäs)
• Tar emot beställningar via telefon och packar
varor för upphämtning
• Utkörning av förbeställda varor på torsdagar
• Tar Swish-betalning eller betalning via bankgiro.
Telefon: 0932-400 68

Ica Nära Balsjö Handel
• Tar emot beställningar via telefon och packar
varor för upphämtning.

• Utkörning av förbeställda varor
Telefon: 0932-101 77

Järnia Bjurholm
• Kan öppna kl. 8.30 för riskgrupper vid behov
• Utkörning av förbeställda varor inom centrum.
• Förbeställda varor kan hämtas utanför butik.
• Tar Swish-betalning
Telefon: 0932-100 67

Bjurholms blommor
• Utkörning av förbeställda varor inom centrum,
mot betalning även utkörning utanför centralorten
• Förbeställda varor kan hämtas utanför butik
• Tar Swish-betalning
Telefon: 0932-102 77

#handlalokalt #stöttabjurholm

BJURHOLMS
KOMMUN

• Utkörning av förbeställda varor på torsdagar
• Tar Swish-betalning, alternativt lånar in
ICA-kortet i butiken för betalning.
Telefon: 0932-500 21

Systembolaget
• Hemkörning av förbeställda varor mot betalning, mer info finns på systembolagets hemsida.
Telefon: 0932-103 24

Ovanstående lista är tänkt som ett enkelt tips om
vad som erbjuds och kommunen tar inget ansvar för
eventuella problem eller kostnader i samband med
hemleveransen.
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FÖRTYDLIGANDE AV
FÖRVALTNINGSORGANISATIONEN
Vi har förtydligat kommunens förvaltningsorganisation genom en
ny organisatorisk översikt för våra verksamheter. Det innebär ingen
organisationsförändring utan är ett förtydligande över hur vi är
uppdelade i våra verksamheter.

Bilderna visar en översikt för verksamheter som lyder under
respektive nämnd
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KOMMUNKONTORETS
ÖPPETTIDER I SOMMAR
På grund av semestertider är kommunhuset öppet vardagar
kl.08.00-12.00 under veckorna 27-31. Receptionen är fortfarande obemannad så tänk på att ringa och boka tid för personliga möten.

BIBLIOTEKET
Bibliotekets tider under sommaren
Bibliotekets öppettider under sommaren fr.o.m.
10 juni–19 augusti
Tisdagar
kl.17.00–20.00
Tordagar
kl.17.00–20.00
Öppet som vanligt för meröppetanvändare.
Övrig kontorstid är vi oftast på plats så ring eller maila om du vill
komma i kontakt med personalen.

UTFÖRSÄLJNING
Under tiden 15 juni–15 augusti är det utförsäljning av gallrade
böcker på biblioteket. Köp en kasse för 20 kr eller enstaka bok
2 kr/st.

DIGITAL HANDLEDARE
Under våren har Sandra Roukus börjat
arbeta som digital handledare i kommunen
och har sitt kontor på biblioteket.
Medel till detta kommer från Kulturrådet.
Sandra kommer att jobba med olika målgrupper från den yngsta till den äldsta i vår kommun. Det kan
handla om att prata med föräldrar till förskolebarn om vad roligt
man kan hitta på nätet, eller med seniorgrupper hur man skaffar
inloggning till intressanta och nödvändiga sidor på Internet. Du
kan få lära dig bibliotekets digitala tjänster och bli inspirerad
till digital delaktighet på Facebook och Instagram t ex genom
instruktioner för hur man:
-

Pratar med barnbarn genom videosamtal

-

Handlar på nätet

-

Installerar appar

-

Får tillgång till det digitala biblioteket

Tveka inte att höra av dig om du har funderingar, problem eller
frågor som du vill ha hjälp med! Sandra jobbar även under sommaren och vill gärna få kontakt med så många som möjligt.
Kontaktperson: Sandra Roukus, digital handledare,
0932-140 62, sandra.roukus@bjurholm.se

PROJEKT DIGGA
Bjurholms kommun har beviljats stöd ur den Europeiska
regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.
Det övergripande målet för projektet Digga är att bidra till
e-tjänsteutveckling och service till näringslivet och medborgarna. Detta ska bidra till en attraktiv kommun som ständigt
jobbar med att skapa långsiktig tillväxt och utveckla näringslivet.
Projektet kommer att pågå under tiden 1 juli 2020 till 31 maj
2022.
Kontaktperson: Malin Bohlin, projektledare, 0932-141 88,
malin.bohlin@bjurholm.se

Vi önskar alla
läsare en trevlig sommar!

Under vecka 30–31 är biblioteket helt stängt och då kan tillgängligheten vara lite begränsad då det blir storstädning i biblioteket.
Det finnas personer som inte kan eller vill komma till biblioteket.
Då kan personalen göra en bokkasse till dig och leverera den
via lantbrevbäringen eller så kommer vi själva och lämnar. Allt
avgiftsfritt förstås.
Hör av er till biblioteket om du är intresserad.
Vi har infört snabblåneböcker, vilket innebär att av vissa väldigt
bokade och populära böcker, köper vi in två exemplar. Det ena
går att reservera och kan lånas av hela Umeåregionen, det andra
finns bara på biblioteket i Bjurholm, för våra ”egna” låntagare.
Du måste låna boken här på biblioteket och du får ha den i två
veckor.
Under sommaren har vi också sommarlånetider, då du får låna
boken lite längre. Dock inte de böcker som är reserverade av
andra.
Det är lite ändrade låneregler i Coronatider: Du kan nu göra upp
till sju omlån på de flesta av våra medier. Om det är kö går det
inte att låna om.
Det är också utökad tid innan du behöver betala förseningsavgift.
Om du lämnar tillbaka det du lånat inom sju dagar efter att lånetiden gått ut, behöver du inte betala någon avgift.
Vill du bli meröppetanvändare?
Som meröppetanvändare får du tillgång till biblioteket även utanför öppettiderna. Du skriver ett avtal med biblioteket och för
information om vilka regler som gäller. Du får också en inloggningstagg som gör att du kan komma in på biblioteket måndag
– söndag kl.08.00–20.00.
Hör av dig till biblioteket om du är intresserad.
Kontakt med biblioteket:
Ring Karin 0932-140 61 • Ring Ulrica 0932-140 95
Ring utlåningsdisken 0932-140 42 • Mail: bibliotek@bjurholm.se

UTSTÄLLNING
Utställning på biblioteket – för 50 år sedan
Under tiden 1 juli – 31/8 är det traditionell utställning med bilder
från 1970, alltså för 50 år sedan. Bilderna är från Ernst Lundgrens
fina bildsamling som biblioteket har fått ta del av.
Bilderna bearbetas från diabilder till svart-vita foton av Åke
Albertsson, som gör ett enormt jobb med dessa bilder.
Evenemang med detaljerad information finns i
evenemangskalendern på www.bjurholm.se.
Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till
tips@bjurholm.se Senast 2020-09-07 för publicering 2020-09-30.

