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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 i 

höstkampanjen blev
Kennet Axelsson

Deklarationsdags och frågorna kan
vara många för dig som skogsägare.

Vi hjälper dig. Välkommen!

Nyheter och tips
inför deklarationen

bjurholm@handelsbanken.se, tel 0932-415 50

Behöver du en rörmokare?
Värmepump • Renoveringar • Nyinstallation
Vi är ett litet familjeföretag med bred erfarenhet och
glada montörer som verkar mest i Vindeln, Vännäs, 
Umeå, Bjurholm, Tärnaby & Hemavan, men tar gärna 
på oss jobb på fler orter!

Kontakta oss så hjälper vi er!

Elias 076-127 71 72 • Linus 070-586 25 06

Ny elektriker i stan!
Bjurholm, och resten av världen.

Vi hjälper dig med allt elektriskt, inget är för litet.
Specialist på Solcellsanläggningar

Daikin Värmepumpar

073-261 96 89 • info@betc.se

BETC
Bjurholms ElteknikcenterFånga solenergin Maila 

eller ring



En gallring med SCA ger dig en finare skog 
och bättre kvalitet på träden. De stammar som 

lämnas kvar får mer utrymme att växa och ger ett 
högre virkesvärde vid slutavverkning. Dessutom 

kan det gallrade virket ge dig en tidig intäkt.

Läs mer på sca.com/gallring 
eller kontakta din lokala virkesköpare.

GALLRA MED SCA
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Ser du 
inte skogen för 

alla träd?

Magnus Westerlund 
virkesköpare Vännäs 

tel 0935-346 02 
magnus.westerlund@sca.com

Karl Lind 
virkesköpare Bjurholm/Fredrika 

tel 0935-346 01 
karl.lind@sca.com



 

Northern Folk. En ljus folköl 
från Lappland med en frisk 
touch från blåbär plockade i 
de norrländska skogarna.
PRIS

PRODUCERAD I STORUMAN

www.northernbrewers.se

BLÅ BÄRS
F O L K A L E  
F R Å N  L A P P L A N D

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor

Nu finns folkölen med blåbär hos 
våra återförsäljare: Frendo Storuman, 
ICA Storuman, ICA Hemavan, ICA Lycksele, 
ICA Mariehem, ICA Berghem, Café Alice, 
Coop Bjurholm, Coop Vännäs och Coop Teg.

Jesus säger: Döm inte, så ska ni inte bli dömda.
Matt. 7:1

Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

TILL SALU:
Missionskyrkan i Gunnarn
Missionsförsamlingen i Gunnarn har fattat 
beslut om att lägga ned församlingen. Därför är 
nu Missionskyrkan ute för försäljning.
Fastigheten är ifrån 1936-37 och står på friköpt 
tomt på 1930kvm. I fastigheten finns en lägenhet 
på övreplan med 2 rum och kök – ca 80 kvm.
Kyrkoplanet är ca 275kvm och innehåller 
förutom kyrksal en fikasal och ett kök.

Fastigheten säljs till högstbjudande. 
Överlåtelse kan ske relativt omgående eller vid 
ett för köparen lämpligt datum.

Bud och/eller frågor skickas till:
André Jakobsson, 070-697 06 13
andre.jakobsson@equmeniakyrkan.se

REKLAM & TRYCK

Blåvägen 246, Storuman • info@tryckeriet.nu • 0951-100 17
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EN DEL AV BJURHOLMSGUIDEN

CORONA
inom kommunens verksamheter

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
söker deltidspersonal

KOMMUNAL 
INFORMATION

APRIL 2021

BJURHOLMS
KOMMUN

Bjurholms Trädgårdssällskap
KOLONILOTTER

Nu har det gått ett år sedan coronapandemin 
började påverka världen och fortsätter 
dessutom. Vår vardag har förändrats och hur 
vi arbetar ser annorlunda ut idag än för ett år 
sedan. Vårt förhållningssätt och beteenden på 
arbetsplatserna är annorlunda och hemarbete 
sker för de som har möjlighet till det.

Årets resultat 2020
Bjurholm gör ett underskott för år 2020. Vilket innebär att vi har 
levererat mer service till våra invånare än vad pengarna egentli-
gen räcker till. Vi har den senaste tiden haft en minskad befolk-
ningsmängd och eftersom kommunens ekonomi bygger på hur 
många invånare som lever och bor i kommunen behöver vi bli fler 
invånare. Vi ser att många barnfamiljer har flyttat till kommunen 
vilket är glädjande för vår framtid!

Kommunens verksamheter jobbar hela tiden för att bli bättre på 
den service som vi levererar men samtidigt vill vi göra det ef-
fektivare till lägre kostnader. Detta är en stor utmaning som är 
nödvändig för att nå en ekonomi i balans. Kommunen behöver 
även optimera behovet av egna fastigheter för kommunens verk-
samheter och bara använda de lokaler som kommunen har ett 
behov av. Detta är en av anledningarna till att kommunen har 
gått ut med försäljning av några fastigheter som kan leda till ökat 
värde för näringslivet eller andra aktörer.

Diamanten - ett kombinerat äldrecenter och förskola
Under året kommer ett politiskt ställningstagande om kommunen 
ska satsa på Diamanten som då kommer att bli ett kombinerat 
äldreboende med förskola. Diamanten planeras att stå framför 
folkets hus i närhet till Castorskolan och kommer även inrymma 
produktionskök och skolmatsal. Beslut om detaljplanen för Dia-
manten tas av kommunfullmäktige i juni. 
Främsta anledningen till att genomföra projektet Diamanten har 
att göra med att kommunen ser stora ekonomiska vinster. Vi får 
en samlad äldreomsorg som kommer ha stora ekonomiska sam-
ordningseffekter som gör att vi kan få en bättre arbetsmiljö för 
våra boenden och personalen till en lägre kostnad än vad vi har 
idag. Samma effekter får vi i förskolan och barnen får bra miljöer 
att vistas i på dagarna. Även om det innebär stora investeringar 
ser vi att den kommande fastighetsdriften är i samma kostnads-
nivå som de befintliga fastigheterna som vi bedriver nuvarande 
verksamhet i för äldreomsorg och förskola. Fastigheter som blir 
över kan vara föremål för försäljning för att skapa ytterligare mer-
värde i kommunen, för näringslivet eller kanske som lägenheter.

Fika med politiken
Vårt populära fika med politiken har inte genomförts den senaste 
tiden. Men nu vill vi återuppta detta igen på den digitala vägen. 
Kommunstyrelsens presidium, det vill säga kommunstyrelsen 
ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande tillsammans med 
kommunchefen anordnar en träff med er medborgare för att sva-
ra på era frågor och funderingar. 
Detta bidrar till att kommunen får en större förståelse för vilka 
frågor som är viktiga för er medborgare. Se separat information 
om när vi genomför dessa digitala träffar och hur ni anmäler er.

Covid-19
Bjurholms kommun har inte fått in någon smitta av Covid-19 på 
våra äldreboenden. Alla våra boenden är nu dessutom vaccinera-

KOMMUNCHEFEN 
INFORMERAR de. Vaccineringen fortsätter i Sverige och även i Bjurholm. Det är 

Region Västerbotten som har hand om vaccineringen som sker 
enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Även om man 
fått vaccin är det viktigt att följa de riktlinjer som gäller. Det vill 
bland annat säga att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och följa 
de övriga rekommendationer som Folkhälsomyndigheten rekom-
menderar. Det är lika viktigt att man stannar hemma när man kän-
ner symtom och har man testat sig för Covid-19, stanna hemma 
tills du har fått provsvar.

Kommunen kommer snart ha en ny hemsida 
Under våren kommer kommunen få en helt ny hemsida som 
kommer vara tillgänglighetsanpassad utifrån de nya lagkrav som 
finns. Det kommer bli enklare för den som administrerar hemsidan 
att uppdatera den och med nya funktioner blir det förhoppningsvis 
även enklare att hitta information för er medborgare. Hemsidan är 
den viktigaste plattformen för att kunna nå ut till er medborgare 
med information och jag hoppas att alla besöker vår hemsida för 
att ta reda på vad som händer i kommunen och för att få ta del av 
annan viktig information.

Medborgarinflytande - klagomål och synpunkter gör 
kommunen bättre
Kommunen strävar efter att bli bättre på allt vi gör och det kan vi 
bara bli genom att få feedback på det som fungerar mindre bra. 
Därför har vi en e-tjänst där du som medborgare kan lämna in 
klagomål, synpunkter eller beröm på all vår verksamhet. Du hittar 
den genom att besöka vår hemsida www.bjurholm.se.

Industriområdet Österbacka
Kommunfullmäktige antog den nya detaljplanen för industriområ-
det på Österbacka den 26 oktober. Arbetet med detta industriom-
råde har varit genomförbart för kommunen med det statsbidrag 
som näringslivskontoret har fått beviljat för att utveckla närings-
livet. Med hjälp av detta statsbidrag kommer kommunen att fär-
digställa byggandet av vägen på industriområdet samt den gång- 
och cykelväg som förbinder Verkstadsgatan mot industriområdets 
nya väg. På Österbacka planeras dessutom en ny ÅVC som ska 
underlätta för dig som medborgare att återvinna. Detaljplanen för 
ÅVC ska beslutas av kommunfullmäktige senare i år.

Går ni i byggplaner till sommaren? 
Vill då påminna er om att söka bygglov i tid för sommaren kom-
mer snabbare än vad man kan tro. Ha en fortsatt skön vår och 
försommar och fortsätt håll i och håll ut så vi tillsammans kan 
bromsa smittspridningen av Covid-19!

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

E-TJÄNSTER/BLANKETTER
Har du inte tillgång till dator, skrivare eller e-legitimation och be-
höver hjälp så vänd dig till kommunkontorets reception eller ring 
till växeln på tfn 0932-140 00. 

Vi arbetare hela tiden med att publicera nya e-tjänster och tar 
tacksamt emot önskemål från invånarna om nya e-tjänster, tips 
och eventuella förbättringsförslag.

Kontaktperson: Malin Burström, kvalitetsstrateg, 
0932-141 77, malin.burstrom@bjurholm.se
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KOLONILOTTER
I dagsläget finns mer än 10 lotter lediga på koloniområdet. På 
området finns en liten stuga där man kan ta paus, fika och um-
gås med andra odlare. I redskapsboden finns märkta redskap att 
låna. När det är möjligt kommer Trädgårdssällskapet att starta 
en trädgårdskurs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
Kursen kommer att innehålla olika teman som bl.a. odling.

Intresserade kan kontakta: 
Nell Mårtensson, Bjurholms trädgårdssällskap, 
073-044 53 68.

LOKALBIDRAG
I år kan föreningar med egna verksamhetslokaler eller de som 
långtidshyr lokaler (gäller ej bostadsutrymme) ansöka om ett lo-
kalbidrag. Bidraget ska täcka en del av föreningens driftskostna-
der som t.ex. hyra, uppvärmning, försäkring, räntor, vatten och 
renhållning. Efter prövning kan bidrag utgå med maximalt 40 % 
av redovisade kostnader, dock högst 6 000 kr.

Bidrag ansöks för föreningens kostnader gällande föregående 
verksamhetsår, det vill säga för år 2020.
Ansökan görs via kommunens e-tjänst: Ansök om lokalbidrag
Sista ansökningsdag är den 31 maj 2021.

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

ENKÄT - IDROTTSPLATSEN 
PÅ BJUREVI
Kommunen vill ta fram en framtidsplan för idrottsplatsen på 
Bjurevi. Därför vill vi engagera er medborgare att komma med 
förslag till vad ni vill att området på Bjurevi ska användas till.

Kommunen kommer gå ut med en enkät via kommunens hemsi-
da där man får lämna förslag och önskemål.
Utifrån förslagen som lämnas in kommer kommunen bereda fram 
ett antal genomförbara förslag.
De genomförbara förslagen kommer ni som medborgare senare 
att få rösta fram det bästa förslaget innan ett slutligt ställningsta-
gande lämnas för ett politiskt beslut. 

Mer information och enkäten kommer finnas tillgänglig på kom-
munens hemsida, www.bjurholm.se under tiden 2021-05-01 till 
och med 2021-07-31.
Dina förslag och önskemål som invånare är viktiga och vi hoppas 
på Ditt svar.

CORONA INOM KOMMU-
NENS VERKSAMHETER
Kommunens organisation har fortsatta restriktioner för att minska 
smittspridning vilket påverkar hur vi jobbar. Vi försöker kontinuer-
ligt att anpassa verksamheterna så att vi ska kunna leverera våra 
samhällstjänster parallellt med Covid-19 pandemin, vilket är en 
utmaning.

Alla behöver fortsätta följa de allmänna råden, oavsett om man är 
vaccinerad eller inte. Det behöver vi göra tills smittspridningen av 
covid-19 har minskat betydligt och det finns mer kunskap om en 
vaccinerad person kan sprida smittan vidare eller inte.
Utöver de restriktioner som kommer från Folkhälsomyndigheten 
hittar du vad som gäller i länet på Region Västerbottens hemsida.

Vi vill även uppmärksamma det fantastiska arbete som all perso-
nal gjort och fortsätter att göra. De är verkligen en stor del i att 
smittan inte fått fäste inom våra verksamheter.

Ett stort TACK vill vi också ge till alla anhöriga som tar pandemin 
på allvar och följer de ibland väldigt strikta restriktioner som gäller 
för besök på våra särskilda boenden och för kontakt med våra 
äldre ute i samhället.

Äldreomsorgen
Personal och boende på särskilt boende (SÄBO) i Bjurholm har 
i mitten på mars firat med tårta att alla boende och all perso-
nal är färdigvaccinerade. Vi firade också att vi inte haft ett enda 
Coronautbrott på våra särskilda boenden hittills, sedan pandemin 
startade i mars 2020.

Vi följer prioriteringsordningen av vaccinering som Folkhälsomyn-
digheten, Vårdhygien och Smittskydd tagit fram. Personalen inom 
hemtjänsten har nu fått sin första spruta och ngn gång under maj 
månad får vi fira att de är färdigvaccinerade.

Skola och barnomsorg
Inom skola/förskola i Bjurholms kommun har vi sedan pandemins 
början och fram till idag haft enstaka smittade med Covid-19 i 
samtliga verksamheter men inga större utbrott ännu. Vi har förbe-
rett oss för att kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning i 
skolan om så skulle krävas. Vi har stundvis haft utmaningar med 
att hitta vikarier till våra verksamheter och det är skälet till att vi 
vädjar till de som kan, att minska vistelsetiderna i förskola och 
fritidshem där det är möjligt. 
Vuxenutbildningen har under en period under våren 2020 genom-
förts via fjärr utifrån givna riktlinjer men genomförs nu åter på 
plats på Lärcentret. 

Bibliotek/fritidsgård/simhall
Biblioteket har reducerade öppettider och meröppet. Simhallen 
är stängd för allmänheten men bedriver fortsatt simundervisning 
mot Castorskolan. Fritidsgården har öppnat upp för viss verksam-
het utomhus och främst klassvis inomhus. 

TACK FÖR ATT DU KÄMPAR PÅ!
Tillsammans minskar vi smittspridningen

FOLKHÄLSA I BJURHOLM
Kommunfullmäktige fastställde den 19 april ett nytt folkhälsopo-
litiskt program. Syftet är att bl. a ge stöd till Bjurholms folkhäl-
soaktörer samt verka för en god samverkan inom kommunen och 
länet. Vi ska gemensamt jobba för en god, jämlik och jämställd 
hälsa i enligt med den avsiktsförklaring som vi tillsammans med 
länets övriga aktörer skrivit under och som ingår som en del i 
Bjurholms nya folkhälsopolitiska program. 

Bjurholms folkhälsoråd har haft en nystart och genomfört ett för-
sta möte för året med god uppslutning. Rådet ska fungera råd-
givande för de samverkande organisationerna som består av 
kommunstyrelsens presidium, politiker från region Västerbotten, 
tjänstepersoner från olika verksamheter, representanter från häl-
socentralen, folktandvården, studieförbund, pensionärsorganisa-
tioner, trossamfund och idrottsrörelsen.
Det nya programmet kommer att publiceras på Bjurholms kom-
muns hemsida så snart det blir klart. 

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



Räddningstjänsten söker kvinnor eller män som vill arbeta som 
brandman på deltid i Bjurholm. Som deltidsbrandman skall du ha 
god kondition och hälsa. Du ska klara ett arbetsprov på 200 watt. 
Du ska dessutom ha god förmåga att arbeta i grupp, vara stress-
tålig och praktiskt lagd. Du ska ha körkort (bil) och vara beredd 
att ta C- körkort och att gå brandutbildning. All information finns 
på www.bjurholm.se

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SÖKER DELTIDSPERSONAL

FERIEUPPDRAG
Nu är det dags att ansöka om ferieuppdrag. Sista dag för inläm-
nande är den 7 maj. Ferieuppdrag innebär att du under sommar-
lovet, under två veckor, kan få utföra uppdrag under 6 timmar per 
dag. Ersättningen baseras på det antal år du fyller eller har fyllt 
under detta år. 

För 2021 gäller följande:  
• 15 år 50 kr/timme 
• 16 år 55 kr/timme 
• 17 år eller mer 60 kr/timme

Ansöka om en ferieuppdragsplats kan ungdomar göra som:
• Är skriven i Bjurholms kommun
• Fyller minst 15 år under kalenderåret 
• Har en pågående men ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning 
• Befinner sig i åldersspannet motsvarande en pågående men  
 ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning

Dessa uppdrag går att söka under sommaren 2021
• Gräs, parkskötsel och underhåll
• Förskola och fritids
• Företag eller föreningar i kommunen

Ansökan
• Måste vara inkommen till kommunen senast den 7 maj 2021  
 för att ungdom ska ha möjlighet att tilldelas en plats. 
• Ansökan görs via kommunens e-tjänst: Ansök om 
 ferieuppdrag

Företag eller förening
Nu är det dags att lämna in intresseanmälan om ni i ert företag 
eller förening har lämpliga uppgifter till ferieuppdrag, mer informa-
tion finns på kommunens hemsida.

Anmälan
• Anmälan ska vara inlämnad senast den 7 maj.
• Anmälan görs via kommunens e-tjänst: Anmäl intresse för att  
 erbjuda ferieuppdragsplats - enskilda arbetsgivare/föreningar

Kontaktpersoner: 
Jenny Lundberg, arbetsmarknadskoordinator, 073-805 01 34
Christer Johansson, integrationsassistent, 070-216 85 90

MILJÖ
Har du ett grönt avlopp?
Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande 
anläggning eller om anläggningen behöver åtgärdas? Har din 
anläggning ett skriftligt tillstånd från miljö- och byggnämnden? 
I kommunen finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar 
med skiftande kvalitet och funktion. En enskild avloppsanlägg-
ning kan vara bristfällig för att den är av en äldre typ som inte 
uppfyller dagens krav, eller för att den under årens lopp förlorat 
sin ursprungliga funktion. 

Uppfyller ditt avlopp kraven?
Vid inventering eller klagomål kan kommunen förbjuda utsläpp 
från avloppsanläggningar som inte klarar kraven. Låt det inte gå 
så långt, utan åtgärda ditt avlopp om du vet att det inte uppfyller 
kraven. På vår hemsida finns en vägledning med checklista för 
hur du ska bedöma om du har ett grönt avlopp eller inte. Gå in på 
Bjurholms kommun hemsida eller kontakta miljö- och hälsoskydd 
för att gå vidare i arbetet för ett renare avlopp.

Kontaktperson: Linda Fahlander, miljöinspektör, 
0932-141 76, linda.fahlander@bjurholm.se 

Att tänka på om du vill starta en verksamhet som han-
terar livsmedel
Om ni har börjat fundera på att odla, laga mat eller tillverka livs-
medel för att sälja är det bra att kontakta kommunen redan nu. 
Alla som planerar att hantera, bereda och sälja livsmedel behöver 
kontrollera om verksamheten ska anmälas till oss på miljö- och 
hälsoskydd innan ni startar. Om ni kontaktar oss, kan vi bedöma 
om er verksamhet behöver anmälas samt var ni kan anmäla den. 
En verksamhet som kräver registrering och som startar utan att 
anmälas kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift. 
Behöver ni stöd och hjälp med att starta upp företaget så kan ni 
vända er till näringslivskontoret. Frågor som rör livsmedel och 
anmälan av verksamhet hjälper miljöinspektörerna er gärna med.

Kontaktpersoner: Linda Engström, miljöinspektör, 
0932-140 08, linda.engstrom@bjurholm.se
Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare, 0932-141 41, 
claudia.wieczorek@bjurholm.se

TEKNISKA
Bjurholms återvinningscentral (ÅVC) och miljöstation
Under 2021 arbetas det nu med att flytta och bygga en ÅVC med 
miljöstation till industriområdet som ligger ca en (1) km från Bjur-
holms centrum. På samma plats kommer då kommunförrådet att 
placeras med personalutrymmen. 

Renhållnings- och avfallstaxa och avfallsplan har antagits av 
kommunfullmäktige. Taxorna finns att läsa på www.bjurholm.se 

Kommunen påbörjade utsortering av matavfall i bruna kärl i mars 
2020. Mängden som sorterats ut fram till och med december blev 
61,24 ton. 

Vill du ändra ditt abonnemang eller ska du sälja eller flytta?
Gör din anmälan via våra e-tjänster/blanketter på webben:
Anmäl flytt av vatten- och avfallsabonnemang.

Kontaktperson: Inger Olofsson, renhållningschef, 
0935-142 31, inger.olofsson@vannas.se



BIBLIOTEKET
Biblioteket är tillgängligt
Biblioteket fortsätter att ha reducerade öppettider på grund av 
Corona. Vi har öppet för allmänheten tisdagar och torsdagar 
kl.17.00–20.00. Övrig tid kan du ringa för att prata med perso-
nalen.

Har du meröppettagg har du tillgång till biblioteket alla dagar från 
kl.08.00–20.00. Då kan du hämta dina reserverade böcker eller 
låna och lämna tillbaka böcker.
Behöver du en tagg så hör av dig till biblioteket så ordnar vi det.

Ingen ska bli utan läsning!
För dig som inte vill eller kan komma till biblioteket så plockar vi 
gärna ihop en kasse till dig med böcker. Du behöver inte veta 
vilka böcker du vill låna utan det kan bibliotekarien plocka ihop 
efter samtal med dig. Leverans sker med lantbrevbäringen om 
du bor utanför samhället. Bor du i samhället kommer en personlig 
leverans, eller att du kan hämta en kasse i eller utanför bibliote-
ket. Allt är gratis.

Statistik från biblioteket
Under året 2020 har utlånen ökat i jämförelse med de två före-
gående åren. Det gäller utlån till vuxna, barn och ungdomar samt 
digitala lån. Roligt att se att ni medborgare tar del av bibliotekets 
utbud så bra.

Bokprat om våren och sommarens böcker
Bibliotekspersonalen kommer att digitalt presentera några av vå-
ren och sommarens böcker.
Presentationen sänds digitalt 4 maj, 5 maj och 6 maj med olika 
böcker för varje tillfälle. Hoppas ni hänger med. Information om 
hur du kan ta del av detta kommer på www.minabibliotek.se www.
Bjurholmskommun.se/evenemang, Kommunens och biblioteket 
Facebooksida och Instagramsida samt information via mail.

Digital handledare
Vår digitala handledare heter Tobias Bäckström och jobbar 50 % 
från den 15 mars och hela året ut. Han är behjälplig för alla med-
borgare i kommunen när det gäller digitala frågor. Vill du lyssna 
på böcker eller läsa dem på din enhet, eller vill du titta på film? 
Kanske du vill starta en Facebooksida eller grupp? Vill du ha hjälp 
med att komma igång med e-post eller dina foton eller din hemsi-
da? Hör av dig till Tobias så hjälper han till.

Arkivassistent
Biblioteket har en skattkammare när det gäller sparade tidnings-
artiklar om Bjurholms kommun. Denna skattkista ska nu sorteras 
upp och digitaliseras för att komma så många som möjligt till del. 
Vår arkivassistent heter Christina Johansson och arbetar med det 
på 50 % fram till årsskiftet. 

Musikskolan och musikal
Musikskolans konsert blir tyvärr ingen fysisk konsert i år heller. 
Det har också varit omöjligt att spela ihop i grupper eftersom klas-
ser inte får blandas mer än nödvändigt. Några nummer kommer i 
alla fall att spelas in och delges till målsman/män.

Detsamma gäller den musikal som eleverna har övat på under 
våren. De har övat digitalt tillsammans med projektledaren Oskar 
Bergström, som sedan mixar ihop det till en musikal så gott som 
det går. 

Musikalen heter ”Hemma” och ger små inblickar i liv där karak-

Digitala möten med politiken
Kommunstyrelsens presidium, ordförande, 1: e vice ordförande, 
2:e vice ordförande och kommunchefen bjuder in till digitala möten. 
Där kan du som kommunmedborgare ställa dina frågor och 
funderingar direkt till berörda.

Mer information och anmälan om ditt deltagande hittar du på 
vår webb: www.bjurholm.se

Planerade möten
4 maj  kl.15.30–17.00 eller kl.18.00–19.30
1 juni  kl.15.30–17.00 eller kl.18.00–19.30

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka 
till tips@bjurholm.se senast 2021-05-31 för publicering 
2021-06-23.

EVENEMANG

tärerna känner sig mer fast i sin tillvaro utan möjlighet att ta sig 
vidare från den situation de missnöjt finner sig i under denna 
Coronatid. Förhoppningen är att den ska vara färdig och presen-
tabel i mitten/slutet av maj. Även den kommer att presenteras för 
målsman/män.

Sommarlovspengar
Efter ett stillasittande år under pandemin vill regeringen och sam-
arbetspartierna återinföra stödet till avgiftsfria sommarlovsaktivi-
teter för barn. Ett riktat statsbidrag till landets kommuner ska gå 
till sport- och kulturaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år.
I skrivande stund har inga beslut fattats om detta, men om det 
beviljas kan föreningar och organisationer åter igen söka pengar 
hos kommunen för sommarlovsaktiviteter. 
Tänk och planera om vad ni vill göra för era barn och ungdomar, 
givetvis inom ramarna för de rekommendationer som finns gäl-
lande Covid-19.

Kontaktuppgifter: Bjurholms bibliotek, 
0932-14042, bibliotek@bjurholm.se
Karin Gulliksson, biblioteks- och kulturansvarig, 
0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se
Ulrica Lidström, barn- skol- och ungdomsbibliotekarie, 
0932-140 95, Ulrica.lidstrom@bjurholm.se
Tobias Bäckström, digital handledare, 
0932-140 62, tobias.backstrom@bjurholm.se
Christina Johansson, arkivassistent, 0932-140 42

SOCIALA MEDIER
Du vet väl att vi finns på Facebook och Instagram, 
följ oss där så får du snabbt information i din mobil.


