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VARMKORV
Nyhléns Hugosons. 240g.

GODISREMMAR 
Hultén. 300g. 

SAFFRAN
Coop. 0,5g.

BJURHOLM

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER  24/11 - 28/11

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

 

KOLSYREPATRON
Sodastream. 50-60L. ENDAST INBYTE!
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*  Julmarknad på Folkets hus kl 11-15
*  Butikerna håller öppet kl 12-17
*  Levande skyltdockor hos Effes, 
 småtomtar i Järnias skyltfönster m.m.
* #mylittleredhouse hos Happy Homes 
 med sina produkter till bra priser
* Pepparkakshustävling, klappa får
* Tomten delar ut godis till alla barn (mitt emot Järnia)
* Barnfotografering
* Eldshow

Skyltsöndag i Bjurholm  28 nov

AGNÄS
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Westmans Livs • 0932-400 68

Välkomna in
Julen närmar sig
Skyltsöndag 
Söndag 28 nov 13.00-17.00

20-24 dec
Måndag 20/12 08.30-17.00
Tisdag 21/12 08.30-17.00
Onsdag 22/12 08.30-18.00
Torsdag 23/12 08.30-18.00
Julafton 24/12 08.30-12.00

Julens
Öppettider

För exakta tider se 
www.bjurholm.se

God Jul & Gott Nytt År



Tack för i år!
När du har avverkat julens aktiviteter så 

finns vi här för att hjälpa dig med avverkning och  
plantering med föryngringsgaranti. För nästa 

generation skog och skogsägare.

 sca.com/skordetid

Karl Lind
virkesköpare Bjurholm/Fredrika 

tel 0935-346 01

Magnus Westerlund
virkesköpare Vännäs 

tel 0935-346 02



Det gör kollegan  
Björn-Erik också.

Henrik  
hjälper dig  
med din skog.

Björn-Erik Lilja 072-141 68 55

Henrik Ådén 072-141 32 90

Våra kunniga skogsinspektorer  
ger dig trygg vägledning och goda  
råd i skogsägarlivets alla faser. 

Hör av dig till Henrik eller  
Björn-Erik så berättar de mer!

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 
Doris Jonsson

Nu blickar vi framåt:  
Mot nästa 150 år!

Umevägen 4B, Vännäs
0935-341 40 
vannas@handelsbanken.se 

Ty med hjärtat tror man (på Jesus) och blir rättfärdig, 
med munnen bekänner man och blir frälst.  Rom. 10:10 

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

Första utgivningen 2022 
kommer den 24 februari

manusstopp fredag 4/2

annons@bjurholmsguiden.se
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Coronaläget
Vi har fortfarande en coronapandemi och smitt-
spridning som pågår i samhället. Situationen är 
bättre än vad den var för ett år sedan men vi 
måste tillsammans fortsätta hjälpas åt för att 
bromsa spridningen av covid-19. Vaccination 
är ett av de mest effektiva sätten att förebygga 
sjukdom och din vaccination kan rädda liv. Alla invånare erbjuds 
vaccin. Fortsätt följa rekommendationerna, även när du har vac-
cinerat dig. Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 har en 
skyldighet att fortsätta hålla avstånd till andra människor och sär-
skilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer 
som är 70 år eller äldre. Dessa råd gäller inte för personer som 
är under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekom-
menderats att inte vaccinera sig mot covid-19. Stanna hemma 
och testa dig även om du bara känner dig lite sjuk. Det gäller även 
om du är vaccinerad.

Framtidsplan Bjurevi - vad händer?
Kommunen jobbar med att ta fram en framtidsplan för den gamla 
idrottsplatsen på Bjurevi. En enkät har tidigare skickats ut där ni 
som medborgare har haft möjlighet att ge förslag på vad ni vill ha 
där. Nästa steg är att kommun sammanställer de förslag som är 
möjliga att genomföra för att ni som medborgare ska ha möjlighet 
att rösta på ett slutligt förslag. Håll uppsikt på vår hemsida och 
våra sociala medier där kommunen lägger ut omröstningen.
 
Medborgarundersökning
Varje år använder kommunen sig av en medborgarundersökning 
som genomförs av statistiska centralbyrån, SCB. Detta gör kom-
munen för att få veta vad du som medborgare tycker om kommu-
nen. Det är därför väldigt viktigt att du som får en inbjudan från 
SCB svarar på denna. Undersökningen ger svar på följande:
• Kommunen som en plats att bo och leva på
• Kommunens verksamheter
•	 Medborgarnas	inflytande	i	sin	kommun
Varje år skickas det ut 1000 utskick till ett slumpmässigt urval av 
hushåll. Lite mer än 300 hushåll svarar på denna undersökning, 
vilket är väldigt glädjande. Medborgarundersökningen är ett sätt 
för er medborgare att påverka arbetet i kommunens olika verk-
samheter. Tack för att ni tar er tid att svara det är väldigt betydel-
sefullt för kommunen, med hjälp av era svar får kommunen veta 
vad som kan göras bättre och vad som redan fungerar bra.

Tesla bygger laddstolpar i Bjurholm
Bjurholm	är	utvalt	av	Trafikverket	som	en	viktig	strategisk	punkt	
i utbyggnad av laddinfrastruktur, det vill säga att det är viktigt att 
Bjurholm	får	laddstolpar	för	elbilar.	Trafikverket	har	gett	möjlighet	
till att söka bidrag till att bygga laddstolpar i hela landet. Nu har 
Tesla	sökt	bidrag	för	Bjurholm	och	blivit	beviljade	av	Trafikverket.	
En dialog med Tesla har inletts om vart i centrala Bjurholm dessa 
ska placeras. Enligt Tesla är planen att laddstolparna ska vara 
klara för användning till hösten 2022. Det kommer vara snabblad-
dare som kommer att kunna utnyttjas av alla bilmodeller och inte 
bara Teslas egna bilar.

Nya parken - helt finansierat av statsbidrag
Tack vare det statliga näringslivsstödet som kommunen har fått i 
bidrag	har	flera	projekt	kunnat	genomföras	utan	att	skattemedel	
från kommunen har använts. Ett av dessa projekt är den nya par-
ken som fortfarande är under uppförande.

KOMMUNCHEFEN 
INFORMERAR Staten har meddelat att det kan komma en fortsättning på detta 

näringslivsstöd. Kommunen hoppas på att få mer bidrag för att 
kunna	genomföra	fler	spännande	projekt	som	gynnar	vår	kom-
mun.
 
Brandstationen – kommunfullmäktige beslutar i de-
cember
Det senaste i frågan om brandstationen är att kommunfullmäktige 
vill ha ett nytt billigare förslag på en brandstation på samma plats 
där	nuvarande	brandstation	finns.	Ett	nytt	förslag	har	tagits	fram	
och kommunfullmäktige kommer att ta ett slutligt ställningstagan-
de den 13 december. 
 
Julpresent - medarbetare
Innan coronapandemin har kommunen erbjudit kommunanställda 
julbord runt jul. Ett alternativ med presentkort till kommunanställ-
da togs fram under coronapandemin. Detta har varit en uppskat-
tad gåva som kommer att ges till kommunanställda även detta 
år.	Presentkortet	gäller	i	flera	butiker	där	syftet	är	att	bidra	till	den	
lokala handeln. Presentkortet är även tänkt att användas i våra 
matvaruaffärer dock inte för alkohol, därför gäller inte presentkor-
tet för Systembolaget.
 
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 kommunal information kommer ut i februari 2022.

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

VÄRLDENS BARN 2021
Tack, till alla som samlat in/gett pengar till Världens Barn i Bjur-
holm; summa 44 680 kr, räknat per capita = 18:63 kr vilket pla-
cerar oss på tredje plats i länet och fjärde plats i Västerbotten/
Norrbotten.

Kontaktperson: Aina Nygren, kommunsamordnare för 
Världens Barn i Bjurholms kommun

KONTAKTFAMILJ OCH 
KONTAKTPERSON SÖKES 
Just nu söker vi en kontaktfamilj till en ungdom som 
även ska agera som kontaktperson.
En kontaktperson är en trygg vuxenförebild som kan ge stöd och 
stimulans samt hjälpa till att bryta isolering. Som kontaktperson 
träffas ni 1–2 gånger per vecka. En kontaktfamilj är en ”extra fa-
milj” som kan fungera som stöd och/eller avlastning för ett barn 
eller syskonpar. Uppdraget som kontaktfamilj innebär att barnet/
syskonen sover över hos er en eller några nätter per månad.
Som kontaktperson/kontaktfamilj behöver du inte ha någon sär-
skild utbildning eller erfarenhet. Det viktigaste är att du har ett ge-
nuint intresse för människor. Ersättning för uppdraget utgår enligt 
SKR:s rekommendationer.

Kontaktuppgifter: socialtjänsten. 0932-140 86. Telefontid: mån-
dag, onsdag-fredag kl.08.00-09.30 och tisdagar kl.13.00-15.00 
eller anmäl ditt intresse i e-tjänster/blanketter på bjurholm.se.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SÖKER DELTIDSARBETE
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 
stresstålig och praktiskt lagd. Du ska ha körkort (bil) och vara 
beredd att ta C- körkort och att gå brandutbildning. För mer in-
formation: www.bjurholm.se 

Arbetsuppgifterna innehåller i huvudsak
• Brandsläckning
• Omhändertagande av människor och djur vid nödsituationer
• Förebyggande arbete och information
• ”I Väntan På Ambulans” larm även kallat IVPA. Innebörden är 
att	på	de	orter	i	länet	där	det	ej	finns	en	ambulans	stationerad,	
men en brandstation, så ingår räddningstjänstens brandperso-
nal i beredskapen vid vissa typer av allvarligare sjukdoms- och 
olycksfall. Brandmännen erhåller utbildning och utrustning av 
ambulanssjukvården. De har också årlig repetitionsutbildning. 
När brandmännen åker på ett IVPA uppdrag lyder de under häl-
so- och sjukvårdslagen vilket innefattar bland annat sekretess. 
Det är ambulansöverläkaren som är medicinskt ansvarig.

Du ska ha bostad och arbete på orten så du kan nå brandstatio-
nen inom 5 minuter efter larm. Meriterande är sjukvårdsutbild-
ning, C-, E-körkort, erfarenhet av vattenlivräddning samt arbets-
livserfarenhet.

Arbetsbeskrivning
Som deltidsanställd brandman i räddningstjänsten ingår du, ef-
ter genomförd utbildning, i en beredskapsgrupp som rycker ut 
från brandstationen.
Beredskap har man vanligtvis var tredje vecka. Gruppen består 
av fem brandmän varav en är styrkeledare. Ersättning utgår för 
beredskap i hemmet enligt avtal och utöver detta utgår ersätt-
ning för larm och övning.
Övningstiden är cirka 50 timmar per år. Larm får du via en per-
sonsökare som du bär på dig.

Utbildningen till deltidsbrandman består i en två veckors prepa-
randutbildning på räddningstjänsten och därefter en fem veckor 
lång utbildning på någon av Räddningsverkets skolor.

Ansökan skickas till
Räddningschef, Norrlandsgatan 2, 911 81 Vännäs

Kontaktpersoner: Roger Westerberg, räddningschef 
telefon: 0935–140 00
Lars Fahlesson stf. räddningschef telefon: 0935–140 00
Ida Wälivaara, personalrepresentant, telefon: 070-173 46 06
Stig Holmberg, personalrepresentant, telefon: 070-630 94 29

FIXARSERVICE
Praktisk hjälp med vardagliga sysslor för dig som är 75 år och 
äldre och bor i Bjurholms tätort.

Bjurholms	 kommun	 erbjuder	 tjänsten	 fixarservice	 till	 personer	
som är över 75 år och bor i Bjurholms tätort för att få hjälp med 
enklare	praktiska	åtgärder	 i	 bostaden.	Syftet	med	fixarservice	

är bland annat att förebygga och minska fallolyckor i hemmet. 
Servicen planeras in när det passar för den som beställer och 
den som utför hjälpen och bör därför inte vara av akut karaktär. 

Servicen ska vara tidsmässig avgränsad (30 minuter till 1 tim-
me) och inte akuta. 

Exempel på tjänster
Fixarservice ger praktisk hjälp med vardagliga sysslor. Exempel 
på tjänster som kan ingå i Fixarservice:
• Byte av glödlampor och batterier
• Byta gardiner och hänga upp tavlor
• Hämta saker till och från källare/vind
• Skaka mattor
• Flytta ut och in enklare trädgårdsmöbler
• Flytta enklare möbler i bostaden
• Julpynt
• Transportera källsorterat avfall till återvinningscentralen
• Enklare snöskottning av exempelvis farstubro
• Enklare sandning
• Ordna med mattor och sladdar för att säkra bostaden
• Kontrollera brandvarnare, byta batterier

Kostnad och hur man beställer
Fixarservice kostar mellan 50 kr-100 kr beroende på om du bo-
kar service för 30 minuter eller 1 timme. Du har möjlighet att 
använda dig av Fixarservice en gång per kalendermånad.
Fixarservicen står inte för material, det måste du införskaffa på 
egen hand.
Fixarservice drivs av dagverksamheten Knytpunkten, som är en 
del av kommunens verksamhet för personer med psykisk funk-
tionsnedsättning.

Kontaktperson: arbetsledare, knytpunkten, 0932-141 71, 
telefontid: torsdag-fredag kl.08.00-09.30

FOLKHÄLSA I BJURHOLM
Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 
2022
Folkhälsomyndigheten har sedan 2004 genomfört den natio-
nella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, som baseras på ett 
nationellt och slumpmässigt urval i åldrarna 16-84 år. Statistiska 
centralbyrån (SCB) anlitas för att genomföra undersökningen.
I 2022 års undersökning har beslutats att ändra åldersinterval-
let från 16-84 år till 16 år och uppåt. Det man sett är vikten av 
att inkludera en större del av befolkningen i undersökningen då 
hälsa berör många.
Många regioner, så även Region Västerbotten går in med ett 
extra	urval	av	många	fler	enkäter	vart	 fjärde	år	vilket	kommer	
ske 2022. 

Resultat av enkäten ger kommunen en bra bild av folkhälsan 
i vår kommun så alla svar är viktiga. Vi hoppas att Du som blir 
utvald tar dig tid att svara. Vill du ta del av 2018 års resultat hit-
tar du en sammanfattning på kommunens hemsida https://www.
bjurholm.se/omsorg-och-hjalp/folkhalsoarbete. Du kan också 
hämta ett exemplar i kommunkontorets reception.

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



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SÖKER DELTIDSARBETE
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 
stresstålig och praktiskt lagd. Du ska ha körkort (bil) och vara 
beredd att ta C- körkort och att gå brandutbildning. För mer in-
formation: www.bjurholm.se 

Arbetsuppgifterna innehåller i huvudsak
• Brandsläckning
• Omhändertagande av människor och djur vid nödsituationer
• Förebyggande arbete och information
• ”I Väntan På Ambulans” larm även kallat IVPA. Innebörden är 
att	på	de	orter	i	länet	där	det	ej	finns	en	ambulans	stationerad,	
men en brandstation, så ingår räddningstjänstens brandperso-
nal i beredskapen vid vissa typer av allvarligare sjukdoms- och 
olycksfall. Brandmännen erhåller utbildning och utrustning av 
ambulanssjukvården. De har också årlig repetitionsutbildning. 
När brandmännen åker på ett IVPA uppdrag lyder de under häl-
so- och sjukvårdslagen vilket innefattar bland annat sekretess. 
Det är ambulansöverläkaren som är medicinskt ansvarig.

Du ska ha bostad och arbete på orten så du kan nå brandstatio-
nen inom 5 minuter efter larm. Meriterande är sjukvårdsutbild-
ning, C-, E-körkort, erfarenhet av vattenlivräddning samt arbets-
livserfarenhet.

Arbetsbeskrivning
Som deltidsanställd brandman i räddningstjänsten ingår du, ef-
ter genomförd utbildning, i en beredskapsgrupp som rycker ut 
från brandstationen.
Beredskap har man vanligtvis var tredje vecka. Gruppen består 
av fem brandmän varav en är styrkeledare. Ersättning utgår för 
beredskap i hemmet enligt avtal och utöver detta utgår ersätt-
ning för larm och övning.
Övningstiden är cirka 50 timmar per år. Larm får du via en per-
sonsökare som du bär på dig.

Utbildningen till deltidsbrandman består i en två veckors prepa-
randutbildning på räddningstjänsten och därefter en fem veckor 
lång utbildning på någon av Räddningsverkets skolor.

Ansökan skickas till
Räddningschef, Norrlandsgatan 2, 911 81 Vännäs

Kontaktpersoner: Roger Westerberg, räddningschef 
telefon: 0935–140 00
Lars Fahlesson stf. räddningschef telefon: 0935–140 00
Ida Wälivaara, personalrepresentant, telefon: 070-173 46 06
Stig Holmberg, personalrepresentant, telefon: 070-630 94 29

FIXARSERVICE
Praktisk hjälp med vardagliga sysslor för dig som är 75 år och 
äldre och bor i Bjurholms tätort.

Bjurholms	 kommun	 erbjuder	 tjänsten	 fixarservice	 till	 personer	
som är över 75 år och bor i Bjurholms tätort för att få hjälp med 
enklare	praktiska	åtgärder	 i	 bostaden.	Syftet	med	fixarservice	

är bland annat att förebygga och minska fallolyckor i hemmet. 
Servicen planeras in när det passar för den som beställer och 
den som utför hjälpen och bör därför inte vara av akut karaktär. 

Servicen ska vara tidsmässig avgränsad (30 minuter till 1 tim-
me) och inte akuta. 

Exempel på tjänster
Fixarservice ger praktisk hjälp med vardagliga sysslor. Exempel 
på tjänster som kan ingå i Fixarservice:
• Byte av glödlampor och batterier
• Byta gardiner och hänga upp tavlor
• Hämta saker till och från källare/vind
• Skaka mattor
• Flytta ut och in enklare trädgårdsmöbler
• Flytta enklare möbler i bostaden
• Julpynt
• Transportera källsorterat avfall till återvinningscentralen
• Enklare snöskottning av exempelvis farstubro
• Enklare sandning
• Ordna med mattor och sladdar för att säkra bostaden
• Kontrollera brandvarnare, byta batterier

Kostnad och hur man beställer
Fixarservice kostar mellan 50 kr-100 kr beroende på om du bo-
kar service för 30 minuter eller 1 timme. Du har möjlighet att 
använda dig av Fixarservice en gång per kalendermånad.
Fixarservicen står inte för material, det måste du införskaffa på 
egen hand.
Fixarservice drivs av dagverksamheten Knytpunkten, som är en 
del av kommunens verksamhet för personer med psykisk funk-
tionsnedsättning.

Kontaktperson: arbetsledare, knytpunkten, 0932-141 71, 
telefontid: torsdag-fredag kl.08.00-09.30

FOLKHÄLSA I BJURHOLM
Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 
2022
Folkhälsomyndigheten har sedan 2004 genomfört den natio-
nella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, som baseras på ett 
nationellt och slumpmässigt urval i åldrarna 16-84 år. Statistiska 
centralbyrån (SCB) anlitas för att genomföra undersökningen.
I 2022 års undersökning har beslutats att ändra åldersinterval-
let från 16-84 år till 16 år och uppåt. Det man sett är vikten av 
att inkludera en större del av befolkningen i undersökningen då 
hälsa berör många.
Många regioner, så även Region Västerbotten går in med ett 
extra	urval	av	många	fler	enkäter	vart	 fjärde	år	vilket	kommer	
ske 2022. 

Resultat av enkäten ger kommunen en bra bild av folkhälsan 
i vår kommun så alla svar är viktiga. Vi hoppas att Du som blir 
utvald tar dig tid att svara. Vill du ta del av 2018 års resultat hit-
tar du en sammanfattning på kommunens hemsida https://www.
bjurholm.se/omsorg-och-hjalp/folkhalsoarbete. Du kan också 
hämta ett exemplar i kommunkontorets reception.

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

MILJÖ
Säsongen för att mäta radon är i gång

Vad är radon?
Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden. 
Den som exponeras långvarigt för radongas har en ökad risk 
att utveckla lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskat-
tar att radon i bostäder orsakar ca 500 fall av lungcancer per år 
i Sverige och risken är störst för rökare. 

Hur vet jag om det är dags för mätning?
Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Har det gått 
mer än 10 år sedan föregående mätning eller om du gjort större 
renoveringar är det dags för en radonmätning. En mätning bör 
ske under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. I 
privatbostäder är du som fastighetsägare ansvarig för att ge-
nomföra mätningar och åtgärda vid behov. Om radonhalten är 
högre än 200 Bq/m3 ligger det över referensvärdet. 

Hur gör jag för att mäta?
1. Beställ dina radonmätare (mätdosor) via ett 
 ackrediterat mätlaboratorium. Dosorna skickas till dig 
 via posten.
2. Placera ut dosorna enligt medföljande anvisningar, i minst  
 två rum. I en enrumslägenhet placeras två dosor ut i 
 samma rum.
3. När mättiden är slut skickar du tillbaka radonmätarna 
	 till	mätfirman,	tillsammans	med	ett	protokoll	som	du	fyllt	i.
4. Efter några veckor får du mätresultaten.

På	www.swedac.se	finner	du	ackrediterade	mätlaboratorium.

Kontaktperson: Linda Englund, miljöinspektör, 
0932-140 08, linda.englund@bjurholm.se 

TEKNISKA
Sophämtning
Sopbilen kör som vanligt på helgdagar som infaller måndag 
till fredag. Det vill säga, om du har ordinarie tömningsdag på 
julafton, nyårsafton, nyårsdagen eller liknande så ska du ställa 
ut dina tunnor precis som vanligt.

Underlätta soptömningen
Kom ihåg att kärlen ska vara utställda från kl. 06.00 på töm-
ningsdagen. För att inte riskera en missad tömning, ställ ut 
dom redan kvällen innan. Sopbilen har på sig till kl. 22.00 på 
tömningsdagen att tömma kärlen.
Tömningarna sker med sidlastande sopbilar. För att underlätta 
tömningen är det viktigt att varje kärl har minst 0,5 meter fritt ut-
rymme mellan varandra och 1 meter fritt bakom. Placera kärlen 
med locköppningen mot vägen på plant underlag.

Har du slut på matavfallspåsar?
Om du har ett brunt kärl så ingår matavfallspåsarna i ditt abon-
nemang så när dom är slut kan du hämta nya bakom Coop i en 
röd kur vid återvinningsstationen. 

Har sopkärlet bara blivit halvtömt?
Ibland töms inte kärlet helt och hållet och det beror oftast på att 
det är något i det som gör att soporna har fastnat.
Om du har mycket sopor inför en tömning, tryck inte ihop sop-
påsarna	 för	hårt.	Risken	finns	då	att	 kärlet	 inte	blir	helt	 tömt	
eftersom påsarna blir ”fastkilade” i kärlet.
Nu när vintern är här är det vanligt att soporna fryser fast i det 
bruna kärlet. Att påsarna fryser fast beror oftast på att dom är 
blöta. Titta därför till kärlet inför tömning och försök peta loss 

de påsar som har frusit fast. Det är du som fastighetsägare 
som är ansvarig för att soporna inte sitter fast - det ingår inte 
i chaufförens uppgift att lossa det som eventuellt har fastnat 
eller frusit fast.

För att minska risken för fastfrysning:
• Håll kärlet rent – ett rent kärl minskar risken för fastfrysning.
• Låt blött matavfall rinna av ordentligt i vasken innan du 
 lägger det i papperspåsen.
• Genom att blanda i oblekt hushållspapper eller rivna 
 äggkartonger kan du få matavfallet torrare. 
•	 Ställ	påsen	på	den	lilla	hyllan	som	finns	i	kärlet	så	att	den	
 får frysa till lite.
• Luktande matavfall, som räk- och kräftskal, kan slås in 
 i oblekt hushållspapper innan det läggs i papperspåsen.

Hur blir det med viktavgiften när kärlet bara har blivit 
halvtömt?
Du betalar för det du slänger, vilket innebär att sopbilen väger 
kärlet både när det lyfts upp och innan det ställs ner igen. Det 
betyder att det är bara det som ramlar ur kärlet som registreras 
och som vi sedan fakturerar dig för.

Kontaktperson: Ewa Lindqvist, tekniska, 0932-140 00, 
ewa.lindqvist@bjurholm.se 

TOPP I SVERIGE PÅ DIGITAL 
TILLGÄNGLIGHET
Bjurholm, Vindeln och Vännäs webbplatser är tre av 
sju i topp i Sverige på digital tillgänglighet

Att skapa en enkel och tillgänglig webbplats har varit på agen-
dan när webbansvariga kommunikatörer i kommunerna Bjur-
holm, Nordmaling, Vindeln och Vännäs kommuner har arbetat 
fram en gemensam webbdesign tillsammans med en webbyrå. 
Tre av kommunerna har lanserat sina webbplatser och är tre av 
sju i topp i Sverige när det gäller tillgänglighet.

Företaget Funka Nu AB har testat startsidan på 1 748 webb-
platser om de möter kraven i den nya lagen om tillgänglighet 
till digital offentlig service (DOS-lagen). Digital offentlig service 
måste vara tillgängligt för alla oavsett förmåga för att undvika 
digitalt utanförskap.

Funka har testat webbplatserna utifrån 10 utvalda lagkrav som 
visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synned-
sättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter 
samt kognitiva nedsättningar (användare med eller utan olika 
typer av hjälpmedel). Inkluderingsbarometern väger samman 
typ	 av	 fel	med	 antalet	 gånger	 de	 återfinns	 på	webbplatsens	
startsida. Därefter rankas alla testade webbplatser utifrån det 
sammanvägda resultatet.

De sju webbplatser som toppar och som klarat de utvalda 
testerna är:
• Vännäs kommun
• Vindelns kommun
• Örebro Universitet
• Bjurholms kommun
• Integritetsskyddsmyndigheten
• Region Halland
• Kungliga biblioteket



BIBILIOTEKET

EVENEMANG
NOVEMBER

28/11        Skyltsöndag i Bjurholms centrum 
  med olika aktiviteter mellan kl. 11.00-17.00
                   För mer detaljerad information se kommunens 
	 	 hemsida	eller	affischer	på	olika	anslagstavlor.

30/11 Digitalt möte med politiken kl. 18.00-19.30 
  Kommunstyrelsens presidium bestående av: ordförande, 
  1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och kommun-
  chef. Där du som kommunmedborgare kan ställa dina 
  frågor och funderingar direkt till berörda. 
  Länk presenteras på webb och Facebook.

JANUARI

4/1 Boktipskväll på biblioteket kl.18.30 
  Då presenteras intressanta barn- och ungdomsböcker, 
  facklitteratur, skönlitteratur och deckare. 
	 	 Lite	av	varje	och	fika	förstås.

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till 
tips@bjurholm.se senast 2022-01-31 för publicering 2022-02-24.

Bibliotekets tider under jullovet 22 dec – 12 januari

Torsdag  23 dec   STÄNGT
Måndag  27 dec  öppet kl.13.00–15.00
Tisdag  28 dec  öppet kl.17.00–20.00
Torsdag  30 dec   öppet kl.17.00–20.00
Måndag  3 jan   öppet kl.13.00–15.00
Tisdag  4 jan   öppet kl.17.00–20.00 Boktipskväll!
Torsdag  6 jan   STÄNGT
Måndag  10 jan   öppet kl.13.00–15.00
Tisdag  11 jan   öppet kl.17.00–20.00

Bokcirkel 
Biblioteket startar en bokcirkel under januari månad. Mer info kommer.
Har ni förslag på tid eller lämpliga böcker så hör gärna av er till biblioteket.

Kontaktpersoner: Karin Gulliksson, biblioteks- och kulturansvarig, 
0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se

December

1/12-7/1 Jul i vårt hus, Biblioteket har den traditionella 
  utställning 
  ”Jul i vårt hus”, där vi går all in med ljusslingor och pynt. 
  Har ni något julpynt att låna ut till biblioteket tar vi 
  gärna emot det. 

UTSTÄLLNINGAR

- Det känns extra kul att få ett ”kvitto” på att allt arbete vi har 
lagt ner i kommunen med att bygga den nya webbplatsen slår 
igenom på ett positivt sätt. En eloge till mina kollegor som 
hjälpt till med arbetet, säger Bibbi Eklund, kommunikatör och 
webbansvarig i Bjurholms kommun.
 
I september 2020 började lagen om tillgänglighet till digital 
offentlig service att gälla för gamla, redan publicerade webb-
platser. Tillsammans med den följer en rad uppsatta regler att 
förhålla sig till som offentlig aktör.
 
Vi påbörjade arbetet med den nya webben under 2020. Vi har 
haft ett bra samarbete med kranskommunerna när det gäller 
våra kravställningar och önskemål. Webbyrån Limepark har 
arbetat med gränssnittet och vi själva har fyllt på med infor-
mation.
En webbplats är en plattform som ständigt måste underhållas. 
Vi hoppas att alla besökare är nöjda med vår nya webbplats 
som lanserades den 3 maj 2021.
 
Vi tackar Funka för blommor och diplom, utmärkelsen peppar 
oss till fortsatt arbete med webben!

Kontaktperson: Bibbi Eklund, kommunikatör, 
0932-140 02, bibbi.eklund@bjurholm.se 

Bjurholms kommun 
önskar alla läsare 

God Jul & 
Gott Nytt År!


