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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
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KAMPANJ!
250:- rabatt/pall*

när du beställer senast 5 oktober,
för hämtning/leverans senast 30 oktober.VINN EN PALL PELLETS!

Handla enligt kampanjen 

för att delta. Värde 2.666:-

*gäller pall 832 kg (52 säck x 16 kg). 
Använder du storsäck eller bulk? Kontakta Arne för att få ditt pris



Hos ingen annan (än Jesus) finns frälsningen. Inte heller finns det 
under himlen något annat namn genom vilket vi blir frälsta. Apg. 4:12

Slussfors Fria församling - www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/ Trygga och effektiva 
värmepumpar.

ALLT inom Rörmokeri
Sjöbergs VVS • 070-361 43 42 • www.sjobergsvvs.se

I våra bolån ingår ett 
personligt engagemang.
Du är varmt välkommen till oss, vare sig du redan är 
kund eller funderar på att bli. 

Ansök direkt via webben eller skicka ett mejl, 
vannas@handelsbanken.se, så hör vi av oss.

CHOKLADBITAR
Cloetta. 50-60gr. Ord. pris 8,50-9,50

PARISERJÄTTE
Lithells, 1 kilo
Ord. pris 55,95

KRYDDOR
Kockens. 7-52. Ord. pris 18,95-27,50

BJURHOLM

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER  30/9 - 4/10

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

HÄLSOFIL
Norrmejerier. 1 L. Smaksatt
Ord.pris 23,50

Lenita har jobbat hos oss i 30 år, 
& vi firar med ett kanonpris!
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Vinterdäck
Kom in till oss - vi har kunskapen
och vet vilka däck du behöver!

CHECKA IN
DINA DÄCK
PÅ VÅRT
STORA
DÄCKHOTELL!

www.dackcentralen.nu

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-1032 0

Vinterdäck
Kom in till oss - vi har kunskapen

och vet vilka däck du behöver!

1 oktober får du lägga på vinterdäcken
1 december måste du lägga på vinterdäcken

vet vilka däck du behöver

www.dackcentralen.nu

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-10320

ÄVEN FÄLGAR

CHECKA IN
DINA DÄCK
PÅ VÅRT
STORA
DÄCKHOTELL!

Vinterns härskare.
DELBETALA
DITT KÖP!
ANSÖK REDAN IDAG! För mer erbjudanden och info 

facebook.se/dackcentralen
Vinterns härskare.

För mer erbjudanden och info 
facebook.se/dackcentralen

Vinterns härskare.

För mer erbjudanden och info
facebook.se/dackcentralen

och 
fälgar

1 oktober får du lägga på vinterdäcken
1 december måste du lägga på vinterdäcken

Vi på Martinson vill göra livet enkelt för 
dig som skogsägare. Det handlar om allti-
från 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 skogs-
proffs, som säkerställer att du alltid kan få 
hjälp av en expert på just ditt område.

På martinsons.se hittar du kontakt- 
uppgifter till din närmaste virkesköpare. 
Hör gärna av dig redan i dag!

är värd
att bli något stort

Varmt välkomna in till mig! /Marcus

10

Nästa utgivning 25 november
...med allt inför jul och nyår!
Manusstopp fredag 5/11

annons@bjurholmsguiden.se



Med vår tjänst ”Ny skog med föryngringsgaranti”  
slipper du oroa dig för hur det går med återväxten i din skog. 

Vi håller koll på den. Om det inte växer som det ska gör vi  
om arbetet – helt utan extra kostnad.

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

Fo
to

 @
 M

ic
ha

el
 E

ng
m

an

Dags att göra plats 
för en ny generation?

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
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KRISBEREDSKAPS-
VECKAN 2021
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INFORMATION
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BJURHOLMS
KOMMUN

HUMLAN 
En ny förskoleavdelning

Corona - vi fortsätter vara bra!
Vaccinering pågår för fullt och vi har en bra 
vilja till att vaccinera sig bland våra med-
borgare, vilket är glädjande. Jag uppmanar 
alla som kan och ännu inte har vaccinerat 
sig att göra det för att skydda dig själv från att 
bli sjuk och minska risken att smitta andra. 
Det bidrar till att minska smittspridningen i hela samhället på sikt, 
vilket är nödvändigt för att vi ska kunna gå tillbaka till normala liv. 

Vi fortsätter tillsammans vara bra på att hålla smittan borta ifrån 
kommunens verksamheter och i samhället. Enligt region Väster-
botten sker smittan huvudsakligen i sociala sammanhang, kom-
pisträffar, fester, fritidsaktiviteter och inom familjen. Det är viktigt 
att fortsätta följa de nationella rekommendationerna och testa dig 
vid symptom. Undvik trängsel i alla sammanhang inklusive han-
del och kollektivtrafik och på restauranger. Om du umgås utanför 
din krets ska du göra det smittsäkert, gärna utomhus och hålla 
avstånd. Stanna hemma när du är sjuk och testa dig vid symtom!

Kommundelegation - nytt tillfälligt statsbidrag
Sveriges regering vill att samtliga kommuner och regioner ska 
ha goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Det finns 
dock kommuner och regioner som har ett sämre utgångsläge än 
andra. Bjurholms kommun är en av dessa kommuner. 

Regeringen anser därför att det kan finnas skäl att stödja vissa 
enskilda kommuner eller regioner. Därför har regeringen beslutat 
att införa ett tillfälligt ekonomiskt stöd som ges som ett tillfälligt 
statsbidrag. Statsbidraget kommer kommunen att söka och syf-
tet är att skapa förutsättningar under 2021-2024 att genomföra 
åtgärder för att få en ekonomi i balans och god ekonomisk hus-
hållning.

Bjurholms framtid
Det händer hela tiden något i Bjurholm som påverkar vår utveck-
ling och framtid. Jag tror att försäljningen av de gamla skolorna 
i Mjösjöby, Sunnanå och Karlsbäck kommer gynna byautveck-
lingen. Där har lovande entreprenörer fått möjligheten att tillsam-
mans med byn skapa förutsättningar för föreningslivet att fortsät-
ta nyttja lokalerna. 

I centrala Bjurholm har kommunen sålt gamla brandstationen på 
Köpmannagatan och fastigheten Örnen 4, där Vaccina håller till 
med vaccineringen för covid-19. Även dessa lokaler har gått till 
köpare med framtidstro på kommunen. 

Kommunen ser att det finns ett ökat intresse av de lediga villa-
tomterna som dessutom är redo att byggas på. Den nya parken 
mittemot Järnia färdigställs under hösten. 

Västerbotten som region utvecklas på flera håll med bland annat 
norrbotniabanan och batterifabriken i Skellefteå. I Umeå öppnar 
Komatsu en fabrik i nya lokaler. Allt detta är utvecklingar som ska-
par arbetsmöjligheter som Bjurholm och hela regionen kommer 
dra nytta av. Vi närmar oss dessutom ett läge där politiken ska 
fatta beslut om hur vi ska forma våra framtida äldreboenden och 
förskola. Detta är ett projekt som beskrevs i en bilaga i förra num-
ret av kommunal information. 

KOMMUNCHEFEN 
INFORMERAR Oavsett vilka politiska beslut som fattas eller hur vi som med-

borgare väljer att agera är det bara vår inställning som avgör om 
vi ska lyckas!

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

DIGITALA MÖTEN MED 
POLITIKEN
Kommunstyrelsens presidium, ordförande, 1: e vice ordförande, 
2:e vice ordförande och kommunchefen bjuder in till två digitala 
möten i höst.

Där kan du som kommunmedborgare kan ställa dina frågor och 
funderingar direkt till berörda.

12 oktober kl.18.00–19.30
länk presenteras på webb och Facebook.
30 november kl.18.00–19.30
länk presenteras på webb och Facebook.

KRISBEREDSKAPS-
VECKAN 2021
Krisberedskapsveckan infaller den 27 september – 3 oktober i år 
med bland annat demokratitema. Demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter är ett av våra fem skyddsvärden 
som Sveriges samlade beredskap ska kunna skydda och försva-
ra. Under veckan kommer vi att informera löpande med olika te-
man på webb och i sociala medier.

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

HANDLINGAR TILL 
KOMMUNEN
När du skickar handlingar via e-post till kommunen rörande ett 
ärende som t.ex. en komplettering till ett bygglovsärende, av-
loppsärende eller annat, är det viktigt att du skickar dina hand-
lingar till kommunens e-post: kommunen@bjurholm.se. På detta 
sätt säkerställer vi att dina handlingar registreras på rätt sätt.

Kontaktperson: Aina Jakobsson, registrator, 
aina.jakobsson@bjurholm.se, 
0932-140 06, vardagar kl.08.00-12.00.
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SÖKER DELTIDSPERSONAL
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.

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

Kontaktperson: Roger Westerberg, räddningschef, 
roger.westerberg@bjurholm.se, 0935-140 00

HUMLAN - EN NY 
FÖRSKOLEAVDELNING
Förskolan i Bjurholm växer och det är glädjande att vi får allt 
fler barn. Detta gör att vi från och med den 16e augusti öppnat 
upp avdelningen Humlan. Avdelningen Humlan ligger uppe på 
förskolan Gläntan. 

Namnet humlan valdes från boken ”sagoriket” av illustratören 
och författaren Roland Arvidsson. ”Det finns en plats som heter 
Gläntan. Där bor Hanna Hare, Herr Räv, Masken Dagge, Myra 
och många fler. Gläntans drottning Henny Humla ser gläntan 
från den blå himlen”.

Kontaktperson: Caroline Wikström, rektor förskola, 
caroline.wikstrom@bjurholm.se, 0932-140 45

E-TJÄNSTER/BLANKETTER
Av de totalt 109 publicerade tjänsterna på www.bjurholm.se är 
52 stycket e-tjänster. Vi arbetar hela tiden med att publicera nya 
e-tjänster. Fler nya är snart färdiga för publicering under hös-
ten. Vi tar tacksamt emot önskemål från invånarna om önskade 
e-tjänster, tips och eventuella förbättringsförslag.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänster på grund av tillgång 
till dator, skrivare och e-legitimation och behöver hjälp så vänd 
dig till kommunkontorets reception eller ring till växeln på tfn 
0932-140 00. 

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



FOLKHÄLSA I BJURHOLM
Vecka 45 varje år har Västerbotten en temavecka kring folkhäl-
soproblemet psykisk ohälsa. Målet är att öka medvetenheten 
och kunskapen kring psykisk ohälsa och visa på möjligheter 
i livet.

Det är en rad organisationer som tillsammans planerar och ar-
rangerar Psykeveckan. Fokus ligger på psykisk ohälsa, psy-
kiska sjukdomar och psykiska funktionshinder och deras kon-
sekvenser men också på vägar ut ur utsattheten. Veckan vill 
förmedla kunskap och hopp, lyfta fram en mångfald av erfaren-
heter som motverkar fördomar och som leder till förståelse och 
förändrade attityder till människors olikheter.

Kontaktperson: Malin Lagerlöf, projektledare, 
malin.lagerlof@bjurholm.se, 0932-141 29

DELAKTIGHETSVECKAN 
2021 - TEMA DEMOKRATI
Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en digital Delaktighets-
vecka på temat demokrati vecka 46. Veckan arrangeras inom 
ramen för regeringsuppdragen: mänskliga rättigheter, barnrätt, 
nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt om-
bud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden och de-
mokratifrågor.

Tema Demokrati:
I år fyller Demokratin 100 år! Det är nämligen hundra år sedan 
Sverige införde allmän och lika rösträtt!
Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. Demokrati 
handlar om respekten för alla människors lika värde och om 
individens frihet och rättighet att påverka. Människors delta-
gande i samhällslivet och rätt att organisera sig i olika frågor är 
en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle.
Program för veckan finns på www.bjurholm.se 

Kontaktperson: Rebecka Marcusson, Integrationsstrateg på 
Länsstyrelsen, 010-225 43 33

FÖRETAGARE I BJURHOLM
Från och med hösten 2021 finns en ny funktion i kommunen, 
företagskoordinator.
För dig som har företag innebär det att du nu kan få utökat stöd 
och rådgivning när det gäller möjlighet att erbjuda individer ar-
betsmarknadsinsatser och praktikplats i ditt företag.

Målgruppen som jag företräder är alla som idag är arbetssö-
kande. 

Jag som arbetar med detta heter Jenny Lundberg och arbetar 
sedan tidigare som arbetsmarknadskoordinator i kommunen.
 
Jag kommer gärna och besöker dig och ditt företag.
Om detta låter intressant och du/ni känner att ni vill veta mer så 
kontakta mig gärna på telefon eller via e-post.

Kontaktperson: Jenny Lundberg, arbetsmarknadskoordina-
tor/företagskoordinator, jenny.lundberg@bjurholm.se, 
073-805 01 34

MILJÖ

Skrotbilar, ett växande problem
Övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt kan börja 
rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är 
det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen 
släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark 
eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil 
på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning.

Det finns ett producentansvar för uttjänta bilar, vilket innebär 
att den som yrkesmässigt tillverkar eller för in bilar i Sverige 
är skyldig att ta emot dessa, utan kostnad, och se till så att bi-
len omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Om bilen 
saknar väsentliga delar, som växellåda, katalysator eller motor 
får producenten ändå begära skälig ersättning för skrotningen. 
Själva transporten till bilskroten bekostas av bilägaren.

Det finns särskilda regler för när en kommun kan flytta ett for-
donsvrak och skrota den. Ägaren till skrotbilen blir då ersätt-
ningsskyldig. Förutom att skrotbilen är nedskräpning betraktas 
den också som farligt avfall, så länge den innehåller de vätskor 
och komponenter som är skadliga för miljön.

BilRetur är biltillverkarnas nätverk för att hantera den uttjänta 
bilen. På deras hemsida kan du läsa mer om hur du återvinner/
skrotar din bil. http://bilretur.se

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



BIBILIOTEKET

EVENEMANG
NOVEMBER
13/11   Författarbesök tisdagen den 13 november 
    på biblioteket, 
    av Maria Broberg och Svante Bäckström, 
    som båda är Västerbottensförfattare. 
    Maria Broberg har skrivit boken Bakvatten, 
    som är en berättelse om människoöden som 
    knyts ihop av pojken Nilas försvinnande i 
    Västerbottens inland. Svante Bäckström har 
    skrivit om Anders Andersson som är drängen 
    som blir hemmansägare utan att vara ämnad 
    för det livet.

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till 
tips@bjurholm.se senast 2021-11-01 för publicering 2021-11-25.

Biblioteket har öppet med begränsningar på grund av pandemin.

Öppettider för allmänheten i första hand till 30 september:
Måndagar    kl 13.00–15.00
Tisdagar  kl 17.00–20.00
Torsdagar  kl 17.00–20.00

Under dagtid är det schemalagda öppettider för skoleleverna.
Ta kontakt med biblioteket om du vill besöka biblioteket utanför 
öppettiderna så kommer vi överens om lämplig tid. 
Tillgång till meröppet som vanligt måndag-söndag kl 08.00–20.00.

Samtliga evenemang och utställningar anpassar sig till rådande 
omständigheter när det gäller pandemiläget. 

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

TEKNISKA
Resultat plockanalyser
Syftet med plockanalysen är att få ett mått på vad hushållen 
slänger i sina soptunnor med fokus på andelen matavfall, pro-
ducentansvarsmaterial, farligt avfall och elektronik. Plockana-
lysen kan sedan användas av kommunen för att nå målen i 
avfallsplanen. Dessutom kan plockanalysen användas för att 
jämföra sorteringsgraden av hushållsavfallet i de deltagande 
kommunerna.

Resultatet kan sedan användas till att förbättra insamlingen 
och på så sätt få rätt sorterat hushållsavfall. Plockanalyser 
görs vart tredje år och har genomförts 2009, 2013, 2017 och 
2020.

Hur sorterades avfallet?
Avfallet sorterades så att analysen skulle ge svar på frågor 
som:
• Hur ser sammansättningen av hushållens restavfall ut i 
 viktprocent?
• Hur mycket matavfall, förpackningar och returpapper 
 finns kvar i det brännbara restavfallet, det vill säga i den  
 gröna tunnan?
• Hur mycket mat- och restavfall genererar hushållen i kilo  
 per hushåll och vecka fördelat i olika fraktioner?
• Hur rent är matavfallet och vilka föroreningar finns?
• Mängd pantförpackningar i restavfallet?
• Mängd och kvalitet på textilier i restavfallet?

Har våra medborgare blivit bättre på att sortera sina 
sopor eller hur har det gått? 
Vi har jämfört resultaten från 2017 med 2020 och kan konsta-
tera att det till stor del har blivit bättre. Enligt resultatet för 2020 
så är det färre förpackningar som hamnar i den gröna tunnan. 
Däremot har det tyvärr ökat när det gäller sprutor och kanyler, 
ett avfall som inte har något att göra i kärlen. De ska i stället-
lämnas in till apoteket.

År 2017 hade vi inte utsortering av matavfall så där är det lite 
svårt att jämföra resultaten, men 2017 så slängdes det 2,9 kg 
per hushåll och vecka. År 2020 slängdes det 0,2 kg i det gröna 
kärlet och drygt 3,5 kg i det bruna kärlet per hushåll och vecka. 

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

HÖSTEN ÄR HÄR
Med reflex syns du som gående på ungefär 125 meters håll i 
mörker om du möter en bil med påslaget halvljus. Om du har 
mörka kläder och inga reflexer så ser inte en bilförare dig för-
rän bilen är 20–30 meter bort. Om du har ljus klädsel så syns 
du på ungefär 60 meters håll.

Saker att tänka på:
• Reflexer syns bäst när de sitter lågt och är i rörelse.
• Komplettera reflexerna med en ficklampa vid tung trafik.
• Hundar och hästar behöver också reflexer.
• Reflexer behövs även i städer och tätorter.
• Kontrollera när du handlar reflex att den är SIS eller 
 CE-märkt och byt ut dina reflexer efter ca 3 år.

OKTOBER
4-23/10   Korsstygnstavlor med ordspråk, 
    gjorda av Bodil Björ

NOVEMBER
25/10-12/11   Öreälven, foton från boken med samma namn, 
    Arne Müller

DECEMBER
1/12-7/1   Jul i vårt hus 

Samtliga evenemang och utställningar anpassar sig till rådande 
omständigheter när det gäller pandemiläget. 

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

UTSTÄLLNINGAR


