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BJURHOLMSDAGARNA

1-3 juli

MARKNAD B
ÅDE
OCH SÖNDA LÖRDAG
G MELLAN
KL. 10.00 16.00

FREDAG KVÄLL 1 Juli
• Matservering vid festområdet (Folkets hus)
från kl. 17.00, musikunderhållning senare
på kvällen • Veteranbilsutställning samt
cruising vid BiLeVis kl. 19.00

LÖRDAG 2 JULI
• Marknadshandel kl. 10.00 - 16.00
• På hembygdsgården: Kulturmarknad kl. 10.00
- 16.00, tunnbröd-/palt-/fikaförsäljning
och underhållning: kl. 12.00 - 13.00 och
13.30 - 14.30 LLEO, Lennart Ljungqvist
entertainment orchestra

• Vid skateparken: Skatejam med priser.
Livemusik. Kom och prova kickbike/skateboard.
Utrustning inkl. hjälm finns att låna.

På kvällen: Kvällsåkning i skateparken.
Kom och prova kickbike/skateboard!
Utrustning inkl. hjälm finns att låna.
Kommer även att bjudas på något gott.

För tider och mer information se www.agnasik.se

• Festområde vid Folkets hus:
- Öltält och matservering från kl. 11.00
- Livemusik med bl.a. RiffRaffRuff

SÖNDAG 3 JULI:
• Marknadshandel kl. 10.00 - 16.00
• På hembygdsgården: Underhållning och tunnbröd
-/palt-/fikaförsäljning:
- kl. 10.00 Friluftsgudstjänst
- kl. 11.00 Kyrkkaffe
- kl. 13.00 Hembygdstal av Louise Bonta
- kl. 13.30 Greymen underhåller
• Vid skateparken: Kom och prova kickbike/skateboard! Utrustning inkl. hjälm finns att låna.
För tider och mer information se www.agnasik.se

SPELEVENT ”GAMESKAP” PÅ FOLKETS HUS
LÖRDAG OCH SÖNDAG
”Återupplev barndomen med dina barn. Spela
med äldre spelkonsoler från Nintendo Entertainment System till Playstation 3, bordhockey
och olika brädspel.”
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Kontakt
Tel. 0951-100 17
annons@bjurholmsguiden.se
Annonsförsäljning
Markus Falkner, Monica Falkner
Tel. 0951-100 17
annons@bjurholmsguiden.se

Nästa utgivning: 22/9
Manusstopp: 2/6
annons@bjurholmsguiden.se

Välkommen att besöka Centerns monter
på Bjurholmsdagarna 2-3/7
Vi delar ut

Annonsmaterial/Produktion
Monica Falkner & Markus Falkner
annons@bjurholmsguiden.se

reCept för Bjurholms Bästa

REKLAM & TRYCK
Välkomna till Segertonens marknadsstånd under
Storumandagarna! Vi bjuder på sång-fika-goda samtal!

Pelletsdepån
Bjurholm

Slussfors Fria församling - www.blogg.segertonen.se/du-ar-alskad/

i Balsjö/Bjurholm
6 och 8 mm pellets finns på lager för
beställning eller hämtning från depån
i Balsjö (ring före).

Pelletsdepån

i Balsjö/Bjurholm

Varmt välkomna!

Vinn en pall
pellets!

6 och 8 mm pellets finns på lager för
beställning eller hämtning från depån
i Balsjö (ring före).
Varmt välkomna!

Om du på Bjurholmsdagarna beställer pellets
så deltar du i utlottningen av en pall pellets.
Hämtning el. leverans senast 31 augusti.

Pelletsdepån

i Balsjö/Bjurholm

Pelletsdepån
i Balsjö/Bjurholm

Pelletsdepån
i Balsjö/Bjurholm

6 och 8 mm pellets finns på lager för
beställning eller hämtning från depån
i Balsjö (ring före).

Arne Pettersson

Varmt
välkomna!
070 696
35 38

pettersson_arne@hotmail.com

sca.com/skog

Arne Pettersson
070 696 35 38
pettersson_arne@hotmail.com

Vi erbjuder tjänster som
utvecklar ditt skogsbruk
Pelletsdepån
i Balsjö/Bjurholm

Arne Pettersson
070 696 35 38
pettersson_arne@hotmail.com

Vi hjälper dig att få en god överblick och tillgång till de verktyg du behöver för att nå dina mål
med skogsbruket. Vi erbjuder allt från skogsvård och rådgivning till avverkning och gallring.
Ring oss så får du veta mer om våra tjänster som kan öka värdet på din skog.
Din lokala virkesköpare hittar du alltid på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

Petra Ek
Virkesköpare Vännäs
Tel 0935-346 00

Karl Lind
Virkesköpare Bjurholm/Fredrika
Tel 0935-346 01

Magnus Westerlund
Virkesköpare Vännäs
Tel 0935-346 02

ÖPPET

ALLA
DAGAR

6-24

Butiken är obemannad
mellan kl. 6–8 och 20–24.
Ladda ner appen Scan & Pay
så kan du öppna dörren,
handla och betala med mobilen.

Bjurholm

Jimmie Klum
070-289 96 76

Ännu mer värde
för din skog
Vi verkar för ditt bästa genom hela skogsägandet. Som medlem och delägare i Norra
Skog är du med och delar på vinsten vi
skapar. Dessutom får du förmånlig ränta,
som ger dig mer tillbaka även i morgon.
På norraskog.se/vinstdelning
har vi samlat det du behöver veta
om föreningens vinstdelning.

Björn-Erik Lilja
072-141 68 55

SOCIALA

100-LAPPEN

Var med och gör skillnad

Här kan du se hur pengarna
fördelats på en 100 lapp år 2021

Bjurholms kommun är nu i stort behov av kontaktpersoner och
ledsagare till vuxna, som vill engagera sig och göra skillnad.
Ni bör vara trygga och stabila och vilja göra skillnad och hjälpa
någon annan. Ett uppdrag kan handla om allt ifrån att ställa upp
vid behov, till några timmar per vecka.
Som kontaktperson/ledsagare behöver du inte ha någon särskild
utbildning eller erfarenhet. Det viktigaste är att ni har utrymme,
intresse och engagemang för att hjälpa andra. Har ni det är ni
välkomna att höra av er för mer information eller skicka in
intresseanmälan via vår e-tjänst.
Vi behöver er så tveka inte att ta kontakt!
Vid intresse
kontakta socialtjänsten på tel. 0932-140 86
Telefontid:
måndag, onsdag-fredag kl.08.00-09.30 och
tisdagar kl.13.00-15.00
eller anmäl ditt intresse i vår e-tjänst via bjurholm.se.
Kontaktperson: socialtjänsten, 0932-140 86,
(telefontider ovan), kommunen@bjurholm.se

SOCIALA MEDIER
Kontakt med kommunen på sociala medier, kommentera eller
ställa frågor, kom ihåg att gå in på kommunens egna sidor. Kommunens inlägg delas ofta på andras sidor, då kommer frågor och
kommentarer inte till kommunen.
Gå gärna in i det ursprungliga inlägget på kommunens sida om
du vill komma i kontakt med kommunens tjänstepersoner.

WEBB

Håll dig uppdaterad om vad som händer i kommunen och besök
vår webbplats. Där finner du information inom alla verksamheter,
nyheter, lediga tjänster och kommande aktiviteter.

BIBLIOTEK
Öppet tider i sommar från 15 juni – 21 augusti
Tisdagar kl.17.00–20.00 och torsdagar kl.17.00–20.00.
Vill du komma i kontakt med biblioteket på övrig tid ring:
0932-140 42.
För meröppetanvändare öppet alla dagar kl.08.00–20.00.
Den 25/7--30/7 (v.30) har biblioteket helt stängt.
Utförsäljning
Under tiden 26 juni–14 augusti pågår försäljning av gallrade
böcker på biblioteket.
Kontaktpersoner: Karin Gulliksson, biblioteks- och kulturansvarig, 0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se

UTSTÄLLNINGAR BIBLIOTEKET
26/6--26/8 Fotoutställningen ”för 50 år sedan”. Det är foton från
Ernst Lundgrens samling som denna gång visar foton från 1972.
Öppet under bibliotekets öppettider.
2/7--3/7 Fotoutställningen “för 50 år sedan” kl.10.00-16.00.

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

EVENEMANG

SIMHALLEN

Juli

Renoveringen av simhallen börjar närma sig sitt slut,
en förbesiktning genomfördes den 1 juni och
slutbesiktning är bokad den 27 juni.
Vattenreningen är helt i gång och
bassängerna är fylld med vatten.
Simhallen har fått sig ett rejält lyft
både på insidan och utsidan, ute
med nytt tak samt att fläktrummet
är flyttat upp på taket. Insidan är
målad samt uppfräschade ytor u
töver nytt kakel i bassängen.
Simhallen kommer att kunna öppnas efter semestern, då planeras det för en invigning
Kontaktperson: Emma Rehnman Astergren, simhallsföreståndare, 0932-140 57, emma.astergren@bjurholm.se

_______________________________________________________________
Layout och tryck. ST Reklam & Tryck. www.tryckeriet.nu

1–3 juli Bjurholmsdagarna med marknad lördag
2 juli och söndag 3 juli
Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till:
tips@bjurholm.se senast 2022-08-29 för publicering
2022-09-22.

Vi önskar alla
läsare en trevlig
sommar!

AMBASSADÖRER
Vi vill på ett positivt sätt visa upp vår fantastiska kommun och
dess innevånare och kommer därför att lyfta fram personer som
lever, bor och verkar i Bjurholms kommun eller som på annat
sätt är goda representanter för Bjurholm. Varje år kommer vi
att presentera minst 8 stycken ambassadörer via kommunens
sociala medier, KI (kommunal information) och webb.

Ambassadör nr. 5 är Kurt-Ivan Sandberg,

en pensionerad studie- och yrkesvägledare med stort hjärta
och engagemang. Han har många järn i elden och får saker att
hända.
Hur kom du till Bjurholms kommun?
- Jag är född och uppvuxen i Balfors och bor i mitt föräldrahem.
Jag flyttade från Bjurholm när jag var 16 år för att utbilda mig
och jobba som studie- och yrkesvägledare. I 30 års åldern kom
jag tillbaka till Bjurholm och jobbade då som journalist på den
lokala VK-redaktionen.

Ambassadör nr. 4 är AnnaLena Forsberg

en sprudlande glad journalist med många bollar i luften. I år
släpper hon sin andra bok samtidigt som hon planerar för
att öppna ett litet äppelmusteri hemma i Önskanäs.
Hur kom ni till Bjurholms
kommun?
- Det var genom min man Håkan som jag träffade på en dans
i Hörnsjö när jag bara var 16 år gammal. Efter en tid flyttade vi
ihop och sedan dess har jag bott största delen av mitt liv i
Önskanäs, så på något sätt känns det ändå som att jag är
härifrån.
Berätta vad ni gör i Bjurholms kommun till vardags och på
fritiden?
- Jag jobbar som kvällsredaktör på Sveriges Radio i Umeå. Jag
har alltid gillat att skriva och utbildade mig tidigt till typograf och
senare läste jag till journalist på Strömbäcks folkhögskola.
2020 släppte jag min första bok ”Därifrån vi komma”, en historisk
roman som utspelar sig i Trehörningsjö och Dombäck. Senare i
år kommer min andra bok ut, en verklighetsbaserad roman som
handlar om när min son råkade ut för en allvarlig olycka.
Just nu studerar jag vidare och läser litterär gestaltning för att
i framtiden kunna jobba som skrivpedagog. På fritiden plockar
jag gärna svamp och är mycket ute i skogen. Den här hösten
kommer jag öppna upp mitt äppelmusteri i Önskanäs för kunder
som vill musta sina äpplen. Det känns så fantastiskt roligt.
Vad är/betyder Bjurholms kommun för dig?
- Här finns mycket fin natur och många platser att besöka som
exempelvis Älgfarmen, Balberget, paddla i Öreälven eller åka
skidor i Agnäs. Det finns många friluftsaktiviteter och
föreningslivet är starkt.
Bjurholm är hemma, det är här jag har rotat mig. Det är nära till
allt och alla och det känns tryggt att bo här.

Berätta vad du gör i Bjurholms kommun till vardags och på
fritiden!
- Nu är jag pensionär, men jag är aktiv i olika föreningar som
till exempel Castorhallens ekonomiska förening, Umebygdens
spelmansgille, Bjurholms berättarakademi, Föreningen Norden
och i byaföreningen där jag bl.a. skriver i och hjälper till att ta
fram Balåbladet.
Jag är också adjungerad i styrelsen för Föreningen Stjärnorna
som jobbar för integration och föreningsdemokrati. I samarbete med Umeå-Vännäs trafikskola hjälper vi medlemmar som
vill ta körkort och i samarbete med EFS så ordnar vi språkcaféer. Jag tycker också om att vara ute i naturen.
Jag åkte mycket skidor/skidskytte när jag var yngre. Numera på
somrarna brukar jag vara stugvärd via Svenska turistföreningen uppe i fjällen.
Vad är/betyder Bjurholms kommun för dig?
- Bjurholm är hembygd för mig, här känns det tryggt och det
finns möjlighet att forma sitt liv som man vill ha det. Man skapar
sitt eget liv. Vill man få saker gjorda får man göra det själv och
det skapar en entreprenörsanda, vilket är positivt. Jag tycker om
Bjurholms litenhet med närhet till mångt och mycket och med
korta beslutsvägar.

Kontaktpersoner:
Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare,
claudia.wieczorek@bjurholm.se
Tel 0932-141 41
Jenny Stensson, näringslivsutvecklare,
jenny.stensson@bjurholm.se
Tel 0932-140 15

TEKNISKA

MILJÖ

Hantera ditt trädgårdsavfall på rätt sätt

Provtagning av strandbadvatten

Genom att ta hand om avfallet från trädgården på rätt sätt så
kan du undvika att främmande växter får fäste och sprids i vår
natur. Flera av de arter som vi nu betraktar som problematiska
introducerades från början som prydnadsväxter i våra trädgårdar. Växter som finns i Västerbotten och som kan vara bra att
hålla extra koll på är jättebalsamin, jätteloka, tromsöloka, blomterlupin, sandlupin, parkslide, vresros, parksallat och kanadensiskt gullris.
- Förpacka alltid växtmaterialet i slutna kärl eller säckar för att
inga frön eller växtdelar ska kunna spridas under transporten.
- Små mängder växtdelar från invasiva arter kan förpackas i
dubbla plastpåsar och slängas i den gröna soptunnan.
- Lite större mängder växtdelar från invasiva arter förpackas i
sopsäckar och lämnas som brännbart på ÅVC. Växtdelar från
invasiva arter ska inte slängas bland övrigt trädgårdsavfall.

Varje sommar kontrollerar miljö- och hälsoskydd badvattnets
kvalitet vid de två kommunala badplatserna som finns i Lill-Armsjön och Angsjön. I sommar kommer vi att ta prov två gånger
under badsäsongen. Skulle något prov visa på otjänlig kvalitet
så sätts skyltar upp om att det är badförbud och ett omprov tas.
Länk till provsvar finns på vår webb.
Den som vill ta badvattenprover i egen regi kan kontakta SGS
Analytics i Umeå för beställning av analyspaket gällande strandbadvatten.

Bilar ska inte tvättas på gatan

När du tvättar din bil så kommer tungmetaller och olja som
fastnat på bilen att lösas upp tillsammans med de kemikalier
som finns i biltvättmedlet. Tvättvattnet som innehåller miljöfarliga
ämnen kan skada människor, djur, växter och dricksvatten. De
är dessutom svåra för naturen att bryta ned.
Om du tvättar bilen på asfalt så kommer tvättvattnet att rinna
vidare ut i diken och dagvattensystem och kan även spridas vidare till vattendrag och sjöar. En biltvättsanläggning är utrustad
med bra reningsteknik och det är därför skonsammare för miljön
om du tvättar din bil där. Är du tvungen att tvätta din bil hemma
så välj då att tvätta din bil på en grus- eller gräsbelagd yta istället för direkt på asfalten.
Kontaktperson: Margita Classon, miljöinspektör, 0932-140 08,
margita.classon@bjurholm.se

ÄLDREOMSORG
Ny ranking visar - Bjurholm är Sveriges bästa kommun för äldre att bo i
Illustratör: Li Rosén Zobec/Typoform
Mer information om invasiva arter finns på vår webb:
https://www.bjurholm.se/bygga-bo-miljo-och-infrastruktur/miljo-och-halsoskydd/naturvard

Återvinningscentral och miljöstation

Vid Återvinningscentralen,
Kyrktjärn, kan hushållen lämna sitt utsorterade
grovavfall, elektriska och elektroniska produkter. Återvinningscentralen är stängd
alla röda helgdagar samt julafton, nyårsafton och påskafton.

Bjurholm är Sveriges bästa kommun för äldre att bo i. Det visar
en sammanställning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, som i ett nytt index rankar äldres boendesituation i landets
kommuner.
I sammanställningen har man tittat på hur stor boyta pensionen
räcker till, genomsnittlig flyttskatt, trygghet med hemtjänsten och
tillgången till särskilt boende för äldre.
Topp 5 bästa kommunerna att bo i för äldre (fallande ordning)

Öppettider återvinningscentralen, vid Kyrktjärn
- Onsdagar kl.12.00-15.00
- Lördagar kl.09.00-12.00

Vid miljöstationen kan hushållen lämna sitt farliga avfall.

Öppettider miljöstationen, Vännäsvägen 11
- Onsdagar kl.12.15-15.15

Kontaktperson:
Anders Sundling, verksamhetschef GS, 0932-140 31,
anders.sundling@bjurholm.se

Äldreomsorg i Bjurholm

Bjurholm strävar efter att du ska kunna bo kvar hemma i din
invanda miljö så länge som möjligt. Vi har en omfattande hemtjänst med kompetent personal och många olika insatser. För
dig som inte längre klarar av att bo hemma finns våra särskilda
boenden.
Mer information och Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings
sammanställning finns på bjurholm.se.

KOMMUNCHEFEN
INFORMERAR

VALET 2022
Valet genomförs söndagen den 11 september 2022. Det går
även att förtidsrösta varje dag från och med den 24 augusti.

Nu när sommaren är här betydligt fortare än
vad man kunde förutse, känns som det var jul
och nyår för inte så länge sedan,
konstaterar jag att det har hänt en hel del
positiva förändringar i vår kommun och
fler kommer att ske.
Jag använder mig ibland av uttrycket ”vi måste ständigt förändra
för att fortsätta vara bra”. Se det som att du står i en rulltrappa
som ständigt rör sig neråt samtidigt som du vill uppåt. Om du inte
hela tiden rör dig uppåt kommer du automatiskt att hamna längst
ner. Därför är det viktigt att vi går snabbare uppåt än vad rulltrappan åker ner, för annars kommer vi inte ta oss upp hela vägen.
Ibland känns det som rulltrappan ökar farten vilket gör att vi måste anpassa vår egen hastighet för att inte halka efter. Det är min
egen upplevelse efter några års förändringsarbete i vår kommun.
Vi har genomfört en del förändringar som nya detaljplaner, sålt
fastigheter, nya förutsättningar för ett ökat industriområde, ny
gång- och cykelväg till industriområdet, hotellverksamhet i värdshuset, ny miljöstation, ny mötesplats med torg och lekplats för
barn, digital bostadskö, renoverad simhall med flera andra positiva förändringar.
Det finns även politiska beslut på att bygga ny brandstation och
nya skollokaler på skolgården. Vi väntar även på att kunna ta ett
investeringsbeslut för att bygga ett nytt äldreboende kombinerat
med förskola och produktionskök inklusive matsal, dvs projekt
Diamanten.
Alla nämnda förändringar har genomförts antingen genom statsbidragsfinansiering eller genom investering med skattemedel
men då med fokus på att få ner driftkostnaderna på lång sikt. Vi
har dessutom fått beviljat nytt statsbidrag, det vi tidigare även
kallat näringslivspengarna, pengar som skapar nya förutsättningar för att jobba med platsutveckling och platsattraktivitet i ytterligare tre år.
Vi har även haft fokus på att jobba med vår arbetsmiljö för våra
medarbetare. Vi har hittat nya metoder och förhållningssätt för att
få en friskare arbetsplats. Det är ett pågående arbete där vi till
viss del har utmaningar i lokalernas utformning, men som på sikt
med bland annat projekt Diamanten kan vi skapa nya förutsättningar för vår arbetsmiljö.
Vi har mycket på gång och det gäller att hålla jämn takt i rulltrappan för att inte tappa fart. Jag vill även passa på att berätta
om en möjlighet att tycka till om vår gemensamma kommun i en
kommande digital medborgarundersökning, ni får hålla utkik på
vår webb under sensommaren.

Plats: kommunkontorets reception, Storgatan 9.
Tid: 24 augusti - 10 september
Måndag - fredag kl.16.00-18.00
Lördag - söndag kl.10.00-12.00
Plats: Folkets hus, Skolgatan 9.
Tid: valdagen söndag 11 september kl.08.00-20.00
Valdagen söndag 11 september
Plats: Folkets hus, Skolgatan 9.
Tid: kl.08.00-20.00
Om du behöver hjälp med att rösta
För dig som har svårt att ta dig till röstlokal på grund av ålder,
sjukdom eller funktionsnedsättning finns det möjlighet till budröstning eller ambulerande röstmottagning.
Mer information hittar du på www.bjurholm.se
Kontaktperson:
Malin Burström, kvalitetsstrateg/valsamordnare, 0932-141 77,
malin.burstrom@bjurholm.se

SOMMARTIDER I RECEPTION
På grund av semestertider är kommunkontorets reception
bemannad vardagar kl.09.00-12.00 under tiden 27 juni till och
med 7 augusti (v.26-31).
Kom ihåg att ringa och boka tid om du vill träffa en handläggare.
För att boka tid ring 0932-140 00.

Där får ni som medborgare en möjlighet att tycka till om kommunens service. Svaren från den undersökningen hjälper våra
politiker att veta vad vi ska prioritera för framtida förändringar. Vi
måste förändra för att fortsätta vara bra.
Kontaktperson: Jimmy Johansson, kommunchef,
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se

TEKNISKA
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