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AGNÄS

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Westmans Livs • 0932-400 68

Fira in julen
Lördag 26 November 
kl. 08.30 - 15.00 bjuder vi på julfika

Många fina stammispriser 
Välkomna!

God Jul & Gott Nytt År

Hållfasthetsberäkningar och 
dimensionering av om- och tillbyggnader

Kontrollansvarig enligt PBL
Energiberäkningar enligt BBR

Ritningar i Cad
LINDGREN INGENJÖRSBYRÅ AB

Mobil: 070-714 05 26 • E-post: kenneth@bygging.net

Välkommen till oss på Noma Frakt & verkstad 
som ligger på Balsjö industriområde. 

Till oss kan du komma med din bil, traktor, lastbil med mera. 
Vi löser alla dina problem, stora som små. 
Vi sysslar också med smide, reservdelsförsäljning och vi 
löser även dina transporter.

Med dig som kund i fokus gör vi allt vi kan för att bemöta 
dina behov och förenkla ditt verkstadsbesök.
Tveka inte att höra av dig vid funderingar eller titta förbi 
hos oss i Balsjö.

Med vänliga hälsningar - Marcus och Fredrik

Adress: Balsjö 13, 916 92 Bjurholm
Telefonnummer: 070-617 76 60
Mejl: verkstad@nomafrakt.se
Öppettider vardagar 07.00- 16.00

Noma Frakt & Verkstad Noma Frakt &
Verkstad



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 utlottningen 

under Bj.dagarna blev 

Gun Rehnman

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.

Ring oss så får du veta mer om åtgärder som kan öka värdet på din skog. Din 
lokala virkesköpare hittar du alltid på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

”Vad kan vi göra  
för dig och din skog?”

Magnus Westerlund
virkesköpare  
Vännäs
tel 0935-346 02

Karl Lind
virkesköpare  
Bjurholm/Fredrika
tel 0935-346 01

Petra Ek 
virkesköpare  
Vännäs
tel 0935-346 00
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Annonsgranskning
Bjurholmsguiden förbehåller sig rätten 
att avböja 
olämpliga annonser.

Betalningsvillkor
Fakturering sköts av Fortnox. Avgift 
45:- inkl. moms, 30 dagar netto. Efter 
förfallodagen debiteras dröjsmålsränta 
och påminnelseavgift. Reklamskatt ingår 
i alla priser.

Välkommen med din annons och 
kontakta oss gärna:
Monica 070-699 52 27
Markus 070-699 52 67

Nästa utgivning: 24/1
Manusstopp: 4/1 - 2023
annons@bjurholmsguiden.se

  Markus  Monica
Hör gärna av dig! Det gillar vi

REKLAM & TRYCK

Vi vill tacka alla annonsörer och 
läsare för 2022 samt önska en 
riktigt God Jul och 
Gott nytt år!



Björn-Erik & Jimmie 
ger dig mer värde 
för din skog
Som medlem i Norra Skog erbjuds du alltid 
våra bästa priser, rabatter och premier. Du 
är med och delar på vinsten vi skapar och 
dessutom får du förmånlig ränta på de 
affärer du gör hos oss. På så sätt ser vi till 
att en levererad kubikmeter aldrig slutar att 
växa i värde för dig.

Björn-Erik Lilja 
072-141 68 55

 Jimmie Klum 
070-289 96 76 

Adventsmarknad på torget mitt emot Bolist ( Järnia)
Försäljning av bl.a. tunnbröd, mjukkaka, glögg
äppelmust, juldekorationer, julgodis m.m.

Vid Bilevi’s finns räddningstjänsten och munkvagnen

Guldbaggens café och Gummans handelsbod
Hos Guldbaggens café erbjuds barn att dekorera pepparkakor
och hos Gummans handelsbod finns en gissningstävling

Lions - Tombola och korvgrillning

Sång-/musikframträdande av Samuel Olsson
med vänner från Pingstkyrkan kl. 15.00-15.45

Tomten delar ut godis till alla barn
och tar emot önskelistor från kl. 15.00

Brandts blommor & begravningsbyrå
bjuder på Alterhedens glögg och
smakprov på andra läckerheter

Ponnyridning för barnen kl 12.00-15.00

Copyright Isac Sandelin, 2022
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KOMMUNCHEFEN 
INFORMERAR

Ekonomi i balans

Bjurholms kommun har som Sveriges minsta kommun till antal 
invånare samma uppdrag och krav att utföra tjänster som en 
storstadskommun. Det är skattepengar som utgör grunden till 
kommunens ekonomi. Kraven på vad en kommun ska utföra för 
tjänster är många och det tenderar att öka med åren. De enskilt 
största tjänsterna som skattepengarna används till inom kommu-
nen är skola, förskola, vård och omsorg. 

Men det finns givetvis många fler verksamheter i kommunal regi. 
Allt som kommunen använder skattpengarna till ska genomföras 
med en ekonomi i balans. Det innebär att skattepengarna ska 
räcka till alla kostnader kommunen har för att nå de krav som 
ställs. Det är även kommunens skyldighet att skattepengarna 
räcker till alla kostnader och även att se långsiktigt i all planering 
av investeringar. Det vi gör idag har stor betydelse imorgon. Kom-
munen har inte råd att vänta på att ekonomin ska bli bättre, därför 
måste vi agera nu!

Därför fortsätter kommunen att gasa på för fullt!
För att nå en ekonomi i balans behöver vi genomföra alla plane-
rade investeringar trots rådande krisläge i världen. Kommunen 
gasar på för fullt i att bygga på flera håll. En ny brandstation är 
på gång, planerar en ny återvinningscentral, en ny skollokal på 
skolområdet och det senaste beslutet om Diamanten, ett nytt 
vård- och omsorgsboende med förskola och produktionskök samt 
skolmatsal. 

Alla dessa investeringar är viktiga för att kommunen ska kunna 
leva upp till de krav som finns. Det är även viktiga steg för att nå 
en ekonomi i balans.

Söker dig som vill hjälpa andra i nöd! 
Ett av de krav som kommunen har på sig är att ha en räddnings-
verksamhet. Det är en viktig trygghetsfaktor för ett samhälle att 
veta att hjälpen inte är långt borta om man ställs i en nödsituation. 
Är du nyfiken? Läs gärna mer på vår webb om vad du får som 
räddningspersonal i Bjurholms kommun eller ta kontakt med vår 
räddningschef. Kontaktuppgifter finner du under rubriken: Deltids-
brandmän behövs mer än någonsin
 
Kontaktperson: Jimmy Johansson, kommunchef, 
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se

NYA TIDER I RECEPTIONEN 

Kommunkontorets reception bemannas vardagar kl.09.00-12.00.
När receptionen är obemannad har du möjlighet att använda 
telefonen vid luckan och ringa till växeln för att få bli kopplad till 
personen du söker. Har du en inbokad tid, sätt dig ner och vänta 
så kommer den du ska träffa möta upp dig i receptionen.

Kontaktperson: Maria Egelby, ekonomichef, 
0932-140 04, maria.egelby@bjurholm.se

DELTIDSBRANDMÄN 
BEHÖVS MER ÄN 

NÅGONSIN! 

Vi hoppas att fler eldsjälar får upp ögonen för ett jobb som deltids-
brandmansamt att fler arbetsgivare förstår frågans allvar och 
vikten av att stötta sin räddningstjänst.

Som deltidsbrandman får du möjlighet att göra skillnad på riktigt.
Förutom att rädda liv och göra skillnad i samhället ingår du i en 
gemenskap hos räddningstjänsten, får en värdefull utbildning med 
regelbunden övning och får ett rejält tillskott i hushållskassan.

Det viktigaste du behöver är viljan att hjälpa till och rädda liv. 
Mer information finns på bjurholm.se/Deltidsbrandmän behövs mer 
än någonsin.

Är du intresserad av att bli deltidsbrandman kontakta 
räddningschef.
 Kontaktperson: Roger Westerberg, räddningschef, 
0935-141 40, roger.westerberg@vannas.se

VALET 2022  
Bjurholm hade inför årets val en ny organisation och nya röstnings-
lokaler. I stort sett har vi bara positiva erfarenheter. Fler och fler 
väljer att förtidsrösta så till nästa val planerar vi för ett bättre flöde i 
lokalen och kanske ändrade öppettider för väljarna vid röstning på 
kommunkontoret. 

Valdagens lokal, Folkets hus, där bör flödet ses över och antalet 
röstningsstationer ökas. De nya reglerna om att ta valsedlar enskilt 
gjorde att köerna blev längre än vanligt, inte bara i Bjurholm. För 
valkansliet och röstmottagarna är lokalerna bra. Vi tackar alla rös-
tande för gott tålamod och god stämning trots stundtals långa köer.
 
Mer information om valet hittar du på https://resultat.val.se/val2022
 

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



TILLSAMMANS KAN VI 
MINSKA ELANVÄNDNINGEN  
Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt an-
strängd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det 
finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan 
tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändning-
en.

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen 
vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten 
förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För 
nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör 
hemma som vad du bidrar med på jobbet. Energimyndighetens 
tips nedan är enkla, men effektiva.

Använd el vid rätt tid på dygnet
Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elan-
vändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som 
lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det 
är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att 
avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus 
Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en 
grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär 
fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på 
dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet

Använd mindre varmvatten
Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta 
till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom mins-
ka din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av apparater och släck lamporna
Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, 
de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor

Behåll värmen i ditt hus
En villas värmeförluster kan vara stora. Se över tätningslister 
i fönster och dörrar. Planerar du att renovera – passa på att exem-
pelvis tilläggsisolera, byta fönster eller förbättra ventilationen

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, 
exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du 
måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur 
som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund, miljö- och säkerhets- 
skyddschef, 0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se  

TOTALFÖRSVAR OCH CIVILT 
FÖRSVAR VAD ÄR DET? 
Totalförsvar består av det militära och det civila försvaret. 

Vad ska vi försvara?
Det är inte bara svensk mark och vatten som ska försvaras, utan 
även våra grundläggande fri- och rättigheter såsom:
•  Alla människors lika värde
•  Enskilda människans frihet och värdighet
•  Rätten till arbete, bostad och utbildning
•  Social omsorg och trygghet

•  Demokrati med fria val och åsiktsfrihet
•  Värna den enskildes privatliv och familjeliv
•  Hållbar utveckling
•  Delaktighet och jämlikhet för alla människor
•  Motverka diskriminering
•  Främja samiska folkets och etniska, språkliga och 
   religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett   
   eget kultur- och samfundsliv.

Allt detta står i en av våra fyra grundlagar, Regeringsformen.

Civila försvaret 
Utgångspunkten för det civila försvaret är att hålla samhällsviktiga 
verksamheter i gång samt stödja Försvarsmakten.
Samhällsviktig verksamhet är till exempel äldreomsorg, LSS-bo-
ende, socialtjänst, förskola, grundskola, särskola, dricksvatten och 
avloppsrening, elnätet, internet, banker, räddningstjänst, 
bensinstationer, livsmedelsbutiker m.m. Det är verksamheter som 
behövs för att vi bland annat ska kunna:
•  Ta hand om de som behöver stöd och hjälp
•  Ge våra barn- och ungdomar en grundutbildning
•  Ge personal inom samhällsviktig verksamhet samt militären   
   möjlighet att utföra sitt arbete
•  Köpa livsmedel

Vad är din roll i detta?
Din roll är synnerligen viktig för att framtida generationer ska 
kunna fortsätta leva utifrån Sveriges regeringsform och övriga 
grundlagar.
 
Din roll kan vara någon av följande:
• Krigsplacerad inom Försvarsmakten, kommunen eller någon 
annan statlig myndighet. Du har då fått brev hem med instruktio-
ner om när och var du ska infinna dig på din krigsplacering.

• Allmän tjänsteplikt, alla som bor och är skrivna i Sverige oav-
sett nationalitet mellan 16 och 70 år ska gå till sin arbetsplats. 
Har man ingen arbetsplats kommer Arbetsförmedlingen att ge dig 
ditt uppdrag.

Vad gör kommunen?
I Bjurholms kommun pågår en planering för att komma fram till 
vad som ska prioriteras bort, vad som behöver omorganiseras 
samt vilken personal har uppdrag, legitimationer eller annan ut-
bildning som inte är lätt att ersätta och som ska krigsplaceras.

Målsättningen är att kunna hålla samhället i gång med så lite 
störning som möjligt och samtidigt stötta svenska Försvarsmakten 
och dess samarbetspartners där det behövs.

Mer information finns på: 
bjurholm.se/Trygg och säker krisberedskap.

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund, miljö- och säkerhets-
skyddschef, 0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

MILJÖ 
Goda råd inför tillagning och servering av julbord 

•  Tvätta alltid händerna innan du börjar laga mat och när du 
 växlar mellan olika råvaror.
• Använd alltid rena redskap. Använd gärna olika skärbrädor, 
 till exempel en för rått kött och en för andra livsmedel. 



• Kom ihåg att mat som skall serveras varm måste hettas upp
 ordentligt.
• Kyl ner tillagad julmat som inte ska ätas med detsamma. Små  
 mängder mat kan ställas i kylskåpet direkt men större mängder  
 bör först kylas ner i vattenbad eller ställas ute på bron med lock  
 på.
• Mat som ska hållas varm, till exempel Janssons frestelse, ska  
 vara lägst 60°C.
• Ta inte fram mer mat till julbordet än vad du tror ska gå åt. Mat  
 som tas ut och in i kylskåpet får kortare hållbarhetstid. Blanda  
 aldrig äldre mat med nyare, t.ex. så att överblivna rätter som   
 stått i rumstemperatur blandas med nylagad mat.
• +4 °C är en bra temperatur för känsliga varor som kött och   
 mejeriprodukter. Skaffa en termometer och mät hur kallt
  det är på olika platser i kylskåpet. Det är också viktigt att luften  
 i skåpet kan cirkulera.
• Ät inte nötter eller torkade frukter som ser skrumpna, missfärga 
 de och dåliga ut eller som luktar och smakar konstigt eftersom  
 de kan innehålla mögelgifter.
• Se till att allergiska gäster får tillräcklig information om vad som  
 ingår i julmaten och hur den kryddats. I värsta fall kan en 
 allergisk reaktion mot livsmedel vara livshotande.

Kontaktperson: Margita Classon, miljöinspektör, 0932-140 08, 
margita.classon@bjurholm.se 

INSAMLING VÄRLDENS 
BARN 2022

TACK! till ALLA som bidragit till insamlingen till Världens Barn. 
Summa 55 858 kr, räknat per capita 23.49. Vi ligger därmed på 
femte plats i länet och tionde plats i landet. 

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

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. 6 är Oskar Norum, den målmedvetne skoter-
krossföraren som gör ännu en säsong på andra sidan atlanten. 
En hårt arbetande elitidrottare som följer sina drömmar.  

Hur kom du till Bjurholms kommun?
- Jag är uppvuxen i Önskanäs utanför Bjurholm. Just nu bor jag i 
Umeå och under tävlingssäsong bor jag i Minnesota, USA.

Berätta vad du gör i Bjurholms kommun till vardags och på 
fritiden?
- På sommarhalvåret jobbar jag inom asfalteringen för Svevia och 
ibland hos lantbrukarna Elin och Alexander i Agnäs. Under vintern 
går alltid skoterracingen först, jag är redo för ännu en säsong i 
USA. Det blir min fjärde vinter för Polaris fabriksteam. Att tävla i 
USA har alltid varit en dröm för mig. Drömmen övergick till ett mål 
och efter hårt arbete till verklighet.

Träningen är en stor del av min fritidssyssla. Under vinterhalvåret 
blir det skoter till hundra procent. Sen umgås jag gärna med mina 
vänner och familj. Det blir mycket fysträning, varierad konditions-
träning, rullskidor, cykling, löpning, vandring och en del motor-
cross. Det blir även en del tid i gymmet för att kroppen ska hålla 
ihop samt lite skruv- och mekjobb med skotern.  

Vad är/betyder Bjurholms kommun för dig?
- Bjurholm är hemma för mig, det är här jag växt upp och här 
finns familj och vänner. Samhället är inte så stort men det passar 
väldigt bra ihop med mina intressen. 

Jag gillar att vara aktiv och här finns många fina ställen att upp-
täcka och utforska, mycket skog och vatten. Det finns många olika 
aktiviteter för de olika årstiderna. På sommaren finns Öreälvsle-
den och cykling. Vintertid finns alla fina skoterleder. Bjurholm är 
en bra plats att växa upp på, här finns det mesta.

Ambassadör nr. 7 Bjurholmshönan, kanske Bjurholms mest 
kända karaktär, den allra nordligaste lantrashönan som hittats i 
Sverige. Bjurholmshönan, stolt som en tupp över sin alldeles egna 
genbank.

Hur kom du till Bjurholms kommun?
-Min släkt har bott på en och samma gård i Bjurholm sedan 1800 
talet. Vi är lantrashönor från Västerbottens gamla jordbrukssam-
hälle och vi fanns här långt innan man började importera värp-
höns till Västerbotten. Släkten är känd över hela Sverige, jag tror 
vi är Bjurholms mest kända! Vi har även en helt egen genbank 
som mina första ägare Jonas och Elin Nordlund var med och 
startade upp.

Berätta vad du gör i Bjurholms kommun till vardags och på 
fritiden?
- Vår familj bor på en gård här i Bjurholms kommun. Till skillnad 
från många andra hönsraser så går vi gärna ut i snön på vintern. 
Vårt dun är välutvecklat och gör att vi tål den norrländska kylan. 
Vi är medelstora och väldigt tåliga hönor. Vår fjäderdräkt är väldigt 
fin och vi kan bli flera olika färger. Annars lägger vi mest ägg, upp 
emot 150 stycken per år kan det bli, om vi inte ruvar förstås!

Vad är/betyder Bjurholms kommun för dig?
För mig är Bjurholm hemma, här trivs jag allra bäst. Bjurholm är 
också mitt släktnamn så det tycker jag extra mycket om.

Kontaktpersoner: Jenny Stensson & Claudia Wieczorek, 
näringslivsutvecklare, 0932-141 41, 
claudia.wieczorek@bjurholm.se



BJURHOLM ANORDNADE 
UNIK BÄRFESTIVAL – 
BÖRJAN PÅ NÅGOT NYTT! 
Som ni kanske känner till så anordnades det i september en bär-
festival på hembygdsområdet i Bjurholm. Det var första gången 
som den anordnades och syftet var att få fler att se möjligheterna 
med våra vilda bär, skapa mer samverkan och entreprenörskap i 
bygden.

Under bärfestivalen samlades entreprenörer som sålde bär, sylt, 
must, smide, bröd och palt. Det anordnades även föreläsningar på 
temat våra vilda bär där vi bjöd in forskare och organisationer 
(Berättarakademin m.fl.) att berätta om vilken påverkan våra 
svenska bär har haft på vår kultur och även vilken påverkan den 
kan ha framöver. 

Under dagen så utsågs även Bjurholms bästa sylt/marmelad där 
priset gick till Ann-Katrin Svensson som hade gjort en hallon- och 
aroniamarmelad med vanilj! Stort grattis till henne säger vi igen!

Bärfestivalen är ett första resultat från ”Bär i Bygden” – ett samar-
bete som Bjurholms kommun, forskningsinstitutet RISE och SLU 
(Sveriges Lantbruksuniversitet) har påbörjat. 

Ambitionen med ”Bär i Bygden” är att skapa en skogsbärsnäring 
som ser till att värden och vinster gynnar Bjurholm mer än vad det 
gör idag. Kan skogens bär vara en ny möjlighet för landsbygden i 
Bjurholm? Kan vi öka entreprenörskapet och självförsörjningsgra-
den i Bjurholm? Hur kan vi hitta drivna personer som vill vara med 
och göra Bjurholm känd som ”Sveriges bärkommun”?

Förhoppningen är att Bärfestivalen ska växa och bli ännu större 
nästa år. I år gjordes det med relativt enkla medel och en kort 
planeringstid för att ”testa och lära snabbt” kring hur vi kan lyfta 
det som är unikt för just Bjurholm. Just nu pågår det ett arbete där 
vi håller på och samlar in återkoppling från deltagare på festiva-
len. Vi kommer även att anordna en workshop för att förstå hur vi 
bäst går tillväga framåt med plockning, rensning och förädling av 
skogsbär inför säsongen 2023. 

Vill du vara med? Kontakta då Gun Lidestav eller Alexander 
Wahlberg (alexander.wahlberg@ri.se), så tar vi ett enkelt samtal 
tillsammans.

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

Recept på vinnarmarmeladen: 
Koka 1 kg hallon och 800 g aro-
niabär med 1 dl vatten under lock 
i 8 min. Skumma av, blanda 2 msk 
vaniljsocker med 900 g syltsocker 
och rör ner i sylten. Tillsätt 1 ½ 
krm natriumbensonat. Mixa sedan 
och låt koka ihop 5 min. Häll se-
dan upp på väl rengjorda burkar.
 
TIPS: Vill man ha lite mer smak 
i marmeladen, ta 1 tsk ljus rom 
och häll överst i varje burk. Vänd 
sedan burken ett par gånger för 
att få det att blanda sig med 
marmeladen. Ann-Katrin Svensson

BIBLIOTEKET
Digital handledning
Biblioteket har kostnadsfri digitalhjälp för dig som behöver 
hjälp med telefon, mejl, internet, eller annat digitalt.
Josefine kan du träffa torsdagar kl.17.00–19.30 du kan 
även 
kontakta biblioteket för att boka en dagtid.

Kontaktperson: Josefine Larsson, digital handledare, 
0932- 140 62, josefine.larsson@bjurholm.se 

 
Julutställning
Jul genom tiderna. Har du fint, fult, gammalt, betydelsefullt, 
originellt eller alldeles vanligt julpynt att visa upp?
Vi planerar en julutställning på temat ”jul genom tiderna” 
där vi behöver DIN hjälp.
Vi lånar ditt pynt och visar upp det i låsta montrar. Kon-
takta oss på biblioteket eller skicka e-post till: bibliotek@
bjurholm.se  
 
 
Utställare sökes!
Är du hantverkare eller konstnär? Fotograf eller pysslare? 
Vi är intresserad av lokala personer som kan tänka sig att 
visa sina alster här på biblioteket.

Kontaktperson: Matilda Sunna, biblioteks- och kulturans-
varig, 0932-140 61, matilda.sunna@bjurholm.se

UTSTÄLLNINGAR PÅ
BIBLIOTEKET
November
V.45-47   Tidskriftsutställning, Kom och sätt dig i vår  
   entré och bläddra en stund. Upptäck alla
   bibliotekets tidskrifter som finns att låna.

EVENEMANG 
NOVEMBER
24/11 Barnvagnshäng med sagostund på biblioteket  
 kl.13.30-15.00, välkommen att bekanta dig med 
 Bjurholms bibliotek. Arr: Öppna förskolan, EFS,  
 Svenska kyrkan och Bjurholms bibliotek.

27/11 Skyltsöndag med adventsmarknad på torget i  
 nya parken kl.12.00-16.00. För mer information se  
 kommunens webb, Facebook samt affischering på  
 byn.

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till 
tips@bjurholm.se 2023-01-30 för publicering 2023-02-23


