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Ha en plan  
för varenda kotte

Det viktigaste verktyget för en välskött och lönsam skog är varken motor- 
sågen eller skördaren. Det allra viktigaste är skogsbruksplanen. Så att du har 

koll, in i minsta detalj, på hur hela din skog blir precis som du vill ha den. 
Idag och i framtiden. Hör av dig, så berättar vi mer.

Stig Forsberg  Nordmaling, Umeå södra 070-326 45 21
Bert Forsberg  Bjurholm  070-326 45 29 
Wictor Rytterstedt Umeå   070-247 51 61
Lars Eliasson  Lycksele   070-251 11 90

www.holmen.com

Northern Beer 
& Whiskyfestival

Välkommen till

Lördagen den 14:e april 2018 • kl 13-23 • Tärnaby Fjällhotell
Mer info www.northernbrewers.se • www.tarnabyfjallhotell.se

Buss - festivalpendel från Hemavan
Hantverksöl och Svensk whisky
Välkommen till Hemavan Tärnabys första öl och whiskyfestival.
Inträde och provningsglas 200 kr• Åldersgräns 18 år.
En After-Ski med mersmak.

 

Tel: 0951- 100 17

Mail: info@tryckeriet.nuKonferensblock
A5 • 10-sid • 2-färg • 500ex 
Linjerat/rutat • Limmat

660
kr/st

Kanonpris!

Printmarket
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Månadens Kåseri
av Susanne Wiklund

– Jomen, sa jag, det gäller att ta vara på vardagens små-
saker! I dag skulle jag till exempel ta en snabb promenad till 
sjukgymnasten för att träna en timme och då brakade det 
igång ett jävlans snöstormsoväder. ”Stanna inomhus”, sa 
dom på radion. Jag kunde inte dra upp dragkedjan på skinn-
jackan – den behöver tydligen smörjas med någon slags 
symaskinsolja – så jag blev helt sönderblåst i motvinden. 
Jättestora flingor trängde sig in överallt. När jag kom fram 
såg jag ut som en snögubbe.

– Jaha… Men det var väl inte speciellt roligt?
– Nä, men när jag kom in tog jag fram mobilen och ringde 

frugan. Hon var samtidigt ute i blåsten för att kolla sitt blod-
tryck på vårdcentralen, så jag chansade på att hon var klar 
och på hemväg. Då viskade hon i mobilen att hon satt i ett 
väntrum och att hon hade råkat ut för en olycka på apoteket, 
som hon skulle besöka på hemvägen. Där hade hon gått 
raka vägen in i en glasdörr och slagit upp ett blödande sår i 
pannan. Så hon fick ta sig tillbaka till vårdcentralen och där 
hade hon blivit tejpad och skulle kollas en gång till innan hon 
fick gå hem. Egentligen skulle hon vara på Centralstationen 
nu för att möta en besökande väninna. Men det gick ju inte. 
Så hon hade instruerat väninnan, via mobilen, att ta en taxi 
hem till oss. Tåget skulle tydligen komma enligt tidtabell, 
trots ovädret.

– Jaha…, men när kommer det roliga? undrade grannen, 
som började bli otålig. Det du berättar nu kan väl inte vara 
till ett kåseri?

– Jo, det ska bara filas till en aning. Och det är inte slut 

än, för när frugan kom hem upptäckte hon att hon av misstag 
måste ha städat bort sin antika diamantring. Innan hon åkte 
hemifrån i morse låg ringen på köksbordet bland en massa 
småprylar och nu var den borta. Den enda rimliga förklaring-
en till försvinnandet var att hon fyllt en soppåse med diverse 
skräp, brödsmulor och matrester – samt av misstag ringen, 
värderad till 8 000 spänn. Påsen hade hon tryckt ner i sopned-
kastet i luckan på femte våningen. Strax efteråt kom sopbilen 
och tömde containern.

– Det måste komma något roligt nu, suckade grannen.
– Just det! Frugan fick nämligen ett samtal till i mobilen. 

Det var en nystartad modellagentur som hörde av sig med 
en förfrågan. De kände till att hon hade fått en del jobb som 
fotomodell tidigare via en av branschens tunga namn. Så de 
ville anlita henne i kommande reklamprojekt, om hon var in-
tresserad…!

Här gjorde jag en konstpaus.
– Ja, vad säger du nu då? Är du nöjd? Det var väl roligt? 

Och ett helt oväntat slut!
– Nja…, sa grannen, det vete sjutton. Ingen kan väl tro att 

den här historien har hänt i verkliga livet, i alla fall aldrig under 
en och samma eftermiddag? Och en fotomodell med plåster i 
pannan… Kan det bli nåt? Nä, det kan inte vara lätt att skriva 
kåserier nuförtiden!

Larz Lundgren
Hallandsposten

Om att vara rolig när 
ingenting är det minsta kul
Skriver du kåserier fortfarande? frågade en alltid nyfiken 
granne. Det måste väl vara svårt, för det händer ju aldrig 
något roligt nuförtiden.
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Bjurholm/Vännäsguiden
Blå Vägen 246, 923 31 Storuman
Tel. 0951-100 17
annons@bjurholmsguiden.se

Chefredaktör/Ansvarig utgivare
Markus Falkner

Annonsförsäljning
Markus Falkner, Elina Kallin
Tel. 0951-100 17
annons@bjurholmsguiden.se

Annonsmaterial/Produktion
Elina Kallin
annons@bjurholmsguiden.se

Ägare 
Storuman Tryckeri & Reklam AB

Distribution
PostNord

Utgivningsområde
Bjurholm, Fredrika, Örträsk, Norrfors, Nyåker, Hörnsjö, 
Gräsmyr, Vännäs, Vännäsby, Tvärålund, Rödå, Sörfors, 
Brännland, Överboda samt företagen i Nordmaling & 
Vindeln.

Upplaga
Tryckt upplaga: ca 8000 ex
Distr. hushåll/företag: 7787 ex.

Annonsgranskning
Bjurholm/Vännäsguiden 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.

Annonsera under Aktuellt
Privatperson eller förening. Köpes/Säljes/Årsmöte etc.
Pris 200:- inkl. moms. Storlek: 96x20.

Nästa utgivning: 25/4
Manusstopp: 6/4
annons@bjurholmsguiden.se



UMEÅ 090-77 22 61
Skellefteå 0910-22 17 20

info@estetic.se
www.estetic.se

FEBRUARI 
erbjudande

KROPPSKAMPANJ  50%
 Permanent reducering 

av fettceller

• Mage
• BH-rullar
• Ridbyxlår

• Dubbelhaka
• Love handels

FEBRUARI
ERBJUDANDE
KROPPSKAMPANJ
Permanent reducering av fettceller
• Mage
• BH-rullar
• Ridbyxlår
• Dubbelhaka
• Love handels

50%

info@estetic.se | www.estetic.se
UMEÅ: 090-77 22 61 | Skellefteå: 0910-22 17 20 

Allt inom rörmokeri
i Bjurholm med omnejd

AGNÄS

Välkommen
Westmans Livs • 0932-400 68

Sportlov 

Hushållsost
Arla

4990
/kg

Falukorv
ICA, 800g

2390/st

Limpa
ICA, 750g

1690/st

Priserna gäller v9, 10

Vi är auktoriserade för kakel och klinkers!

Kontakta oss redan idag!
073-815 98 41 Mån-Fre 7-17

andreas@nybos.se
www.nybos.se

Auktoriserad
Golvbranschens
Våtrumskontroll

Din Lokala Byggare!
Vi utför:

Takbyten – Plåt, tegel, papp

Utbyggnader

Nyproduktion

Köksrenovering

Badrum



• Skräddarsydda längder
• Leverans direkt
• Stort tillbehörssortiment
• Även måttbeställda tillbehör
• Släpvagn utlånas  

Marahällan, 911 42 Vännäs • Tel. 0935-124 20 • www.vannasplat.se

EGEN-
TILLVERKAD
PRODUKTION

Anders Bergh,  
Vännäs/Bjurholm, 070-666 07 96

Stefan Gotthardsson,  
Umeå norra, 070-343 01 88

Marcus Helletun,  
Umeå södra, 070-343 55 09

Hasse Johansson
Vindeln, 070-666 31 16

Kristoffer Stighall
Nordmaling, 070-566 02 18

Kristofer Johansson  
Lycksele, 070-343 01 86

Ring idag!

Din skog  
är värd
en bra affär.

Pariserjätte    
Lithells. 1kg

Läsk     
Coop X-tra, 150cl

Solrosfrön
Nature. 18kg

Toalettpapper  
Änglamark. 8-pack 

Minibaguette
Bonjour, 70g   

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER  21/2 - 25/2

BJURHOLM Mån-fre 9-20  Lör 9-18  Sön 9-18 • Tel. 0932-101 20

179k  
 

 

ord.pris 205:-/st

50:-
ord.pris 47,50:-/st

2 för
ord.pris 4,95:-/st
10:-

2990
ord.pris 43,90/st

/st

ord.pris 8,50:-/st
+ pant

+ pant

5:-/st

5 för



Aktuellt
Nedan ser du ett litet axplock av vad som är aktuellt i din 
kommun. För mer info: se respektive kommuns webbplats.

NORDMALING

•  Fortsatt bredbandsutbyggnad
 Västerbotten har tilldelats medel för fortsatt utbyggnad av bred- 
 bandsnät på landsbygden utan NGA-nät där det inte är möjligt 
 att bygga på kommersiella grunder. Ansökan skall vara inlämnad  
 senast 31/3 och innan dess ska de som är intresserade lämnat 
 in en intresseanmälan,

•  Nominera till årets medarbetare/årets chef 
 Kommunstyrelsen har beslutat att införa utmärkelser för årets 
 medarbetare och årets chef i Nordmalings kommun. 
 Nomineringen ska skickas till Josefine Larsson på kansliet 
 senast den 16 mars.

 Kontakt: Nordmalings kommun, 914 81 Nordmaling
 Tel: 0930-140 00, kommun@nordmaling.se

BJURHOLM

•  Simhallen är öppen igen!
 Simhallen är nu öppen som vanligt igen! 
 Observera att vattengymnastiken ändå är inställd måndag 
 den 26 februari och tisdag den 27 februari, av andra orsaker.

 Kontakt: Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
 Tel: 0932-140 00, kommunen@bjurholm.se

VÄNNÄS

•  Behöver ditt företag utveckla ert jämställdhetsarbete?
 Med Länsstyrelsens check för jämställdhet kan ni få stöd för 75 %  
 av kostnaderna. Små eller medelstora företag i Västerbotten 
 med undantag för Umeå tätort kan ansöka om checken. 

 Ansök på minansokan.se under stöd till investeringar och 
 företagsutveckling. Ansökningstiden går ut i mars 2018.

 Kontakt: Vännäs kommun, 911 81 Vännäs
 Tel: 0935-140 00, vannas.kommun@vannas.se

VINDELN

•  Vindbygdsmedel
 Vindbygdsmedel riktar sig till föreningar som gynnar trivsel och  
 utveckling. I första hand premieras unika engångshändelser och  
 föreningar nära vindparken. 

 Ansökningar ska vara kommittén tillhanda senast i slutet av   
 mars (se annonsering för exakt datum aktuellt år).

 Kontakt: Vindeln kommun, 922 81 Vännäs
 Tel: 0933-140 00, vindelns.kommun@vindeln.se

Vill du ge ett barn ett tryggt hem?

Vi utreder, utbildar och handleder
www.ac-omsorg.se eller ring Siv Lundgren tel 070-591 84 46

Jesus säger: Låt inte era hjärtan oroas. 
Tro på Gud och tro på mig. Joh.14:1

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Välkommen
tillbaka Elina!
I mars kommer vår medarbetare 
Elina Kallin tillbaka från sin föräldrar-
ledighet och kommer då i fortsättningen
stå för försäljning och annonsproduktion 
av Bjurholm-Vännäs Guiden.

Jag vill passa på att tacka alla kunder 
och annonsörer och beger mig 
tillbaka till Luleå med nya uppdrag.

Varma hälsningar

TRYCKERI & REKLAM
tryckeriet.nu

annons@bjurholmsguiden.se

elina@tryckeriet.nu

0951-100 17

 

Underhållsfria 
PVC-fönster

Prisvärda kaminer
och skorstenar

www.byggexperten.nu • Marahällan 8 • Vännäs • 0935-124 70 

KALL VINTER?
Vi har grejorna!

Kom in och se på vår visning

Tips!



VÄNNÄS Östra järnvägsgatan 9a • Öppet alla dagar 8-21

Pasta
Coop. 500g 

Baguetter
Coop. 6-pack. 300g

Kaffe
Löfbergs. 450-500g

/st

AKTUELLA ERBJUDANDEN
Gäller t.o.m 4 mars

/st

Digistive
Coop. 500g

Handla andra varor för 500:- 

och få ett paket kaffe för 1:- 

Max 1 per kund 1:- 10:-
/st

10:-
/st15:-

2 för

PelletsDepån i Balsjö - Bjurholm
6 & 8 mm pellets på 
lager för beställning
eller hämtning från 
depån i Balsjö (ring 
före) 
 
Pelletsen Finns på:
Småsäck
Storsäck
Halvpall
Helpall
& Bulk

Arne Pettersson
070-696 35 38

pettersson_arne@hotmail.com

Varmt Välkomna! Arne Pettersson

Grattis! Vinnare av en pall
pellets vid utlottningen 
under Bjurholmsdagarna:
Ebbe Nyberg - Karlsbäck

L200 PERFORMER PRO EDITION 20 
KÅPA, EXTRALJUSBÅGE, VINTERHJUL, DIESELVÄRMARE   

299 900 KR EXKL MOMS 

Förbrukning 7,5 l/100 km. CO2 196 g/km. 5 års nybilsgaranti gäller ej tillbehör.  
Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Bilarna på bild är extrautrustade. 

L200 CLUB CAB EDITION 20
VINTERHJUL, EXTRALJUSBÅGE   

235 000 KR EXKL MOMS 

VINNARE  
TEKNIKENS VÄRLDS 

PICKUPTEST

0940-100 10

L200 PERFORMER PRO EDITION 20 
KÅPA, EXTRALJUSBÅGE, VINTERHJUL, DIESELVÄRMARE   

299 900 KR EXKL MOMS 

Förbrukning 7,5 l/100 km. CO2 196 g/km. 5 års nybilsgaranti gäller ej tillbehör.  
Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Bilarna på bild är extrautrustade. 

L200 CLUB CAB EDITION 20
VINTERHJUL, EXTRALJUSBÅGE   

235 000 KR EXKL MOMS 

VINNARE  
TEKNIKENS VÄRLDS 

PICKUPTEST

0940-100 10



Hjälp oss rädda 
de starkaste

När isen i Arktis smälter, försvinner isbjörnarnas och andra arters livsmiljö.  
Som Isbjörnsfadder hjälper du oss i vårt arbete för klimatet, isbjörnarna och  
de andra invånarna i Arktis. 

Hjälp djuren i Arktis att överleva, bli Isbjörnsfadder idag!  
wwf.se/isbjornsfadder

C
lose up of a P
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anada / ©
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avid Jenkins / W

W
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anada

  Irl
ändsk afton Lördag 17/3
med Paddy Person Grop

Boka bord från kl 17.00
Värt att veta: John Jenning, 
Olofsfors grundare var Irländare

Restaurang • Konferens • Logi
bruket@olofsforsbruk.nu • 070-532 19 42

Kom och ät gott hos oss!

Påskafton 31/3
Boka bord från kl 16.00

Välkommen!
önskar Håkan & Marita med personal



29,00 26,00 25,50 25,00 24,50

50 st 100 st 300 st 500 st 1000 st

BORSTAD KRAFTIG BOMULL
METALLRINGSPÄNNE BAK

TILLGÄNGLIG I 23 ST FÄRGER

4210

21,00 18,00 17,50 17,00 16,50

50 st 100 st 300 st 500 st 1000 st

LÄTTVIKT POLYESTERTWILL
KARDBORRSPÄNNE BAK

TILLGÄNGLIG I 18 ST FÄRGER

4012

26,50 23,50 23,00 22,50 22,00

50 st 100 st 300 st 500 st 1000 st

BORSTAD KRAFTIG BOMULL
KARDBORRSPÄNNE BAK

TILLGÄNGLIG I 31 ST FÄRGER

4199

39,50 36,50 36,00 35,50 35,00

50 st 100 st 300 st 500 st 1000 st

OTTOMAN TWILL
KARDBORRSPÄNNE BAK
SVART, MARIN, GRÅ, VIT

4120

23,00 22,00 21,50 21,00 20,50

50 st 100 st 300 st 500 st 1000 st

TRUCKERS NÄTKEPS
SNAP BACK PLASTSPÄNNE

TILLGÄNGLIG I 21 ST FÄRGER

3803

25,00 22,00 21,50 21,00 20,50

50 st 100 st 300 st 500 st 1000 st

BASEBALLKEPS MED NÄT
SNAP BACK PRO PLASTSPÄNNE

TILLGÄNGLIG I 12 ST FÄRGER

3819

32,50 29,50 29,00 28,50 28,00

50 st 100 st 300 st 500 st 1000 st

AMERIKANSK PREMIUM AKRYL
SNAP BACK PRO PLASTSPÄNNE

ENFÄRGAD SVART, GRAFIT, RÖD, ROYAL, VIT
SVART MED RÖD ELLER EMERALD, GUL, GRAFIT, ROYAL

4087/4106

36,00 33,00 32,50 32,00 31,50

50 st 100 st 300 st 500 st 1000 st

TVÄTTAD CHINOTWILL
TYGREM MED MÄSSINGSPÄNNE

TILLGÄNGLIG I 11 ST FÄRGER

4168

39,00 36,00 35,50 35,00 34,50

50 st 100 st 300 st 500 st 1000 st

JAKTKEPS MED KAMOUFLAGE
KARDBORRSPÄNNE BAK

VARSELORANGE FÄRG

4071

32,50 29,50 29,00 28,50 28,00

50 st 100 st 300 st 500 st 1000 st

MILITÄRKEPS I SPORTSTWILL
KARDBORRSPÄNNE BAK

SVART, KHAKI, MARIN, VIT

4025

LEVERANSTID CA 2-3 VECKOR FRÅN GODKÄNT FOTOPROV
FRAKT OCH MOMS TILLKOMMER

GÄLLER T.O.M. 2018-03-31

KEPSAR INKL. EN BRODYR PÅ 1-6000 STYGN
FÖR BRODYR UPP TILL 9000 STYGN
LÄGG PÅ +1,50 KR/ST
STARTKOSTNAD 250 KR (GRATIS FRÅN 300 ST)

KEPS 3803 ÄR MED 1-FÄRGSTRYCKT LOGOTYP
FÖR 2-FÄRGSTRYCK LÄGG PÅ +2,00 KR/ST
STARTKOSTNAD 195 KR/FÄRG

V å r a  k e p s a r  h å l l e r  m y c k e t  h ö g  k v a l i t é
P a s s f o r m e n  ä r  o p t i m a l  o c h  k o m f o r t e n  l i k a s å

O E K O - T E X  1 0 0  -  S E D E X  -  C O D E  O F  C O N D U C T

LÄGG TILL PRÄGLAT LÄDERMÄRKE
50 ST 100 ST 300 ST 500 ST 1000 ST
14,00 13,00 12,00 11,00 10,00
STARTKOSTNAD 195 KR

LÄGG TILL SUBLIMERAD ETIKETT
100 ST 200 ST 300 ST 500 ST 1000 ST
9,50 6,00 5,00 3,50 3,00
STARTKOSTNAD 195 KR
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STARTKOSTNAD 195 KR



FEBRUARI 2018

BJURHOLMS
KOMMUN

Aktuellt:

• Ferieuppdrag sommaren 2018 
• Castorskolan
• Räddningstjänsten söker deltidsbrandmän

EN DEL AV BV-GUIDEN

KOMMUNAL INFORMATION 
av kommunstyrelsen i Bjurholms kommun



Kommunen erbjuder ungdomar att ansöka om ferieuppdrag. 
Genom ferieuppdraget erbjuds ungdomar praktisk erfarenhet inom 
olika yrkesområden till en viss ersättning. Tillgängliga uppdrag 
kommer i sommar att finnas inom några av kommunens verksam-
heter exempelvis förskoleverksamhet eller parkskötsel. Uppdrags-
platser erbjuds även genom samverkan med lokala föreningar och 
företag. Fördelning av aktuella platser görs av kommunen.

Ansöka om en ferieuppdragsplats kan ungdomar som är skrivna i 
Bjurholms kommun göra som:

• 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

Notera att ansökan måste vara inlämnad till kommunen senast 
den 2 maj 2018 för att ungdom ska kunna erbjudas en plats. 
Utförligare information och ansökningshandlingar om ferieuppdrag 
kommer att publiceras på kommunens webbplats under mars månad.

Kontaktperson: publiceras senare på webben.

Serveringstillstånd
För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkohol-
dryck måste du i normalfallet ha ett serveringstillstånd. Med ser-
vering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot 
betalning eller ersättning. Du ansöker om serveringstillstånd hos 
miljö- och byggnämnden. 

När din ansökan kommit in görs en prövning av lämplighet utifrån 
personliga och ekonomiska perspektiv. Synpunkter på din ansö-
kan tas in från bland annat Polisen, Skatteverket, Kronofogden och 
Brandförsvar och säkerhet. Det görs även en bedömning av loka-
lens lämplighet.

Det finns olika typer av serveringstillstånd som kan vara stadigva-
rande eller tillfälliga, till allmänheten eller till slutna sällskap. Hand-
läggningstiden beror på vilket tillstånd som söks. 

Läs mer på vår hemsida och kontakta oss gärna om du är osäker 
på vilken typ av tillstånd du behöver.

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund, miljöstrateg/
1: e miljöinspektör, 0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

Starta livsmedelsföretag
Innan du startar din verksamhet måste den anmälas för registre-
ring i god tid, senast två veckor innan den startar, till miljö- och 
byggnämnden. 

Tänk på att registreringen är personlig och gäller bara för den före-
tagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte måste ny registrering ske! 
Blankett för anmälan hittar du på vår hemsida. 

Vi gör ingen bedömning i förväg om din verksamhet uppfyller aktu-
ella lagkrav utan det måste du som verksamhetsutövare kontroll-
era i förväg. Livsmedelslagstiftningen ställer bland annat krav på 
lämpliga lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll.

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du matnyttig information 
om bland annat branschriktlinjer och tips för hur du kan utforma 
din egenkontroll. Mer information finner du också på vår hemsida. 
Kontakta oss gärna om du har frågor!

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund, miljöstrateg/
1: e miljöinspektör, 0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

Totalt genomfördes 95 st. utryckningar under 2017. 
Nedan listas samtliga utryckningar.

Olyckstyp Antal
Brand i byggnad ...................................................................... 5
Brand ej i byggnad................................................................... 11
Trafikolycka ............................................................................. 12
Automatlarm ej brand .............................................................. 3
I väntan på ambulans (IVPA) ................................................... 43
Annan hjälp till ambulans......................................................... 1
Annat uppdrag ......................................................................... 3

Hjälp till annan kommun
Vännäs .................................................................................... 12
Nordmaling .............................................................................. 3
Lycksele ................................................................................... 2

Kontaktperson: Conny Eriksson, räddningschef, 0935-140 00

Ett arbete har startat i kommunen för att arbeta fram integrations-
riktlinjer. Vid årets sista kommunfullmäktige ska riktlinjerna antas. I 
riktlinjerna ska det framgå hur kommunens alla verksamheter ska 
jobba med integration.

Vill du som medborgare, företagare eller förening komma med dina 
synpunkter, hör av dig till flyktingsamordnaren.

Vad är riktlinjer? Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok 
som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga.

Kontaktperson: Monica Jonsson, flyktingsamordnaren, 
0932 141 52, monica.jonsson@bjurholm.se

Ferieuppdrag sommaren 2018 

Vill du vara med och påverka?

Bjurholms Räddningstjänst

Miljö

Enligt den nya kommunal-
lagen ska alla kommuner i 
Sverige anslå sina justerade 
protokoll digitalt på den kom-
munala webbsidan från och 
med 1 januari 2018. Detta gör 
att den analoga anslagstavlan 
i kommunhuset försvinner. 

Den digitala anslagstavlan kommer att aktiveras vartefter 2018 års 
sammanträden börjat. 

Senast andra dagen efter det att ett protokoll har justerats ska det 
anslås på anslagstavlan. Allmänheten kommer kunna ta del av den 
digitala anslagstavlan i kommunhusets entré inom kort.

Du når anslagstavlan från startsidan bjurholm.se, eller direkt på 
bjurholm.se/anslagstavla.

Kontaktperson: Bibbi Öberg, kommunikatör, 0932-140 02, 
bibbi.oberg@bjurholm.se

Digital anslagstavla 

Aktuellt kring Vuxenutbildning
Det har skett lite förändringar på personalsidan och sedan den 1:a 
december så har jag tagit över som rektor efter Kurt-Ivan Sandberg 
och som Studie–och yrkesvägledare efter Maria Ceder. Jag som 
skriver heter Karin Åberg och kommer närmast ifrån Liljaskolan där 
jag arbetat som Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning-
en och gymnasieskolan. 

Som ni tidigare har läst här i Kommunal information så bedrivs 
fjärrundervisning i svenska som andraspråk på grundläggande 
nivå i samarbete med Vännäs och detta har nu utökats så att även 
matematik på grundläggande nivå erbjuds denna termin. Under 
våren kommer vuxenutbildningen att flytta in till de nya lokalerna 
i gamla värdshuset som också kommer att vara Bjurholms lärcen-
trum. I planen kring utformningen av ett nytt lärcentrum vill vi att 
det ska vara en stimulerande miljö för vuxna som studerar och bor 
i kommunen. Det pågår nu visions och planeringsarbete för hur 
verksamheten ska se ut till en början men även hur den kan ut-
vecklas över tid. 

Gick du ut med ett samlat betygsdokument och saknar slutbetyg?

Regeringen har förlängt möjligheten att läsa till ett slutbetyg till och 
med 1 juli 2020. Detta för att möjliggöra för att fler ska hinna med 
att få ett slutbetyg då många äldre kurser inte kan omvandlas och 
tas med i en gymnasieexamen.

Är du intresserad av att börja studera och vill veta mer om vad som 
gäller för dig kontakta mig:

Kontaktperson: Karin Åberg, Rektor och Studie- och yrkesväg-
ledare Komvux 0932-140 60, karin.aberg@bjurholm.se

Entreprenörskap i skolan
I skolans uppdrag ingår entreprenöriellt lärande som ett förhåll-
ningssätt som ska genomsyra undervisningen. Det innebär att för-
hållningssättet ska stimulera och främja elevernas förmåga att ta 
initiativ, ansvar och mod att omsätta idéer till handling. 

Under senare delen av 
höstterminen träffades 
verksamhetsutvecklare 
Tina Fernerud från Stu-
dieförbundet Vuxensko-
lan, Claudia Wieczorek 
som arbetar på kommu-
nens tillväxtkontor samt 
Castorskolans rektor 
Gunilla falk och lärarna Erika Abrahamsson och Per Strömgren 
med syftet att planera för hur vi tillsammans skulle kunna utveckla 
arbetet på ett intressant, givande och lustfyllt sätt. Detta utmynna-
de i ett upplägg där elever från åk 8 ges förutsättningar att under 
ämnet elevens val få gå en kurs i ungt entreprenörskap.

Under ledning av Andreas Nyberg, Nybergs Bygg, Eva Karlsson, 
informationskonsulent och Peter Eriksson kommer 14 elever under 
10 veckor, med start v 3 att få lära sig om entreprenörskapets olika 
delar såsom att tro på sig själv, identifiera sina intressen, styrkor 
och kompetenser. De kommer också att få lära sig om hur man 
omvandlar intresse till affärsidé, budget, hållbart företagande uti-
från ekonomisk och social hållbarhet och miljö. Andra inslag i ut-
bildningen är att få insikt i hur det går till att utveckla en affärsidé till 
eget arbete. eleverna att få kunskaper om vilket stöd som finns att 
få för nyföretagare och även om gruppsamverkan, kommunikation 
och bemötande.

Kontaktperson: Gunilla Falk, rektor, 0932-140 47, 
gunilla.falk@bjurholm.se 

Kommunfullmäktige 2018

Kravet på att annonsera fullmäktiges kungörelse i ortstidningar har 
slopats i den nya kommunallagen.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Samtliga 
sammanträden genomförs måndagar i Folkets Hus kl.13.00.

Sammanträden 2018 | Måndagar: 23/4, 11/6, 22/10, 5/11, 10/12

Kungörelsen kan du ta del av i den digitala anslagstavlan på 
kommunens hemsida: www.bjurholm.se. Kungörelsen finns även 
tillgänglig på kommunkontoret och biblioteket en vecka före sam-
manträdet.

Kontaktperson: Ewa Lindqvist, kommunsekreterare, 
0932-140 23, ewa.lindqvist@bjurholm.se

Många personer gör en stor insats genom att stödja eller vårda nå-
gon som behöver hjälp att klara sin vardag. Det är en betydelsefull, 
men ofta osynlig uppgift som gör att man kan behöva uppskattning 
och ett bra stöd. Att bli sedd och lyssnad till.

Anhörigstöd 
Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som kommunen er-
bjuder dig som stödjer eller vårdar en närstående med svårighet 
att själv klara sin vardag. Den du hjälper kan vara en person i fa-
miljen, en vän eller en granne. Det kan kännas kravfyllt att vårda en 
närstående och man kan känna sig väldigt ensam med allt ansvar. 

Genom stöd till dig kan vi på olika sätt underlätta din situation. Vi vill 
även bidra till en ökad livskvalitet - både för dig som anhörig och för 
den du hjälper. Att få prata med någon och berätta om den situation 
du befinner dig i - det kan vara en bra start till att hitta lösningar.

Antalet timmar du stödjer eller vårdar en närstående har ingen be-
tydelse för möjligheten att ta del av anhörigstöd, förutom avlösning 
och hemvårdsbidrag som är biståndsbedömda. Det har heller ing-
en betydelse om ni bor tillsammans eller inte, utan det är ditt eget 
behov av stöd som avgör.

Vad kan anhörigstöd vara?
• Samtal - enskilt eller i grupp
• Hembesök av anhörigkonsulent - information, rådgivning
• Deltagande i anhöriggrupp
• Föreläsningar/tematräffar/utbildningstillfällen
• Avlösning 
• Hemvårdsbidrag

Under 2018 erbjuder vi dig att 
delta i Anhörigcirkel med olika teman

Datum: 8/3 Att vara anhörig
 12/4 Anhöriga – vad har vi rätt till? 
 17/5 Praktisk hjälp i vardagen 
 13/9 Anhöriga och vårdare – en roll eller flera?
 18/10 Hur ser du på din roll som anhörig? 
 22/11 Anhörigas behov – vad behöver du?

Lokal:  Humlan på Älvgården
Tid:  kl.13.00–ca14.30
Kostnad: Gratis

Meddela gärna anhörigkonsulent om du kommer, för fikats skull!
Vänd dig till kommunens anhörigkonsulent så får du veta mer om 
vilket stöd kommunen erbjuder.

Kontaktperson: Annica Westman, anhörigkonsulent, 
0932–140 12, annica.westman@bjurholm.se 

Castorskolan

Du som alltid finns där



Kommunen erbjuder ungdomar att ansöka om ferieuppdrag. 
Genom ferieuppdraget erbjuds ungdomar praktisk erfarenhet inom 
olika yrkesområden till en viss ersättning. Tillgängliga uppdrag 
kommer i sommar att finnas inom några av kommunens verksam-
heter exempelvis förskoleverksamhet eller parkskötsel. Uppdrags-
platser erbjuds även genom samverkan med lokala föreningar och 
företag. Fördelning av aktuella platser görs av kommunen.

Ansöka om en ferieuppdragsplats kan ungdomar som är skrivna i 
Bjurholms kommun göra som:

• 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

Notera att ansökan måste vara inlämnad till kommunen senast 
den 2 maj 2018 för att ungdom ska kunna erbjudas en plats. 
Utförligare information och ansökningshandlingar om ferieuppdrag 
kommer att publiceras på kommunens webbplats under mars månad.

Kontaktperson: publiceras senare på webben.

Serveringstillstånd
För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkohol-
dryck måste du i normalfallet ha ett serveringstillstånd. Med ser-
vering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot 
betalning eller ersättning. Du ansöker om serveringstillstånd hos 
miljö- och byggnämnden. 

När din ansökan kommit in görs en prövning av lämplighet utifrån 
personliga och ekonomiska perspektiv. Synpunkter på din ansö-
kan tas in från bland annat Polisen, Skatteverket, Kronofogden och 
Brandförsvar och säkerhet. Det görs även en bedömning av loka-
lens lämplighet.

Det finns olika typer av serveringstillstånd som kan vara stadigva-
rande eller tillfälliga, till allmänheten eller till slutna sällskap. Hand-
läggningstiden beror på vilket tillstånd som söks. 

Läs mer på vår hemsida och kontakta oss gärna om du är osäker 
på vilken typ av tillstånd du behöver.

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund, miljöstrateg/
1: e miljöinspektör, 0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

Starta livsmedelsföretag
Innan du startar din verksamhet måste den anmälas för registre-
ring i god tid, senast två veckor innan den startar, till miljö- och 
byggnämnden. 

Tänk på att registreringen är personlig och gäller bara för den före-
tagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte måste ny registrering ske! 
Blankett för anmälan hittar du på vår hemsida. 

Vi gör ingen bedömning i förväg om din verksamhet uppfyller aktu-
ella lagkrav utan det måste du som verksamhetsutövare kontroll-
era i förväg. Livsmedelslagstiftningen ställer bland annat krav på 
lämpliga lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll.

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du matnyttig information 
om bland annat branschriktlinjer och tips för hur du kan utforma 
din egenkontroll. Mer information finner du också på vår hemsida. 
Kontakta oss gärna om du har frågor!

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund, miljöstrateg/
1: e miljöinspektör, 0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

Totalt genomfördes 95 st. utryckningar under 2017. 
Nedan listas samtliga utryckningar.

Olyckstyp Antal
Brand i byggnad ...................................................................... 5
Brand ej i byggnad................................................................... 11
Trafikolycka ............................................................................. 12
Automatlarm ej brand .............................................................. 3
I väntan på ambulans (IVPA) ................................................... 43
Annan hjälp till ambulans......................................................... 1
Annat uppdrag ......................................................................... 3

Hjälp till annan kommun
Vännäs .................................................................................... 12
Nordmaling .............................................................................. 3
Lycksele ................................................................................... 2

Kontaktperson: Conny Eriksson, räddningschef, 0935-140 00

Ett arbete har startat i kommunen för att arbeta fram integrations-
riktlinjer. Vid årets sista kommunfullmäktige ska riktlinjerna antas. I 
riktlinjerna ska det framgå hur kommunens alla verksamheter ska 
jobba med integration.

Vill du som medborgare, företagare eller förening komma med dina 
synpunkter, hör av dig till flyktingsamordnaren.

Vad är riktlinjer? Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok 
som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga.

Kontaktperson: Monica Jonsson, flyktingsamordnaren, 
0932 141 52, monica.jonsson@bjurholm.se

Ferieuppdrag sommaren 2018 

Vill du vara med och påverka?

Bjurholms Räddningstjänst

Miljö

Enligt den nya kommunal-
lagen ska alla kommuner i 
Sverige anslå sina justerade 
protokoll digitalt på den kom-
munala webbsidan från och 
med 1 januari 2018. Detta gör 
att den analoga anslagstavlan 
i kommunhuset försvinner. 

Den digitala anslagstavlan kommer att aktiveras vartefter 2018 års 
sammanträden börjat. 

Senast andra dagen efter det att ett protokoll har justerats ska det 
anslås på anslagstavlan. Allmänheten kommer kunna ta del av den 
digitala anslagstavlan i kommunhusets entré inom kort.

Du når anslagstavlan från startsidan bjurholm.se, eller direkt på 
bjurholm.se/anslagstavla.

Kontaktperson: Bibbi Öberg, kommunikatör, 0932-140 02, 
bibbi.oberg@bjurholm.se

Digital anslagstavla 

Aktuellt kring Vuxenutbildning
Det har skett lite förändringar på personalsidan och sedan den 1:a 
december så har jag tagit över som rektor efter Kurt-Ivan Sandberg 
och som Studie–och yrkesvägledare efter Maria Ceder. Jag som 
skriver heter Karin Åberg och kommer närmast ifrån Liljaskolan där 
jag arbetat som Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning-
en och gymnasieskolan. 

Som ni tidigare har läst här i Kommunal information så bedrivs 
fjärrundervisning i svenska som andraspråk på grundläggande 
nivå i samarbete med Vännäs och detta har nu utökats så att även 
matematik på grundläggande nivå erbjuds denna termin. Under 
våren kommer vuxenutbildningen att flytta in till de nya lokalerna 
i gamla värdshuset som också kommer att vara Bjurholms lärcen-
trum. I planen kring utformningen av ett nytt lärcentrum vill vi att 
det ska vara en stimulerande miljö för vuxna som studerar och bor 
i kommunen. Det pågår nu visions och planeringsarbete för hur 
verksamheten ska se ut till en början men även hur den kan ut-
vecklas över tid. 

Gick du ut med ett samlat betygsdokument och saknar slutbetyg?

Regeringen har förlängt möjligheten att läsa till ett slutbetyg till och 
med 1 juli 2020. Detta för att möjliggöra för att fler ska hinna med 
att få ett slutbetyg då många äldre kurser inte kan omvandlas och 
tas med i en gymnasieexamen.

Är du intresserad av att börja studera och vill veta mer om vad som 
gäller för dig kontakta mig:

Kontaktperson: Karin Åberg, Rektor och Studie- och yrkesväg-
ledare Komvux 0932-140 60, karin.aberg@bjurholm.se

Entreprenörskap i skolan
I skolans uppdrag ingår entreprenöriellt lärande som ett förhåll-
ningssätt som ska genomsyra undervisningen. Det innebär att för-
hållningssättet ska stimulera och främja elevernas förmåga att ta 
initiativ, ansvar och mod att omsätta idéer till handling. 

Under senare delen av 
höstterminen träffades 
verksamhetsutvecklare 
Tina Fernerud från Stu-
dieförbundet Vuxensko-
lan, Claudia Wieczorek 
som arbetar på kommu-
nens tillväxtkontor samt 
Castorskolans rektor 
Gunilla falk och lärarna Erika Abrahamsson och Per Strömgren 
med syftet att planera för hur vi tillsammans skulle kunna utveckla 
arbetet på ett intressant, givande och lustfyllt sätt. Detta utmynna-
de i ett upplägg där elever från åk 8 ges förutsättningar att under 
ämnet elevens val få gå en kurs i ungt entreprenörskap.

Under ledning av Andreas Nyberg, Nybergs Bygg, Eva Karlsson, 
informationskonsulent och Peter Eriksson kommer 14 elever under 
10 veckor, med start v 3 att få lära sig om entreprenörskapets olika 
delar såsom att tro på sig själv, identifiera sina intressen, styrkor 
och kompetenser. De kommer också att få lära sig om hur man 
omvandlar intresse till affärsidé, budget, hållbart företagande uti-
från ekonomisk och social hållbarhet och miljö. Andra inslag i ut-
bildningen är att få insikt i hur det går till att utveckla en affärsidé till 
eget arbete. eleverna att få kunskaper om vilket stöd som finns att 
få för nyföretagare och även om gruppsamverkan, kommunikation 
och bemötande.

Kontaktperson: Gunilla Falk, rektor, 0932-140 47, 
gunilla.falk@bjurholm.se 

Kommunfullmäktige 2018

Kravet på att annonsera fullmäktiges kungörelse i ortstidningar har 
slopats i den nya kommunallagen.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Samtliga 
sammanträden genomförs måndagar i Folkets Hus kl.13.00.

Sammanträden 2018 | Måndagar: 23/4, 11/6, 22/10, 5/11, 10/12

Kungörelsen kan du ta del av i den digitala anslagstavlan på 
kommunens hemsida: www.bjurholm.se. Kungörelsen finns även 
tillgänglig på kommunkontoret och biblioteket en vecka före sam-
manträdet.

Kontaktperson: Ewa Lindqvist, kommunsekreterare, 
0932-140 23, ewa.lindqvist@bjurholm.se

Många personer gör en stor insats genom att stödja eller vårda nå-
gon som behöver hjälp att klara sin vardag. Det är en betydelsefull, 
men ofta osynlig uppgift som gör att man kan behöva uppskattning 
och ett bra stöd. Att bli sedd och lyssnad till.

Anhörigstöd 
Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som kommunen er-
bjuder dig som stödjer eller vårdar en närstående med svårighet 
att själv klara sin vardag. Den du hjälper kan vara en person i fa-
miljen, en vän eller en granne. Det kan kännas kravfyllt att vårda en 
närstående och man kan känna sig väldigt ensam med allt ansvar. 

Genom stöd till dig kan vi på olika sätt underlätta din situation. Vi vill 
även bidra till en ökad livskvalitet - både för dig som anhörig och för 
den du hjälper. Att få prata med någon och berätta om den situation 
du befinner dig i - det kan vara en bra start till att hitta lösningar.

Antalet timmar du stödjer eller vårdar en närstående har ingen be-
tydelse för möjligheten att ta del av anhörigstöd, förutom avlösning 
och hemvårdsbidrag som är biståndsbedömda. Det har heller ing-
en betydelse om ni bor tillsammans eller inte, utan det är ditt eget 
behov av stöd som avgör.

Vad kan anhörigstöd vara?
• Samtal - enskilt eller i grupp
• Hembesök av anhörigkonsulent - information, rådgivning
• Deltagande i anhöriggrupp
• Föreläsningar/tematräffar/utbildningstillfällen
• Avlösning 
• Hemvårdsbidrag

Under 2018 erbjuder vi dig att 
delta i Anhörigcirkel med olika teman

Datum: 8/3 Att vara anhörig
 12/4 Anhöriga – vad har vi rätt till? 
 17/5 Praktisk hjälp i vardagen 
 13/9 Anhöriga och vårdare – en roll eller flera?
 18/10 Hur ser du på din roll som anhörig? 
 22/11 Anhörigas behov – vad behöver du?

Lokal:  Humlan på Älvgården
Tid:  kl.13.00–ca14.30
Kostnad: Gratis

Meddela gärna anhörigkonsulent om du kommer, för fikats skull!
Vänd dig till kommunens anhörigkonsulent så får du veta mer om 
vilket stöd kommunen erbjuder.

Kontaktperson: Annica Westman, anhörigkonsulent, 
0932–140 12, annica.westman@bjurholm.se 

Castorskolan

Du som alltid finns där



Bjurholm söker deltidsbrandmän 

Som deltidsbrandman rycker du ut vid larm under de veckor du har 
beredskap (24 timmar om dygnet hela veckan eller enligt ett lokalt 
utformat schema), i normalfallet ungefär var tredje vecka. I många 
fall åker deltidsbrandmän också ut för att hjälpa till vid sjukdomsfall 
innan ambulansen hunnit fram.

Kriterier för att bli deltidsbrandman
Du ska vara över 18 år, vara frisk och ha god 
kondition. Därutöver ska du ha körkort, ha 
ett godkännande från din arbetsgivare samt 
i normalfallet bo och arbeta så att du kan ta 
dig till brandstationen där du tjänstgör inom 
5-7 minuter (kan i vissa fall finnas andra krav, 
kontakta din lokala räddningstjänst för besked).

Kontaktpersoner: Conny Eriksson, räddningschef, 0935-140 00  
Ola Lindberg, stf. Räddningschef, 0935-140 00
Annika Olofsson, personalrepresentant, 076-148 68 86
Stig Holmberg, personalrepresentant, 070-630 94 29
Ove Burström, personalrepresentant, 0932-140 14

Biblioteket

Samtal om böcker som berör
Under våren satsar biblioteket på läsfrämjande på olika sätt för 
både stora och små.

Tre bokträffar undervåren med fokus på boksamtal i olika ämnen. 
Alla kan delta vare sig man läst någon bok i ämnet eller om man 
bara vill ta del av andras synpunkter.

Vår första träff (som redan varit) handlade om böcker som berör 
på olika sätt. Den andra träffen som går av stapeln den 27 fe-
bruari kommer att fokusera på biografier. Har du läst någon bra 
biografi som du vill dela med dig av. Kanske bara lyssna och få 
tips på bra biografier. Vad den tredje träffen ska handla om får vi 
återkomma till.

Läs-OS
Biblioteket kommer också att följa med vinter-OS men i form av 
ett Läs- OS. Låter det konstigt? 

Priser väntar till den som lyckas bäst. Läs- OS kommer också att 
ordnas för skolans elever i samarbete med lärarna. Tävlingsku-
pong finns på minabibliotek.se/bjurholm, eller på biblioteket.

Tävlingen för vuxna pågår till 15 juni.

Lovaktiviteter
Socialstyrelsen ger bidrag till kommuner-
na för att anordna aktiviteter för barn 6-15 
år på sommarlov, men även för de andra 
loven under terminerna, sportlov, påsklov, 
höstlov, jullov.

Sedan tidigare har olika aktörer, fören-
ingar, kyrkliga samfund och studieförbund 
kunna söka bidrag för sommarlovsaktiviteter. Nu utökas denna 
möjlighet alltså till övriga lov under läsåret.

Blanketter för att söka detta finns på biblioteket, men även på 
kommunens hemsida.

För att få ta del av bidraget ska följande villkor från Socialstyrel-
sen uppfyllas:

• Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande
• Pengarna ska användas för att möjliggöra för barn i åldersgrup-

pen 6 – 15 år att delta i kostnadsfria lovaktiviteter.
• Aktiviteterna ska stimulera alla barns deltagande, främja inte-

gration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social 
bakgrund

• Efter arrangemangen ska redovisning av stödet ske med sär-
skild redovisningsblankett. Redovisningen ska besvara följande 
frågor:

• Vilka aktiviteter som genomförts och om resultaten blivit enligt plan.
• Antal barn och könsfördelning.

Kontaktperson: Karin Gulliksson, Bibliotekarie/ kulturansvarig, 
0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se 

Mars
5/3 Vår plats i universum, astrofysiker B Erpelding,   
 kyrkstugan eller EFS Kl.19.00.
 Arr: Föreningen Norden, Bjurholms berättarakademi.

8/3	 Boksamtal	om	biografier	och	memoarer	kl.18.30	på		 	
 biblioteket. Fika!
 Arr: Bjurholms bibliotek.

21/3 Teater: Romeo och Julia producerad av Ögonblicks-
 teatern kl.19.00, FolketsHus, Info på biblioteket. 
 Arr: Kulturföreningen BiKupan, biblioteket.

April
9/4 Bjurholm ska leva, kyrkstugan eller EFS kl.19.00 
 Arr: Föreningen Norden, Bjurholms berättarakademi.

10/4 Boksamtal kl.18.30 på biblioteket, 
 Arr: Biblioteket

16/4 Norrlandsoperans Avatarorkester på turné, kl.19.00,   
 Folkets Hus Musikquiz utlovas denna gång. 
 Arr: Kulturföreningen BiKupan, biblioteket.

24/4 Musikskolans vårkonsert, kl.18.30 Folkets Hus 
 Arr: Musikskolan, Kulturföreningen BiKupan, biblioteket.

Utställningar på biblioteket
12/2–3/3 Klass 5 visar skulpturer av sig själv.

5–23/3  Gosedjur av alla slag. Biblioteket vill gärna låna   
  gosedjur av alla sorter till vår gosedjursutställning. Hör  
  av dig till oss om du vill låna ut, 0932-140 42. 
  Vi kan hämta!

9–27/4 Arkitektur på landet.

14-18/5 Bokbytarvecka.

21/5–8/6 Evelina Lindqvist, akrylmålningar.

Fler evenemang finns på www.bjurholm.se 

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till 
tips@bjurholm.se Senast 2018-04-03 för publicering 2018-04-25.
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