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Välkommen!

Bastu & Badtunna
Vedeldad tunna och bastu

  Hos oss kan du hyra våran stora bastu. Kombinera 
gärna detta med att bada badtunna, och sedan 

en god middag. Vi erbjuder även lite lättare tlltugg 
i form av bastusnacks.

Minilekpark
Här kan era barn leka och ha skoj!

Lekparken ligger precis bredvid våran 
restaurangservering.

Vi har öppet året runt!

VÄLKOMNA!

• 2st Hoppborgar

• Trampbåtar
• Minigolf
• Vattenaktiviteter

För aktuella händelser, 
gilla oss på Facebook!

Torsdag 22/6
 • A la carte meny. Öppet kl 13-19

Midsommarafton 23/6 
Traditionellt midsommarfirande med dans 
runt stången och trevlig gemenskap!
 •  Kl 14.00 klär vi midsommarstången
 •  Midsommarbuffé med klassisk midsommarmat 
  som sill och grillat 
  Pris 220 kr för buffén. Barn 1 till 11 år, 10 kr per år
 •  Tipspromenad 
 • Dans till Noblesz från kl 20 i konferenssalen

Midsommardagen 24/6 
 •  Prisutdelning för tipspromenaden
 • A la carte meny
 •  Restaurangen är öppen kl 13-19

   

WiFi 
på hela 

campingen

Valborg

MENY (1- eller 2 rätter)
* Skagen toast 
* Plankstek med kött eller lax
    Pris: 1-rätt 165:-, 2-rätter 220:-
    Barnmeny finns!

Brasan tänds vid 19.00

Restaurangen öppen 16.30-19.00 - BOKA BORD!

Camparna arrangerar
Dans med Noblesz
kl 20 i konferenssalen Under Valborgshelgen:

Husvagnar & husbilar 

- Bo 3 nätter
betala för 2

För regler och bokning av boende:
se hemsidan

Camparna arrangerar

Dans med Noblesz
kl 20 i konferenssalen

070-390 51 38



Månadens Kåseri
av Elina Kallin

Riktigt så blev det inte riktigt. Första veckorna var ett stort 
kaos av kalla kaffemuggar, kurrande mage (på mig, efter-
som man glömmer/inte hinner äta), tvätthögar och vissnan-
de blommor (för dom hinner man ju inte vattna). Promena-
derna var max ett varv runt kvarteret, för herregud tänk om 
bebisen vaknar och är otröstlig och så är man långt hemi-
från. Hur hanterar man det? Stressen låg bubblande under 
ytan och man var ständigt ”on call” och förberedd på minsta 
pip. Ja, alla med små barn vet vad jag menar.

Med tiden blev det lite lugnare och vi hittade våra rutiner, 
dottern och jag. Promenaderna blev längre, magen kurra-
de lite mindre (även fil räknas som en måltid), och solen 
började skina igen. Livet startade på riktigt. Snön kom och 
man fick prova på att dra vagn och hund på oplogade vägar 
med svettig rygg och strumpor blöta av snö. En och annan 
svordom slank nog ut också skall erkännas. Vagnen stod 
konstant inne i duschen för det tog en halv dag innan snö-
klumparna i hjulen tinade upp. Men vi tog oss igenom det 
också och blev riktiga hejjare på att parera dom små däcken 
genom snömodd och slask.

Sen sa det bara poff och så hade ett helt år gått. Plötsligt var 
min lilla bebis stor och skulle klara sig utan mamma om da-
garna. Fågelungen skulle flyga själv och jag skulle tillbaka 
till jobbet. (läs: varmt kaffe och vuxna samtal). Lika snabbt 
hade ett år till gått och det var dags för lille sonen att göra 
entré. Hade även då samma tanke: ”Semester ett helt år”. 
Totalt bortkollrad från förra årets ”arbete”. Det jag inte visste 
då är att det är ännu tyngre att dra på en vagn, en hund 
OCH ett större barn på snowracer genom ännu mera snö 

(Vaaaar kom all årets snö ifrån!?). Svettigt är bara förnamnet. 

Med två små barn under 3 år ställdes jag helt plötsligt inför 
nya lärdomar i livet. Dubbelt så många vakna timmar, dub-
belt så mycket tvätt, dubbelt så mycket jobb MEN ABSOLUT 
DUBBELT SÅ MYCKET KÄRLEK! Dessa sammanlagt två år 
av ”semester” har varit mitt livs mest lärorika jobb. Dessutom 
har jag lärt känna två nya, helt fantastiska individer och ”ar-
betskamrater” som alltid jobbar i mitt team. Tillsammans i den 
finaste av alla konstellationer, Familjen.

Ett konstaterande kan jag dock göra från min tid som hem-
mamamma: ”Lattemammor” finns nog bara på film eller i Hol-
lywood. Där man har nannys, house keepers och noll procent 
snö.

Elina Kallin
ST Tryckeri & Reklam

Det är ungefär som att ha 
semester ett helt år
Precis den bilden hade jag innan jag gick på min första föräldraledighet för lite mer än tre år 
sedan. Jag hade ju sett alla ”Lattemammor” som gick omkring med sina vagnar i solen eller 
parkerade på en parkbänk med en kaffe i handen. Piece of cake, tänkte jag!
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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: 27/6
Manusstopp: 8/6
annons@bjurholmsguiden.se



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

NORDMALING

•  Bokstart
 Nordmalings bibliotek är nu är en del av den nationella 
 satsningen Bokstart! Att tidigt börja läsa, samspela och prata 
 med barnet, redan vid 0-3 års ålder, har mycket stor betydelse 
 för barnets språk- och läsutveckling. Detta vill vi på biblioteket 
 möjliggöra genom Bokstart, tillsammans med familjerna på deras 
 arena. Vi erbjuder därför bl.a. gratis hembesök där vi läser, 
 rimmar och sjunger med barnet samt uppmuntrar och stärker de  
 vuxna i deras betydelsefulla roll.

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

BJURHOLM

•  Dags att deklarera
 Du kan deklarera från och med den 20 mars till och med 
 den 2 maj.

•  Bjurholmsdagarna
 Bjurholmsdagarna med marknad i Bjurholms centrum anordnas  
 lördagen den 30 juni och söndagen den 1 juli

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

VÄNNÄS

•  Regeringen anslår pengar för lovverksamhet 
 till Vännäs kommun
 Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel 
 till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar i åldrarna 
 6-15 år för 2018.

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

VINDELN

•  Lämna in vapen till Polisen
 Mellan den 1 februari och 30 april 2018 gäller en tillfällig 
 vapenamnesti i Sverige. Under vapenamnestin kan de som 
 utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in det till 
 polisen. 
 Man kan vara anonym och man kommer inte att straffas för 
 innehavet. 

 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

Fredrika 

Rock n´ Roll
Jamboree

Lör 26/5 kl 21-01

På scen : 
Sweet Jeena & her sweethearts

Pepita Slappers
DJ Highball

Bar och mat!
 Mer info finns på Facebook. 

Varmt välkomna!

Allt inom rörmokeri
i Bjurholm med omnejd

Jesus säger: Döm inte, så ska ni inte bli dömda.
 Matt. 7:1

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

Planerad leverans v.24.
Slaktat och styckat av Strömdahla slakteri, vaccumpackat och 

klart för frysen. Ca 20 kg per låda

Boka våra populära 
nötköttlådor 

från gårdens egna djur

Dax att

Passa på att boka din lammlåda 

också, för leverans i höst!

Info & Bokning: 
073-094 70 24 Carina

Hälsningar Familjen Alfredsson Öfvre Gård Bjurholm

TYPISKT!
Jag glömde lämna in 

min annons!

Lämna in manus till nästa 
nummer redan idag!

annons@bjurholmsguiden.se 



info@tryckeriet.nu • Blåvägen 246, Storuman • 0951-100 17

För dig på språng!

Smart MINI-MONTER 
till dina event

Två roll-ups, ett broschyrställ och en disk med budskap! 
Ett smidigt sälj-kit som är enkelt att ta med sig. 
Disken fungerar också som en transportbox där du packar 
dina roll ups och andra tillbehör. Mycket smidigt för dig som 
ska sätta upp och ta ner ditt presentationsställ ofta.
Bara att rulla med dig det och packa in i bilen! 

Kontakta oss för mer info

Vi hjälper dig även med:
• Broschyrer
• Visitkort
• Tryck på kläder
• Pennor
• Dekaler
• Kepsar
• Banderoller
• Beachflags



VÅRDAGEN
I BJURHOLM
5 maj kl. 11-15

Vinn en krislåda

Varmt välkomna 
till en dag i vårens tecken!
Centrumgruppen i samarbete med 

Bjurholms kommun m.fl.

NÅGRA AV DAGENS AKTIVITETER
Vårdagsloppet öppet för alla. 
Barn 1km, vuxna 2,5km
Bjurholms IF löpartävling, start vid BiLeVi’s kl 12.00
ICA bjuder på frukt och dryck vid målgång

Växthuset
Öppet för penséeförsäljning

Bjurholms krisråd med organisationer
(bl.a. Bjurholms kommun, Räddningstjänsten, 
Civilförsvarsföreningen) står vid BiLeVi’s även detta år

Händer i centrum
 LO-vagnen och Socialdemokraterna är på plats
 Polisen och kommunen finns på plats för frågor 

 och synpunkter
 Bjurholms golfklubb - prova på att putta och se den

 fina golfbilen
 Öredalens IK informerar om sin verksamhet
 SPF säljer kolbullar vid Vuxenskolan
 Hos ICA  - Provsmaka Norrländska produkter.

  - Ansiktsmålning för alla barn.

DANS TILL AGNETA & PETER
8 maj kl 19-22
Folkets Hus, Bjurholm
Inträde 100:-. Fika ingår.
Varmt Välkomna!

BJURHOLMS
KOMMUN

Intresserad av 
att jobba inom 

Räddningstjänsten?
Kom och prata med

 vår personal så får ni 
veta mer!



Beställ ditt personliga studentplakat hos oss!
Vi formar plakatet (storlek: 50x70 cm) efter dina önskemål 
baserat på intressen, favoritfärger, foto och liknande. 
Plakatet skrivs ut på en kapaskiva som tål väder och 
vind, och monteras på pinne så den är lätt att hålla i 
och syns bra. Alla plakat är unika!

Välj ut ett foto som du gillar (digitalt eller papper), 
maila eller kom in till oss så hjälper vi dig!

Psst...Funkar även till dom som går ut 9:an!

STUDENTPLAKAT!

info@tryckeriet.nu • Blåvägen 246, Storuman • 0951-100 17

BF3b
student 2016

KRIKA
Grattis

ALBIN

SA13
Student 2016

OTTILIA

10% RABATT
när du beställer 
innan 30 april
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FREDRIKGRATTIS

14 JUNI 2016
BON 

VOYAGE!

359:-

Personligt utformad 

bara för dig!



Barnfestivalen
14-17 juni 

i Bjurholm ovanför Coop

Festivalsamlingar:
Sång & Musik, Dockteater, Clowndrama
Torsdag & Fredag  17.30
Lördag & Söndag  12.00 & 16.00

Festivalaktiviteter:
Hoppborg, Tågvagnsturer, Ansikts-
målning, Ponnyridning m.m
Lördag & Söndag mellan samlingarna

Arr: Pingstkyrkan 

OBS! Om du är under 

5 år, ta med dig en 

vuxen som sällskap

Välkommen

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

Stefan Gotthardsson,  
Umeå norra, 070-343 01 88

Jens Vidmark,  
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.

• 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

Skräpet finns överallt 
– i staden, i naturen och i havet. 

Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent. 
 

Plocka #ettskräpomdagen 
Swisha till 90 02 817
PlusGiro: 90 02 81-7

www.hållsverigerent.se

Skräpet finns överallt 
– i staden, i naturen och i havet. 

Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent. 
 

Plocka #ettskräpomdagen
Swisha till 90 02 817
PlusGiro: 90 02 81-7

www.hållsverigerent.se

Beställ dina trycksaker 
direkt via hemsidan!

www.tryckeriet.nu



Kladdkaka    
Coop. 400g. Ord. pris 27,95/st

Glasstrutar     
X-tra, 8-pack. Ord.pris 27,95/st

Fruktdryck
Coop. 3x20cl. Ord.pris 10,95/st

Fläskfilé  
Johns Selection. Färsk och fryst. Max 3 st /hushåll. Ord.pris 99:-/kg

Ringmunkar
Bonjour, 50g. Ord.pris 4,90:-/st   

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER  25/4 - 30/4

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

 

10:-
4 för

5990
kg

15:-/st

5:-/st 15:-/st

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

LÄK A R E U TATAT N G R Ä NSE
R

företagsvän



Ha en plan  
för minsta barr

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

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

FETAOST
Olympus. Gäller även ekologisk och laktosfri. 150g. 

KRYDDIGA KORVAR 
Coop. Välj mellan olika sorter. 225-270g.

LAX I PORTIONSBITAR
Poseidon. Fryst. 4x125g. Max 2 st/hushåll

AKTUELLA ERBJUDANDEN
Gäller t.o.m 29 APRIL

FÄRSK FLÄSKFILÉ Nederländerna/John’s Selection. 
Noga utvald, märkt med Animal Welfare. Ca 600g. Max 3 st/hushåll

15:-
/st

4990
/st 5990

/st

15:-
/st

Medlemspris!



MAJ
5/5 Vårdagen kl 11.00-15.00 
  För mer information se separat annons 
  i Bjurholmsguiden

29/5 Frukostmöte för företagare och intresserade
  kl 07.30-09.00 Bjurholms kommunkontor, 
  sessionssalen

JUNI
6/6	Traditionellt	Nationaldagsfirande	
  kl 13.00 i kyrkan 
  Program och nationaldagstalare meddelas senare.

7/6 Alla tiders Brännland kl 18.30 i byastugan
  Utförligt program meddelas senare.

10/6 Välkommen till invigning av Lagnäsets 
  naturreservat, kl.11.00
  Lagnäsets naturreservat, Bjurholm. 
  Gratis buss från Umeå och Vännäs. 
  Arr: Länsstyrelsen tillsammans
  med Bjurholms kommun.
  Läs mer på Länsstyrelsens hemsida: 
  lansstyrelsen.se/vasterbotten/lagnaset

Biblioteket
Sommarlovspengar
Även i år kan föreningar och organisationer söka pengar för att 
ordna gratis sommarlovsaktiviteter för barn 6–15 år. 
Mera information om detta finns på biblioteket.

Öppettider på biblioteket
Bibliotekets sommaröppettider börjar när skolan tar sommarlov.
Från 14 juni har biblioteket öppet tisdagar och torsdagar kl 17.00–
20.00. Övriga tider ring 0932-140 42.

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

Evenemang

21/5-8/6 Akrylmålningar
  av Evelina Lindqvist.

29/6-31/8 1968 - för femtio år sedan  
  Sommarutställning med foton från 
  Ernst Lundgrens rika fotoskatt.

Fler	evenemang	finns	på	www.bjurholm.se	

Har du ett evenemang som du vill publicera i 
KI skicka till tips@bjurholm.se
Senast 2018-06-04 för publicering 2018-06-27.

Utställningar på biblioteket

Enskilda arbetsgivare och föreningar kan anmäla intresse 
angående ferieuppdragsplatser. En intresseanmälan ska då 
skickas till kommunen senast den 2 maj 2018. Att stoppdatu-
met respekteras är en förutsättning för att en rättvis fördelning 
av ferieuppdragsplatserna ska kunna ske. 

Ungdomarna som erbjuds uppdrag får utföra vissa uppgifter un-
der 6 timmar per dag under två veckor (max 10 dagar). Ersätt-
ning och fördelning av platser/uppdrag sker utifrån fastställda 
riktlinjer ”Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgiva-
re/föreningar”. Utförlig information och anmälningsformulär finns 
på kommunens webbplats.

Kontaktperson: Carina Wennman, 070-850 17 11, 
carina.wennman@bjurholm.se 

Kommunen erbjuder ungdomar att ansöka om ferieuppdrag se-
nast den 2 maj 2018. Genom ferieuppdraget får ungdomar möj-
lighet till praktisk erfarenhet inom olika yrkesområden mot en viss 
ersättning. 

Ansöka om en ferieuppdragsplats kan Du som är skriven i 
Bjurholms kommun göra om du:
• fyller minst 15 år under kalenderåret 
•  har en pågående men ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning 
•  befinner dig i åldersspannet motsvarande en pågående men  
 ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning

Utförligare information och ansökningshandlingar finns på kom-
munens webbplats.

Kontaktperson: Carina Wennman, 070-850 17 11, 
carina.wennman@bjurholm.se 

Ferieuppdragsplatser

Ferieuppdrag

Miljövänligare majbrasa
Det är snart dags för den årliga majbrasan som är en trevlig 
tradition. Det finns dock en hel del att tänka på för att eldning-
en ska ske på ett säkert och tryggt sätt.
 
Farliga utsläpp
Majbrasan kan vara en riktig utsläppshärd om fel saker eldas 
upp. En enda majbrasa kan släppa ut mer gift i luften än vad 
en industri gör på ett helt år. Elda ris, löv och träd men plocka 
bort t.ex. gamla madrasser, däck, kablar, gips, målat och im-
pregnerat trä.
 
Elda under kontrollerade former
Det bästa för miljön är att elda under kontrollerade former 
i förbränningsanläggningar där värmen som alstras kan bli 
fjärrvärme. Löv, ris, oimpregnerat, olaserat och omålat trä går 
dock att elda i en majbrasa utan någon större miljöpåverkan. 
Genom att låta en presenning ligga över rishögen innan den 
eldas minskas utsläppen ännu mer. När virket är torrt blir ut-
släppen av tjära, sot och fenol mindre. Rensa bort skadliga 
material från majbrasan innan den eldas upp och lämna det 
istället på återvinningscentralen. Tillsammans kan vi värna 
om miljön!

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



Tekniska avdelningen
Utställning nya sopkärl 
I kommunhusets entré kan du se det nya insamlingssystemet 
under tiden 12 mars fram till arbetet med den nya receptionen 
påbörjas. 
Mer information finns på www.bjurholm.se 

Öppettider återvinningscentralen/ återvinningsstationer
Återvinningsstationer finns vid: Centrala Bjurholm, ICA Balsjö, 
ICA Agnäs (vid bagarstugan)
Återvinningscentralen vid Kyrktjärn
 Onsdagar  kl 12.00-15.00
 Lördagar  kl 09.00-12.00  
Miljöstationen, Vännäsvägen 11, Gamla vägverket
 Onsdagar kl 12.15-15.15

Kontaktperson: Örjan Svensson, gatuingenjör
0932-140 09, orjan.svensson@bjurholm.se 

Sök bygglov till sommarens projekt
Om du ska bygga i sommar är det viktigt att du tänker på att söka 
bygglov. Var noga med att kontrollera vad som gäller för ditt pro-
jekt. Du kan komma att behöva söka:
•  Bygglov eller göra en anmälan
•  Strandskyddsdispens- om du vill bygga närmare än 100 
 meter från vattnet
•  Anmäla installation av eldstad, även vid installation av bastu 

Skicka in din ansökan eller anmälan så snart som möjligt så ris-
kerar du inte att ditt bygge försenas.

Kontaktpersoner: Mattias Olsson, byggnadsinspektör, 
0932-140 03, mattias.olsson@bjurholm.se, 
Adam Bergqvist, bygglovhandläggare/byggnadsinspektör, 
0932-140 20, adam.bergqvist@bjurholm.se

Världens Barn 2017
2017 kom Bjurholm på 7:e plast i länet med 20:36 insamlade kro-
nor per invånare. Ett stort tack till alla som skänkt pengar och alla 
ni som gått runt med bössor.

Agnäs, Stensvattnet, Betelkyrkan 4 080
Balfors 1 122
Balsjö, Ljusåker, Nyliden 4 500
Laions 14 434
Ringvägen, Kyrkog.  mm. 5 323
Österg. Ringv, Köpmansg. Hantvergsg 2 353
Abborfors, Stensvattnet 1 000
Brännland, Vitvattnet, Långsjön 2 649
Bjurholms Trädgårds Sällskap 1 800
Systembolaget 810
Bjurholms marknad 801
Högland (2016) 476
Nytorp 1 450
Swish, Dig-bössa, Radion 2 812
    
 Totalt 43 610

Vi behöver fler som samlar in pengar till Världens Barn. 
Vi söker även en ny kommunsamordnare.

Kontaktperson: Leif Söderström, kommunsamordnare, 
070-368 12 12.

Det som göms i snö
Under vårvintern har det kommit in klagomål om att det ligger 
hundbajs runt gatorna i Bjurholm. Även om många ägare plockar 
upp efter sin hund ser man nu under snösmältningen att så inte 
alltid är fallet. Vi vill därför påminna alla hundägare att plocka 
upp efter sin hund och att sedan slänga påsen i lämpligt sopkärl. 
Du som hundägare är skyldig att plocka upp efter din hund på 
gator och vägar, lekplatser, idrottsplatser, park och grönytor inom 
detaljplanelagt område. Under våren kommer fler sopkärl att pla-
ceras ut så att det blir lättare att bli av med hundbajspåsen.

Nedskräpning vid ÅVS
I containrarna vid återvinningsstationen (ÅVS) får hushållen 
slänga förpackningar och tidningar. Det förekommer dock att so-
por dumpas på återvinningsstationer, trots att de hör hemma i 
soptunnan eller vid kommunens bemannade återvinningscentral. 
Framförallt vid ÅVS i Bjurholm har det varit problem med att det 
slängs och dumpas avfall vid containrarna. Denna typ av ned-
skräpning polisanmäls direkt.

All nedskräpning i Sverige är förbjuden.

Har du en enskild avloppsanläggning?
I kommunen finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar 
med skiftande kvalitet och funktion. En enskild avloppsanlägg-
ning kan vara bristfällig för att den är av en äldre typ som inte 
uppfyller dagens krav, eller för att den under årens lopp förlorat 
sin ursprungliga funktion. Om ditt avlopp är bristfälligt och inte 
uppfyller dagens lagkrav på rening är du skyldig enligt lagen att 
åtgärda det.

Uppfyller ditt avlopp kraven?
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen utför tillsyn av avloppsan-
läggningar för att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas. Om en 
avloppsanläggning inte bedöms fungera tillfredställande kan vi 
ställa krav på att anläggningen ska åtgärdas. Låt det inte gå så 
långt, utan åtgärda ditt avlopp innan du får krav. Det är du som 
fastighetsägare som har ansvar för att planera och anlägga ditt 
enskilda avlopp. För att bygga en ny eller ändra en gammal av-
loppsanläggning krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden. 
Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen eller gå in på kom-
munens hemsida för mer information.

Miljö

MAJ
5/5 Vårdagen kl 11.00-15.00 
  För mer information se separat annons 
  i Bjurholmsguiden

29/5 Frukostmöte för företagare och intresserade
  kl 07.30-09.00 Bjurholms kommunkontor, 
  sessionssalen

JUNI
6/6	Traditionellt	Nationaldagsfirande	
  kl 13.00 i kyrkan 
  Program och nationaldagstalare meddelas senare.

7/6 Alla tiders Brännland kl 18.30 i byastugan
  Utförligt program meddelas senare.

10/6 Välkommen till invigning av Lagnäsets 
  naturreservat, kl.11.00
  Lagnäsets naturreservat, Bjurholm. 
  Gratis buss från Umeå och Vännäs. 
  Arr: Länsstyrelsen tillsammans
  med Bjurholms kommun.
  Läs mer på Länsstyrelsens hemsida: 
  lansstyrelsen.se/vasterbotten/lagnaset

Biblioteket
Sommarlovspengar
Även i år kan föreningar och organisationer söka pengar för att 
ordna gratis sommarlovsaktiviteter för barn 6–15 år. 
Mera information om detta finns på biblioteket.

Öppettider på biblioteket
Bibliotekets sommaröppettider börjar när skolan tar sommarlov.
Från 14 juni har biblioteket öppet tisdagar och torsdagar kl 17.00–
20.00. Övriga tider ring 0932-140 42.

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

Evenemang

21/5-8/6 Akrylmålningar
  av Evelina Lindqvist.

29/6-31/8 1968 - för femtio år sedan  
  Sommarutställning med foton från 
  Ernst Lundgrens rika fotoskatt.

Fler	evenemang	finns	på	www.bjurholm.se	

Har du ett evenemang som du vill publicera i 
KI skicka till tips@bjurholm.se
Senast 2018-06-04 för publicering 2018-06-27.

Utställningar på biblioteket

Enskilda arbetsgivare och föreningar kan anmäla intresse 
angående ferieuppdragsplatser. En intresseanmälan ska då 
skickas till kommunen senast den 2 maj 2018. Att stoppdatu-
met respekteras är en förutsättning för att en rättvis fördelning 
av ferieuppdragsplatserna ska kunna ske. 

Ungdomarna som erbjuds uppdrag får utföra vissa uppgifter un-
der 6 timmar per dag under två veckor (max 10 dagar). Ersätt-
ning och fördelning av platser/uppdrag sker utifrån fastställda 
riktlinjer ”Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgiva-
re/föreningar”. Utförlig information och anmälningsformulär finns 
på kommunens webbplats.

Kontaktperson: Carina Wennman, 070-850 17 11, 
carina.wennman@bjurholm.se 

Kommunen erbjuder ungdomar att ansöka om ferieuppdrag se-
nast den 2 maj 2018. Genom ferieuppdraget får ungdomar möj-
lighet till praktisk erfarenhet inom olika yrkesområden mot en viss 
ersättning. 

Ansöka om en ferieuppdragsplats kan Du som är skriven i 
Bjurholms kommun göra om du:
• fyller minst 15 år under kalenderåret 
•  har en pågående men ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning 
•  befinner dig i åldersspannet motsvarande en pågående men  
 ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning

Utförligare information och ansökningshandlingar finns på kom-
munens webbplats.

Kontaktperson: Carina Wennman, 070-850 17 11, 
carina.wennman@bjurholm.se 

Ferieuppdragsplatser

Ferieuppdrag

Miljövänligare majbrasa
Det är snart dags för den årliga majbrasan som är en trevlig 
tradition. Det finns dock en hel del att tänka på för att eldning-
en ska ske på ett säkert och tryggt sätt.
 
Farliga utsläpp
Majbrasan kan vara en riktig utsläppshärd om fel saker eldas 
upp. En enda majbrasa kan släppa ut mer gift i luften än vad 
en industri gör på ett helt år. Elda ris, löv och träd men plocka 
bort t.ex. gamla madrasser, däck, kablar, gips, målat och im-
pregnerat trä.
 
Elda under kontrollerade former
Det bästa för miljön är att elda under kontrollerade former 
i förbränningsanläggningar där värmen som alstras kan bli 
fjärrvärme. Löv, ris, oimpregnerat, olaserat och omålat trä går 
dock att elda i en majbrasa utan någon större miljöpåverkan. 
Genom att låta en presenning ligga över rishögen innan den 
eldas minskas utsläppen ännu mer. När virket är torrt blir ut-
släppen av tjära, sot och fenol mindre. Rensa bort skadliga 
material från majbrasan innan den eldas upp och lämna det 
istället på återvinningscentralen. Tillsammans kan vi värna 
om miljön!

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



APRIL 2018

BJURHOLMS
KOMMUN

Aktuellt:
• Världens barn 2017
• Ferieuppdrag
• Nedskräpning vid ÅVS

EN DEL AV BV-GUIDEN

KOMMUNAL INFORMATION 
av kommunstyrelsen i Bjurholms kommun

Foto: Bo Tannfors


