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Skyltsöndag i Bjurholm 2:a dec
Julmarknad påFolkets Hus kl. 11-16
Lokala slöjdare • Loppis • Fikaförsäljning
Pyssel för barn och underhållning
Kl 12.00 Musikskolans pianoelever underhåller
Kl 13.00 Hera Music Duo sjunger julsånger
Kl 14.00 Pingstkyrkans kör sjunger julsånger
		 Kl 15.00 Familjen Johansson underhåller
			

Nyhet!

			

Barnfotograf Sanna Melander är på plats och
tar fina bilder på barnen - Passa på, fint att göra
julklappar av! (man får bilderna på ett USB-minne)

Levande småtomtar i skyltfönstret
hos Järnia kl 14.00
Lions har tombola och korvgrillning vid ICA
Tomten delar ut godis till alla barn kl 16.00 vid ICA
Finska Delikatesser vid Bilévis
Levande skyltdockor vid Effess kl 14-16

RÖSTA PÅ ALLA FINA
PEPPARKAKSSKAPELSER
I BUTIKERNAS SKYLTFÖN
STER

Invigning av laddstationer för el - & laddhybridbilar vid BiLeVi`s.
Passa också på att träffa Bjurholms sliptjänst - Lämna in 3 knivar & betala för 2

Butikerna har öppet kl 12-17

Varmt välkomna!

(OBS! ICA och Coop har öppet som vanligt)
Arr: PRO och Centrumgruppen i samarbete med
Bjurholms kommun

REDAKTIONEN

Kontakt
Bjurholm/Vännäsguiden
Blå Vägen 246, 923 31 Storuman
Tel. 0951-100 17
annons@bjurholmsguiden.se
Chefredaktör/Ansvarig utgivare
Markus Falkner

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

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

Annonsgranskning
Bjurholm/Vännäsguiden förbehåller sig rätten att avböja
olämpliga annonser.

Annonsmaterial/Produktion
Elina Kallin
annons@bjurholmsguiden.se

Nästa utgivning: 27/2-19

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

Manusstopp: 8/2 2019
annons@bjurholmsguiden.se

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

Ägare
Storuman Tryckeri & Reklam AB
Distribution
PostNord

Elina

Markus

Monica

Månadens Kåseri
av Elina Kallin

Den här tiden på året önskar
jag att jag var Madicken!
Hur mysigt vore det inte att få vara med på
julmarknad i Astrid Lindgrens sagor? Köpa
polkagrisar och kanderade äpplen av Kajsa
Kavat, sockerkringlor av grannpojken Abbe
och lyssna på julsånger av kören. Kika in i
skyltfönstret på byns enda leksaksaffär och
hoppas på att tomten kommer med den där
fina dockan i porslin som man suktat efter
så länge.

samlas runt brasan, högläsning ur en bok eller spela en trudelutt på familjens ärvda piano.
Men men, än så länge är det faktiskt fysiskt omöjligt att resa
tillbaka i tiden, och tills den dagen är kommen får vi nöja oss
med nutid och göra vad vi kan för att få uppleva den genuina julkänslan. Jag ska iallafall medverka på årets julmaknad
hemma i byn och sälja stickade sockor och virkade filtar. För
även om vi numera är moderna så är det fortfarande kallt om
vintern, och lite extra värme om fossingarna gjorda med kärlek uppskattas nog.
Om inte, så har jag ett lager som räcker för flera år framöver,
för både stora och små.

Ja, nog för att jag är lite för gammal för att önska mig en
docka men jag tror ni förstår vad jag menar. Tycker rätt ofta
att det verkade vara bättre förr, men just under juletider så
känns det lite extra mycket. Gemenskapen var större, julhetsen mindre och man samlades på torget och myste tillsammans bland tända facklor och varma glöggmuggar.
Då handlade det verkligen inte om vem som fick flest julklappar utan mer om att vara tillsammans. Kanske mest för
att hålla värmen, kan tänka mig att isoleringen och kläderna
inte var dom bästa i början på 1900-talet (ja, allt kanske inte
var bättre förr), men jag inbillar mig också att folk aktivt valde att umgås med varandra omgivna av hästar, slädar och
plingande julklockor. Ojoj... Man ryser till av bara tanken!

Eftersom detta är årets sista nummer vill jag redan nu önska
dig en god jul och hoppas på att ett nytt år gör dig gott!

Sen uppskattar jag också lugnet en sen julaftonskväll, när
alla åkt hem till sitt och man kan sjunka ner i soffan framför
en film (hur många gånger har man inte sett Ett päron till farsa firar jul?) och peta lite i den överblivna chokladasken. Det
vore helt omöjligt för hundra år sedan, eftersom det varken
fanns tv eller (nåja) elektricitet. Men då hade man säkert
andra sätt att slappna av efter årets största dag. Kanske

Elina Kallin
ST Tryckeri & Reklam

God Jul &
Gott Nytt År!

Aktuellt
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
Gud säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens
dag. Se nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. 2Kor.6:2

Julsudoku
Att vara ledig är både skönt och välbehövligt,
men för att vi inte ska gå in i dvala helt och hållet kommer
här lite hjärngympa som sysselsättning.
Svaret hittar du i rutan under (Tjuvkika inte!).

Lycka till!

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

Julkonsert 2018

Stämningsfullt och mycket vackert
med

NOBLESZ
NOBLESZ
Joel & Christoffer och barn medverkar

Söndag 9 dec kl 19.00 Bjurholms kyrka
Biljettpris 100:-, under 15 år fri entré
Förköp ICA Bjurholm & Bjurholms blommor eller vid entrén
Arr: Isabell Produktion och Bjurholms församling

TACK

till alla trogna kunder som handlat
under dessa 16 år som Lilla Garderoben
funnits i Bjurholm.

Du försöker väl
inte fuska ?

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Välkomna in

Julen närmar sig
Skyltsöndag
Söndag 2 dec

17-24 dec

Måndag - onsdag
Torsdag - fredag
Lördag
Söndag
Måndag ( Julafton)

13-17
8.30-17
8.30-18
8.30-15
12-16
8.30-12

Julens
Öppettider

Så har då vintern återigen anlänt
I varje hus står det snart ett ljus tänt
Glöm dock inte bort att släcka era ljus
Annars kan ni få fira julen utomhus

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

AGNÄS

Din Lokala Byggare!
Vi utför:
Takbyten – Plåt, tegel, papp
Utbyggnader
Nyproduktion
Köksrenovering
Badrum
Auktoriserad
Golvbranschens
Våtrumskontroll

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

Julbord

Boka julbord på Golfrestaurangen!

1:a, 2:a, 3:e advent
Lördag & Söndag

Övriga tider efter beställning

Välkomna! Mats & Leif
0932-107 86 • 070-648 12 08

EGENKAD
TILLVER ION
T
PRODUK

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

PelletsDepån i Balsjö - Bjurholm
6 & 8 mm pellets på
lager för beställning
eller hämtning från
depån i Balsjö (ring
före)

2295:-/pall

Pelletsen Finns på:
Småsäck
Storsäck
Halvpall
Helpall
& Bulk
Grattis!Vinnare
Vinnare av
av en
en pall
Grattis!
pall
pellets
vid utlottningen
pellets
Mikael
Nording
vidunder
utlottningen
under
Bjurholmsdagarna:
Bjurholmsdagarna
Angeline Olofsson

Arne Pettersson
070-696 35 38
pettersson_arne@hotmail.com
Marahällan, 911 42 Vännäs • Tel. 0935-124 20 • www.vannasplat.se

Varmt Välkomna! Arne Pettersson

NYHET!
Stallpellets.

Norrländsk
pellets
för stugan
eller stallet.

är värd

A-Trä, Arjeplog: 0960-100 40

1 pall
= 768 kg

Arvidsjaur Maskinmekaniska:
Matts Elfing 070-695 88 67

1 storsäck
= 700 kg

Kontakta din återförsäljare för pris.

Plåt & Byggspecialisten, Storuman: 0951-105 33
På orter utan återförsäljare ombesörjer vi
hemleverans vid beställning av minst tre pallar
Läs mer om vår pellets på baseco.se

Det finns mycket positivt med att sälja
din skog till oss. Främst kanske du
tänker trygga och smarta skogsaffärer.
Helt sant. Men lika viktigt är att virket
används till framtidssäkert byggande.
Vi tycker att den är värd att bli något
stort, helt enkelt.

Ring oss gärna nu på studs!
Numret till din närmaste virkesköpare
hittar du på martinsons.se/skog

Baseco Golv AB, Ammarnäsvägen, Sorsele
Tel: 0952-550 10

AKTUELLA ERBJUDANDEN
Gäller t.o.m 2 DEC.
VÄNNÄS

Östra järnvägsgatan 9a • Öppet alla dagar 8-21

2 för

59:KAFFE
Zoegas. 450g. Gäller ej Hazendia eller Estanzia. Max 1 köp/hushåll

199:-

/kg

ENTRECOTE/RYGGBIFF
Coop. Svenskt kött.

15:-

69

90

/st

PEPPARKAKOR

Göteborgs. 375g. Max 2 köp/medlem

FLÄSKYTTERFILÉ
Coop. Svenskt kött.

/st

!
g
n
i
n
erlys

Eft

Hittelön
5000:-

Har du sett eller hört något?
För några veckor sedan hade vi inbrott på Bjurholms Industriplast och väldigt värdefulla,
antika saker stals, bla. väggtelefoner från början av 1900-talet, gamla väggur, machetes,
vapen från andra världskriget, en kista (släktklenod), en stor kopparkittel m.m.
Dessa saker är värda mycket pengar och vi vill gärna ha dem tillbaka.

Hittelön 5000:Vet du något om detta eller har du hört något? Vi ger 5000:- i hittelön till den som kommer
med handfasta tips som leder till en lösning. Vi vill så gärna ha tillbaka våra saker!

Ring 070-325 31 14
eller 0932-106 66

om du har mer information om detta

Bjurholms Industriplast
Industrivägen 5, 916 31 Bjurholm • Tel. 070-245 80 09

Ha en plan
för minsta barr
Det viktigaste verktyget för en välskött och lönsam skog är varken motorsågen 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
Bert Forsberg
Wictor Rytterstedt
Lars Eliasson

Nordmaling, Umeå södra
Bjurholm
Umeå
Lycksele

070-326 45 21
070-326 45 29
070-247 51 61
070-251 11 90

www.holmen.com

Vi älskar maskiner!
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Behöver du hjälp med
finansering till ditt
företag?
iKredit är en fristående partner med leasingfinansiering
som specialitet. Vi vänder
oss till mindre och medelstora företag i hela Sverige,
och finansierar allt från kaffemaskiner till större
tillverkningsmaskiner för
industrin.

23/12
24/12
25/12
26/12
31/12
1/1
5/1
6/1

11-21
9-14
stängt
11-18
9-16
11-18
9-18
11-21

God jul!

Vi hjälper dig att göra
den bästa affären!

BJURHOLM

Ingemar Eckeskog
070-972 22 55
ingemar.eckeskog@ikredit.se

Finansieringslösningar för
små och medelstora företag

2/12
skyltsöndag
13/12
kvällsöppet
19-21/12 kvällsöppet
22/12
lördag
23/12
söndag
24-26/12		
31/12
nyårsafton
1/1
nyårsdagen

God jul!

12-17
-20
-20
9-16
10-14
stängt
9-14
stängt

Julafton
Juldagen
Annandagen

9-15
10-18
9-20

Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagsafton
Trettondagen

9-16
10-20
9-18
9-20

GOD JUL!
0932-10120

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER 28/11 -2/12
BJURHOLM

Måndag - Söndag 9-20 • Tel. 0932-101 20

3 för

Torsdag 13/12
kl 15-18 så bjuder vi
alla våra kunder på
tomtegröt och
skinkmacka!

10k
/st/st
30k

25k
+pant

JULMUST

Nygårda. 150 cl. ord.pris 13,95/st + pant

/st

RÖKT BASTUTRÄSKSKINKA

Bastuträsk charkuteri. 240g.
ord.pris 34,90/st

15k/st
VÄLKOMMEN IN!

MARGARIN

Milda, 1 kg. Ord. pris 23,95/st.

20k/st
SENAP

Slotts. 250-290 g. .

Restaurang • Konferens • Logi

Boka bord
redan nu!

Ett klassiskt, hemlagat
& traditionellt julbord
- Stämningsfull jul i bruksmiljö

Ta med familjen, ditt företag eller er konferens till oss
för en mysig julupplevelse i riktig herrgårdsmiljö, med
ett makalöst julbord som våra kockar själva tillagar.
Ring eller maila för bokning!

Välkommen!

önskar Håkan & Marita

bruket@olofsforsbruk.nu • 070-582 82 16

EN DEL AV BV-GUIDEN

BJURHOLMS
KOMMUN
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Aktuellt:
• Världens barn 2018
• Räddningstjänsten söker
• Sophämtning 2019
Foto: Agneta Malmström

Världens Barn 2018
Redovisning av insamling till Världens Barn 2018

Ett stort Tack till alla som skänkt pengar och alla som gått runt
med bössor. Bjurholm kom i år på 3:e plats i länet med 22:89
insamlade kronor per invånare.
Lions Klubb Bjurholm
Betelförsamlingen
Konsert i kyrkan
Abborrfors, Brån, Stensvattnet
Agnäs
Backfors, Mariebäck
Balfors
Balsjö
Bastuträsk
Bjurholm, Kyrkogatan, Grönalundsv, Åkervägen
Bjurholm, Smedv, Östergatan, Backgatan
Bjurholm, övriga
Braxele, Norrby, Östervik
Grannäs, Bredträsk, Grönåker, Mjösjöby,
Översjön
Högås
Karlsbäck, Abborrtjärn, Bjurvattnet, N Nyland
Kyrktjärn, Umevägen
Lillarmsjö, Mellansjö, Mellantjärn, Åkernäs
Lill-Vännäs, Balåliden
Nyby, Önskanäs
Nytorp
Näsland, Högland, Otternäs, Ottervattnet,
Åkernäs
Näsmark, Degernäs, Slätmark
Provåker
Vitvattnet, Brännland
Västerås, Gravfors, Sunnanå
Öreström, Öreborg
Ö Strömåker, Johanneslund
P4 Västerbotten & swish
Totalt:

8 478 kr
1 220 kr
2 868 kr
260 kr
4 500 kr
917 kr
701 kr
3 616 kr
712 kr
2 596 kr
907 kr
6 422 kr
955 kr
2 009 kr
203 kr
1 455 kr
360 kr
1 153 kr
649 kr
1 518 kr
1 220 kr
1 141 kr
1 617 kr
808 kr
2 617 kr
1 585 kr
916 kr
382 kr
4 736 kr
56 521 kr

Kontaktperson: Aina Nygren, kommunsamordnare
för Världens barn i Bjurholms kommun

Räddningstjänsten söker
Kvinnor eller män som vill arbeta som brandman
på deltid till räddningstjänsten i Bjurholm

Meriterande är sjukvårdsutbildning, C-, E-körkort, erfarenhet av
vattenlivräddning samt arbetslivserfarenhet.
Arbetsbeskrivning
Som deltidsanställd brandman i räddningstjänsten ingår du, efter
genomförd utbildning, i en beredskapsgrupp som rycker ut från
brandstationen. Beredskap har man vanligtvis var tredje vecka.
Gruppen består av fem brandmän varav en är styrkeledare. Ersättning utgår för beredskap i hemmet enligt avtal och utöver
detta utgår ersättning för larm och övning. Övningstiden är cirka
50 timmar per år. Larm får du via en personsökare som du bär
på dig. Utbildningen till deltidsbrandman består i en två veckors
preparandutbildning på Räddningstjänsten och därefter en fem
veckor lång utbildning på någon av Räddningsverkets skolor.
Kontaktpersoner
Conny Eriksson, räddningschef telefon 0935-140 00
Ola Lindberg, stf. räddningschef telefon 0935-140 00
Annika Olofsson, personalrepresentant telefon 076-148 68 86
Stig Holmberg, personalrepresentant telefon 070-630 94 29
Ove Burström, personalrepresentant telefon 0932-140 14
Ansökan skickas till:
Räddningschefen, Norrlandsgatan 2, 911 81 Vännäs

Brandvarnardagen
Brandvarnardagen infaller den 1 december varje
år. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten
av att ha fungerande brandvarnare i hemmet.
Det inträffar ungefär 6 000 bostadsbränder varje år. De flesta hushåll har en brandvarnare, men i vart tionde hem fungerar den inte.
Kom ihåg att testa dina brandvarnare. Skicka en sms- påminnelse till dig själv eller tipsa om tjänsten till någon du tycker om.
Nätverket Aktiv mot brand har tagit fram en sms- tjänst som hjälper till att påminna om att testa brandvarnaren. Gå in på www.
skyddadigmotbrand.se. Skriv ditt eget eller någon annans mobilnummer. Då får mottagaren en påminnelse om att testa brandvarnaren via sms.
Fakta om brandvarnare
Du ska ha en brandvarnare på varje våningsplan, men vi rekommenderar att du har en i varje rum där någon sover. Den ska
monteras i taket, minst 50 cm ut från väggen.
Testa dina brandvarnare en gång i månaden. Särskilt viktigt är det
efter att du varit bortrest, då brandvarnaren kan ha indikerat att
batteriet är slut medan du har varit borta. Testa genom att trycka
på testknappen. Om du inte hör en signal kan batteriet vara slut
och då behöver du byta ut det.

Arbetsuppgifterna innehåller i huvudsak:
• Brandsläckning
• Omhändertagande av människor och
djur vid nödsituationer
• Förebyggande arbete och information
Som deltidsbrandman skall du ha god kondition och hälsa. Du
ska klara ett arbetsprov på 200 watt. Du ska dessutom ha god
förmåga att arbeta i grupp, vara stresstålig och praktiskt lagd. Du
ska ha körkort (bil) och vara beredd att ta C- körkort och att gå
brandutbildning.
Du ska ha bostad och arbete på orten så Du kan nå brandstationen inom 5 minuter efter larm.

Kampanjen Aktiv mot brand är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen,
BrandvarnareGruppen, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Svensk försäkring, Fastighetsägarna Sverige, länsstyrelserna och räddningstjänsterna.

Miljö

Tekniska

Skrotbilar - ett växande problem

Byte av vattenledning

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

Är din villa från 40-70 talet? Då är det bra att planera för byte av
din vattenledning. Från gatan och in till vattenmätaren så är det
fastighetsägarens ansvar att se till att ledningen är i bra skick.
I det flesta fall så kommer en läcka olämpligt. Det bästa är att
planera för ett byte under sommaren. Kommunen hjälper till med
råd och kabelutsättning.

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

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

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

Sophämtning 2019
Hämtning av hushållsavfall i Bjurholms kommun sker måndagar
och fredagar udda vecka samt fredagar jämn vecka enligt körschema. På kommunens hemsida www.bjurholm.se finns länk till
Körschema 2019, där ser du vilken hämtningsdag ditt område
har. Har du frågor kan du ringa tekniska avdelningen på telefon
0932-14023.

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

Hämtning av hushållsavfall under 2019 sker på ordinarie hämtningsdag oavsett om den infaller på en helgdag eller dag före
helgdag. Om förändring sker kommer tekniska avdelningen att
gå ut med information.

Radonbidraget för småhusägare är tillbaka

OBS! Sopkärlet ska stå på plats kl. 06.00 hämtningsdagen

I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Regeringen har därför beslutat att återinföra bidraget
för radonsanering i småhus. Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering.

För de som av miljö- och byggnämnden beviljats dispens från
renhållningsordningen gäller följande:
• Vid månadshämtning sker hämtning var fjärde vecka.
• Vid varannan månadshämtning sker hämtning var åttonde
vecka.
• Vid kvartalshämtning sker hämtning var tolfte vecka.

Bidrag får lämnas med 50 % av en skälig kostnad för åtgärderna,
dock högst med 25 000 kr. Bidrag får lämnas om radonhalten
överstiger 200 becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft och utgör en olägenhet som inte är ringa eller helt tillfällig.
Under eldningssäsongen, 1 okt - 30 april, kan du göra en radonmätning. Mätperioden ska vara minst 2 månader. Information om
hur mätningen ska gå till och var du kan beställa mätdosor hittar
du genom Swedacs hemsida. www.swedac.se
Ansökan om radonbidrag kan göras hos länsstyrelsen i Västerbotten.
Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund,
1: e miljöinspektör, 0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

Integration
För att uppnå en fungerande integration så måste alla arbeta för
allas vår rätt att delta i samhället och få ta del av välfärdssamhällets utbud av stöd, utbildning, arbete samt kultur och fritid. Det
ska inte finnas några begränsningar– oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.
Vi har under 2018 arbetat med att ta fram dokument som beskriver/styr flyktingmottagningens arbete.
Har du frågor?
Kontakta då flyktingsamordnaren Monica Jonsson
0932-141 52, monica.jonsson@bjurholm.se

Områden med sophämtning fredagar udda vecka:
Var fjärde vecka: v 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
Var åttonde vecka: v 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49
Var tolfte vecka: v 1, 13, 25, 37, 49
Områden med sophämtning mån och fre jämn vecka:
Var fjärde vecka: v 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52
Var åttonde vecka: v 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52
Var tolfte vecka: v 12, 24, 36, 58
FRITIDSHUS, totalt 11 hämtningstillfällen under säsongen
För de som har hämtning udda veckor gäller följande:
Första hämtningstillfället är v. 21
Sista hämtningstillfället är v. 41
För de som har hämtning jämna veckor gäller följande:
Första hämtningstillfället är v. 20
Sista hämtningstillfället är v. 42

KÖRSCHEMA FÖR HÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL I BJURHOLMS KOMMUN
Här kan du se vilken dag sophämtning sker vid din fastighet.
FREDAGAR JÄMN VECKA
Agnäs
Braxsele
Brännland
Hörnäs

Kyrktjärn
Nyby
Norrby
Nytorp

Stensvattnet
-Abborrfors
-Brån
Vitvattnet
-Lågsjön

Älskanäs
Önskanäs
Östra Strömåker
Östervik

Samt del av Bjurholms tätort: Backgatan, Garvargatan, Hantverkargatan, Industrivägen, Klockarvägen, Köpmannagatan, Nyåsvägen, Ravingatan, Smedvägen, Trädgårdsgatan, Tvärgränd,
Vännäsvägen (OBS! Jämna nummer), Östergatan.
FREDAGAR UDDA VECKA
Backfors Gravfors Mariebäck
Björknäs Högland Näsland
Degernäs Lillarmsjö Näsmark
-Mellansjö Ottervattnet
Otternäs

Provåker
Slättmark
Solberg
Storarmsjö
Ström

Sunnanå
Västansjö
Västerås
Västomån
Åkernäs

Abborrtjärn
Balfors
Balsjö
-Berglundav.
-Lillv.
-Sjömyrv.
-Stenskatav

Lillvännäs
Mellanå
Mjösjöby
Högås
Nordås
-Sjönäs

Nyland, nedre
Nyland, övre
Nylunda
Nordansjö Stennäs
-Stångsjön
Västernyliden

Balåker Bredträsk
Balåliden Grannäs
Bjurbäck Grönåker
Bjurvattnet
-Norrnäs Karlsbäck
Bjurvik
Ljusåker

Åkerslund
-Sörfors
-Malmby
Öreborg
Öreström

Samt del av Bjurholms tätort: Bondegatan, Brännavägen, Bäverstigen, Emmagränd, Grönalundsvägen, Gustav Jansvägen,
Jakob Jonsvägen, Kamrersvägen, Kyrkogatan, Parkgatan, Promenaden, Ringvägen, Skolgatan, Storgatan, Villavägen, Vännäsvägen (OBS! udda nummer), Åkervägen, Örträskvägen
MÅNDAGAR JÄMN VECKA
Mellantjärn Bastuträsk
Kontaktperson: Ewa Lindqvist, assistent, 0932-140 23,
ewa.lindqvist@bjurholm.se

Biblioteket
Öppettider på biblioteket under skolans jullov den
21 december–7 januari.
Julafton och nyårsafton samt röda dagar stängt.
Fredag
Torsdag
Fredag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Måndag

21 december
27 december
28 december
2 januari
3 januari
4 januari
7 januari

Stängt
öppet kl.17.00–20.00
Stängt
Stängt
öppet kl.17.00–20.00
Stängt
öppet kl.13.00–15.00

Julkul på biblioteket
För barnen, torsdag den 3 januari kl. 12.00–14.00.
Mer information kommer senare.

Meröppet på biblioteket
Vi har passerat 100 användare! Passa på att bli meröppetanvändare innan jul. Som meröppetanvändare har du tillgång till biblioteket kl. 08.00-20.00 alla dagar. Ta kontakt med biblioteket om du
vill skriva avtal och få en egen inloggning.
Kontaktperson: Karin Gulliksson, bibliotekarie/ kulturansvarig,
0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se

Utställningar på biblioteket
Jul i vårt hus

Julgranar pyntade av elever på Castorskolan.
Finns på biblioteket 4 december–13 januari.
Biblioteket kommer att sätta upp en större utställning om
Warner Oland 22 januari – 8 februari.

Evenemang
DECEMBER
2/12

Skyltsöndag med julmarknad i Folkets hus
mellan kl. 11.00 och 16.00
För mer information se evenemangskalendern på
www.bjurholm.se

Bjurholms kommun
önskar alla läsare

God Jul &
Gott Nytt År!

13/12

Julmarknad på hembygdsgården kl. 14.00-20.00
För mer information se evenemangskalendern
på www.bjurholm.se

JANUARI
20/1

Föreställning om Warner Oland kl. 15.00 i
Folkets Hus
Föreställningen föregås av mingel och miniutställning
i foajén kl. 14.00-15.00.
Arr: Biblioteket, Kulturföreningen BiKupan

FEBRUARI
17/2

Musikcafé kl. 14.00 i Folkets Hus
Underhållning av populära Kalasorkestern och gott
fika till det.
Arr: Biblioteket, Kulturföreningen BiKupan

Fler evenemang och mer detaljerad information om respektive
evenemang finns i evenemangskalendern på www.bjurholm.se.
Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till
tips@bjurholm.se senast 2019-01-28 för publicering 2019-02-20.

