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Vad blir det för mat?
Vi erbjuder färsk, vildfångad fisk av bra kvalitét till
rimligt pris - med leverans direkt hem till din dörr!
Fisken kommer färsk på en isbädd direkt från
nordnorges hamnar.

Skreitorsk • Färska räkor
För beställning, pris och info ring Johan Bolsöy 072-737 91 57,
maila johan.bolsoy@friskfisk.se eller kika in på vår fina
hemsida www.friskfisk.se
n
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”Varför ska det vara så svårt att få tag på färsk
fisk av hög kvalité till vettiga priser i Sverige?”
undrade vår norska farmor. Självklart borde även
svenskarna få äta bra, färsk och smakfull fisk.
Därför grundade vi fyra bröder företaget Frisk Fisk.
Vår affärsidé är att varje svenskt hushåll ska kunna
äta frisk fisk av absolut högsta kvalité till fördelaktiga
priser. MUMS!
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Ny elektriker i stan!
Bjurholm, och resten av världen.

Vi hjälper dig med allt elektriskt, inget är för litet.
Specialist på Solcellsanläggningar

NOSEL

Fånga solenergin

Norrlands Solenergi AB
073-261 96 89 • info@nosel.se
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REDAKTIONEN

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

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

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: 16/4
Manusstopp: 27/3
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.
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Storuman Tryckeri & Reklam AB
Distribution
PostNord
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Månadens Kåseri
av Elina Kallin

Innebörden av ett nyårslöfte
som nästan alltid bryts
Visste du att det vanligaste nyårslöftet är
något som gäller en förändrad livsstil?
Att förbättra sin fysiska hälsa eller ens
utseende. I Sverige avger var åttonde man
och var femte kvinna ett nyårslöfte. Är du en
av dom?
Jag brukar inte ge nyårsöften, just för att jag inte kan hålla
dom särskilt länge. Oftast har det handlat om det klassiska
”sluta äta godis” (sockersuget är starkare än min självkaraktär), ”börja träna” (det är ju så tråkigt att klockorna stannar)
eller ”börja äta nyttigare” (there is only so much vegetables
this body can take). Så, summa summarum, nyårslöften är
inte något för mig. Därför har jag alltså inte gett något i år
heller.
Meeen... Såhär i efterhand har det ändå smugit sig in någon
form av löfte, eller kanske mer en inverstering för framtiden. Och kanske miljön i det långa loppet. Jag har lovat mig
själv att tänka ”behöver jag verkligen det här” varje gång jag
funderar på att köpa något. 8 gånger av 10 är svaret nej,
jag har allt jag behöver. Men dom gånger jag ändå MÅSTE
köpa något så kollar jag först loppis, köp-och-sälj-sidor eller
förrådet (fantastiskt vad mycket saker man kan hitta där).
Det jag vill komma fram till är att vi lever i ett konsumtionssamhälle som är helt galet. Vi köper nya saker som redan
finns, så det kan produceras ännu nyare saker som vi sen
kan köpa igen. För att vi absolut MÅSTE ha dom.
Ibland är jag bara så less på att köpa saker. Hörde en gång
om en kille som frös in sitt bankomatkort i en tillbringare
med vatten. Visserligen var detta efter en blöt utekväll och

en ångestkavalkad över hur mycket pengar han spenderat,
men jag börjar känna att det är en rätt smart grej. På så sätt
kan man ju inte köpa massa onödiga saker, men inte heller
rätt nödvändiga saker såsom mat.
Hittills går det rätt så bra med mitt löfte, åtminstone den delen
där jag ska tänka till en extra gång inför varje köp. Vilket för
mig till mitt andra löfte (ja, jag går ibland ”all in”): Jag ska köpa
riktiga grejjer. Inte dom billigare strumporna bara för att dom
är billiga, och som sen går sönder efter en kvart, utan dom lite
dyrare som kanske håller bättre. Och blir billigare i längden.
Vinterskor av ”bättre märke” som kanske håller två säsonger
istället för en månad (på mitt senaste skoköp släppte sulan
från skon efter två veckor) osv. Ni hajjar, kvalitét istället för
kvantitet.
Nu skulle inte denna krönika handla om min att vara eller icke
vara-konsumtion, utan en uppmaning till alla att tänka till två
gånger. Det blir bättre både för vår ekonomi och vår gemensamma miljö. Eller hur? Är inte det ett nyårslöfte värt att hålla
så säg.
Elina Kallin
ST Tryckeri & Reklam

Aktuellt
Vill du ge ett barn ett tryggt hem?

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

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

Jesus säger: Om någon hör min röst och öppnar dörren,
ska jag gå in till honom... Upp. 3:20
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html
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NORDMALING
• Koll på radonhalten? - Mät och sök radonbidrag
Nu kan du få upp till 25 000 kronor i bidrag när du sanerar ditt hus.
250 000 villor i Sverige har för höga halter av radon.
Radon är en osynlig och luktfri gas som i värsta fall kan orsaka
lungcancer.

• Kommunen antagen till Glokala Sverige
Nordmalings kommun är en av de 90 kommuner och regioner som
har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma 		
projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i
kommuner och regioner i hela Sverige.

UTHYRES!

Lägenhet i Bjurholm

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

1-3 rum och kök
(del i villa)

BJURHOLM
• Ishockeysargen är besiktad

Ring 073-261 97 32 för mer info

Ishockeysargen är nu besiktad av Svenska Ishockey Förbundet
och den är tillräckligt säker för det ändamål den är avsedd för.

• Felanmälan av bredband

Sportlov

Priserna gäller v10
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• Alla måste använda bilbälte

15:-

/st

10:-

/kg

Apelsiner

12:-

Chokladkaka
Marabou, 200g

Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både
i framsätet och baksätet. Inte minst är bilbältet viktigt vid kortare
sträckor och låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnad
mellan liv och död. För mer info, se vår hemsida
Kontakt: Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
Tel: 0932-140 00, www.bjurholm.se

/st

VÄNNÄS

Grillkorv
ICA, 500g

Westmans Livs • 0932-400 68

Välkommen till
Grönåkers Farm!
Ridläger • Turridning
Kick off • Konferens
Träning • Kurser
072-505 09 06

gronakersfarm@gmail.com

www.gronaker.se
Grönåker

All felanmälan gällande bredband ska nu göras via 0932-140 00.
För att underlätta hanteringen av inkomna ärenden, lämna
noggranna och korrekta kontaktuppgifter.

gronakerfarm

AGNÄS

• Vänligen, parkera inte bilar efter vägarna
Vänligen parkera inte bilar efter vägarna i kommunen. Under
vinterhalvåret försvårar de felparkerade bilarna för snöröjningen.

• Program/aktiviteter för näringsliv, våren 2019

Nu finns programmet uppe för vårens aktiviteter kopplade till
näringslivet i kommunen. Läs mer på www.vannas.se
Kontakt: Vännäs kommun, 911 81 Vännäs
Tel: 0935-140 00, vannas.kommun@vannas.se

VINDELN
• Har du eller din familj tid, kraft och utrymme över?
Då kan ni bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.
Kommunen letar alltid efter fler trygga och stabila personer som
kan tänka sig att ge av sin tid och energi till de som behöver stöd
och hjälp.
Kontakt: Vindeln kommun, 922 81 Vännäs
Tel: 0933-140 00, vindelns.kommun@vindeln.se

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER 27/2 - 3/3 2019

BJURHOLM

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

4 för

5:-

100:-

/st

FRUKTDRYCK

Coop. 3x20cl. Ord.pris 9,95

75:-

/st

TOALETT- & HUSHÅLLSPAPPER
Serla. 6-pack & 3-pack. Ord. pris 32,95/26,95/st.

MASKINDISKMEDEL

Yes. Original 53-pack & platinum 38-pack

3 för

100:BASTUTRÄSKFALU

Toppchark. 800gr. Ord. pris 49,90/st

Välkommen till
Ny i
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Vi upprepar förra årets succé.
Välkommen till en After-Ski med mersmak.
Inträde och provningsglas 150 kr• Åldersgräns 18 år.

Lördagen den 13:e april 2019
kl 15-23 • Tärnaby Fjällhotell
Ronny Persson är Martinsons nyförvärv i Bjurholm. Som vår nye
virkesköpare i området finns han där för dig som skogsägare.
Oavsett om det handlar om skogsvård och rådgivning, eller för
att hjälpa dig till en riktigt bra virkesaffär.
Ring redan i dag!
Ronny Persson
Bjurholm, 072-402 67 17
martinsons.se

Mer info

www.northernbrewers.se • www.tarnabyfjallhotell.se

920 Irländsk afton #400
HEAVY BASEBALL
Amerikansk premium akryl
Kardborrspänne bak
Färger: Tillgänglig i 18 st färger

(ST)

288

Styckpris

576

1152 18/32500
Lördag
20,75 med irländsk
18,50 musik
17,50

25,75

ANTAL (ST)

Special

Styckpris

Boka bord från kl 18.00

Värt att veta: John Jenning,
Olofsfors grundare var Irländare

Välkommen!

önskar Håkan & Marita med personal
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Restaurang • Konferens • Logi

bruket@olofsforsbruk.nu • 070-532 19
42
Öppet: torsdag-fredag kl 11.00-14.00

106

FLAT PEAK SNAP-BACK
Amerikansk premium akryl
SnapBack plastspänne bak
Färger: Tillgänglig i 18 st färger

(ST)

ECO288

Styckpris

29,75
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Styckpris

Minsta beställning
50 st av samma färg

TI

Kontakta oss för mer
info och offert!

Finns i flera olika färger

TRYCKERI & REKLAM
info@tryckeriet.nu • 0951-100 17 • www.tryckeriet.nu

ECO - SAVE THE PLANET

EGENKAD
TILLVER ION
T
PRODUK

Ny i

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

Det här är Johanna Strömberg, som är Martinsons nya virkes
köpare i Vännäs. Skogarna kring Vännäs är hennes riktiga
hemmaplan och Johanna är redo att hjälpa dig med alltifrån
rådgivning till en riktigt bra virkesaffär.
Ring nu på studs!
Johanna Strömberg
Vännäs, 070666 07 96
martinsons.se

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

Vet du
vad din
skog är
värd?
Med en skogsbruksplan från SCA får just
din skog de allra bästa förutsättningarna
– och du får svar på alla dina frågor.

SVENSK A CELLULOSA AK TIEBOL AGE T

Kontakta oss så berättar vi mer.
Mer information och kontaktuppgifter
till din lokala virkesköpare hittar du på
sca.com/skogsbruksplan

Foto @ Laila Berglund

SVENSK A CELLULOSA AK TIEBOL AGE T

SKOGSBRUKSPLAN

ning

tgiv
Nästa u

MIssa inte

Pelletsdepån

i Balsjö/Bjurholm

PÅSKNUMRET

Bionorrpellets byter namn och blir
SCA Pellets.
6 och 8 mm pellets finns på lager för
beställning eller hämtning från depån
i Balsjö (ring före).

APRIL
Utgivning: Tisdag 16/4

Varmt välkomna!

Manusstopp: Onsdag 27/3

Nästa nummer har vi en annan utgivningsdag
än vanligt, då kommer nämligen BV-Guiden
redan på tisdag 16 april!

Pelletsdepån
i Balsjö/Bjurholm
annons@bjurholmsguiden.se • Tel. 0951-100 17

Arne Pettersson
070 696 35 38
pettersson_arne@hotmail.com

SERVA
BILEN
Vinterdäck
HOSVinterdäck
OSS!
Kom in till oss - vi har kunskapen
och vet vilka däck du behöver!

1 oktober får du lägga på vinterdäcken
1 december måste du lägga på vinterdäcken

Kom in till oss - vi har kunskapen
och vet
vilka däck du behöver!
dig
att

ViÄVEN
hjälper
FÄLGAR
1 oktober får du lägga på vinterdäcken
rulla säkert
på vägarna
1 december måste du lägga på vinterdäcken
CHECKA IN
DINA DÄCK
PÅ VÅRT
STORA
DÄCKHOTELL!

ÄVEN FÄLGAR

Vinterns härskare.

DELBETALA
DITT KÖP!

ANSÖK REDAN IDAG!

CHECKA IN
DINA DÄCK
PÅFör
VÅRT
mer erbjudanden och info
STORA
facebook.se/dackcentralen
DÄCKHOTELL!

Däckcentralen Vinterns härskare.

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-10320
www.dackcentralen.nu

BJURHOLM 0932-10320
DELBETALA
www.dackcentralen.nu
DITT
KÖP! vet vilka däck du behöver

ANSÖK REDAN IDAG!

För mer erbjudanden och info
facebook.se/dackcentralen

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-10320
www.dackcentralen.nu

vet vilka däck du behöver

vet vilka däck du behöver

BJURHOLMS
KOMMUN

EN DEL AV BV-GUIDEN

KOMMUNAL
INFORMATION
FEBRUARI 2019

NY PERSONAL I
KOMMUNHUSET
Information om

ANHÖRIGSTÖD
Redovisning för 2018 års

LOVAKTIVITETER

KOMMUNCHEFEN
INFORMERAR
Nu har jag efter fem månader som kommunchef hunnit bilda mig en större uppfattning över
organisationen och dess helhet. Jag har bara
blivit mer övertygad att vi är en bra kommun
med en trygg och stabil organisation. Men vi
kan bli effektivare i det vi ska leverera. För att
bli effektivare och mindre sårbar har stödfunktioner ute i delar av verksamheterna slagits ihop med ekonomiavdelningen. Det kommer skapa effektivare processer och
bättre förutsättningar för planering och uppföljning ute i verksamheterna.

Ekonomi och framtid

Kommunens prognos för årsbokslutet 2018 går mot ett underskott till följd av att bland annat förskola, skola och äldreomsorg
har haft ökade kostnader.
För att få ner kostnaderna i dessa verksamheter kan en möjlig
lösning vara att bygga nya verksamhetsfastigheter som är billigare ur energisynpunkt samtidigt som vi får möjlighet att skapa
lokaler som är mer effektiva och anpassade till dagens verksamhetsförutsättningar. Därför har ett projekt påbörjats för att utreda
hur ett nytt samlat äldrecenter och en samlad förskola ska kunna
spara kostnader på sikt och ge bättre service och kvalité.
Snart har vi en ny reception i kommunhuset där alla besökare
får en bättre service redan vid ingången till kommunhuset. Vi har
otroligt duktiga medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa en bra service till alla medborgare. Nu börjar även de flesta
vakanta tjänsterna vara tillsatta och vi kan med full styrka och ett
klart sikte inställt på att bli ”Sveriges bästa kommun” arbeta ännu
starkare framåt!
Kontaktuppgifter: Jimmy Johansson, kommunchef,
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se

NY PERSONAL I
KOMMUNHUSET
Skolchef

Pia Bolin och har i januari anställts som skolchef. ”Det är ett spännande och utmanande
uppdrag. Förutom ansvar för skolverksamheten
innefattar uppdraget också övriga delar inom
kultur- och utbildningsnämnden t.ex. kök,
simhall, bibliotek och fritidsgård. Jag är född
och uppvuxen i Lycksele och har de senaste 20 åren arbetat inom
skolan i Vännäs kommun, senast som rektor på Hammarskolan.
Jag bor i Brån utanför Vännäs och förutom utbildning är mitt stora
intresse ridsport.”
Kontaktuppgifter: Pia Bolin, skolchef, 0932-141 75,
pia.bolin@bjurholm.se

Personalkonsulent

Under 2019 kommer Camilla Eliasson Moström
att arbeta 50 % som personalkonsulent på
personalavdelningen, med placering i kommunhuset. Arbetet som personalkonsulent har
inriktning mot frågor som rör arbetsmiljö och
rehabilitering. Hon har tidigare arbetat som
enhetschef inom äldreomsorgen i både
Umeå, Vindelns- och Bjurholms kommun. Camilla bor i Vännäsby
med sin sambo och två barn.

”Det är otroligt inspirerande med möjligheten att arbeta så fokuserat mot rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. Det är frågor som
är så viktiga för alla som arbetar i organisationen. Ambitionen är
att både arbeta strategiskt med dessa frågor och samtidigt vara
ett närvarande stöd gentemot chefer/arbetsledare och medarbetare.”
Kontaktuppgifter: Camilla Eliasson Moström,
personalkonsulent, 070-655 22 91,
camilla.eliasson-mostrom@bjurholm.se

Ekonom

Anna-Karin Emilsson har anställts som ekonom
på ekonomiavdelningen med placering i
kommunhuset. Anna-Karin är född och uppvuxen i Bjurholm, har bott ett antal år i Umeå,
men är sedan länge bosatt på orten.
Hon kommer närmast från en anställning som
auktoriserad redovisningskonsult på Deloitte AB.
Anna-Karin ägnar sig gärna åt skidåkning och draghundsport och
tycker mycket om att spendera tid med sina hundar och att vistas
i naturen.
”Efter många års pendling till och från Umeå känns det fantastiskt
att få möjlighet att jobba på hemorten. Jag ser verkligen fram
emot de nya utmaningarna och att få jobba med kommunens
ekonomi.”
Kontaktuppgifter: Anna-Karin Emilsson, ekonom,
0932-140 21, anna-karin.emilsson@bjurholm.se

Kvalitetsstrateg

Malin Burström har anställts som kvalitetsstrateg. Hon börjar sin tjänst den 11 mars.
Malin är uppvuxen i Bjurholm och bor i
Bjurholm med sin man Ove. Malin kommer
arbeta med bland annat kommunens kvalitetsarbete och internkontroll som ska leda till att
säkra en verksamhet av hög kvalitet.
”Jag är jätteglad att få återkomma till Bjurholms kommun efter 14
år hos andra arbetsgivare. Nu väntar nya spännande utmaningar.
Att få arbeta med kvalitetsfrågor i kommunens alla verksamheter
känns jättekul. Jag hoppas och tror att vi tillsammans kan fortsätta utveckla bra service för Bjurholms bästa. Fritiden tillbringar jag
gärna med familj och vänner. Husvagnen med både vinter- och
sommarcamping, sommarhuset i Bjurbäck samt motion i olika former är några av mina intressen.”
Kontaktuppgifter: Malin Burström, kvalitetsstrateg,
malin.burstrom@bjurholm.se

Miljö- och säkerhetsskyddschef

Veronica Tengman Bylund har fått ett förändrat
arbetsinnehåll med titeln miljö- och säkerhetsskyddschef som löper året ut. Denna förändring
säkerställer kommunens behov av beredskapssamordning samt kravet på säkerhetsskyddschef. Veronica är fortfarande arbetsledare för
miljökontoret på 50 % och som beredskapssamordnare med säkerhetsskyddschefansvar på 50 %.
Kontaktuppgifter: Veronica Tengman Bylund,
miljö- och säkerhetsskyddschef,
0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

NY FÖRSKOLEVERKSAMHET - GLÄNTAN
I augusti startade en ny förskola i Bjurholm. En verksamhet som
tillfälligt under de första veckorna bedrevs i en lägenhet på ”Grönalundsområdet” och därefter under oktober månad flyttades till
de nya paviljongerna på Smedvägen som inrymmer två förskoleavdelningar. Till paviljongerna har även förskolan Lärkan flyttat
under januari månad, från sina tidigare lokaler längs Kyrkogatan,
enligt beslut i kultur- och utbildningsnämnden.
Den nya förskolan har namnet Gläntan och avdelningarna heter
Räven och Haren. Båda avdelningarna har plats för barn i åldrarna 1-5 år.
Kontaktperson: Malin Lagerlöf, förskolechef, 0932-140 45,
malin.lagerlof@bjurholm.se

KOMMUNFULLMÄKTIGE
2019

ANHÖRIGSTÖD
Många personer gör en stor insats genom att stödja eller vårda
någon som behöver hjälp att klara sin vardag.
Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som kommunen erbjuder dig som stödjer eller vårdar en närstående med svårighet
att själv klara sin vardag. Den du hjälper kan vara en person i
familjen, en vän eller en granne.
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.
Exempel på anhörigstöd
• Samtal - enskilt eller i grupp
• Hembesök av anhörigkonsulent - information, rådgivning
• Deltagande i anhöriggrupp
• Föreläsningar/tematräffar/utbildningstillfällen
• Avlösning
• Anhörigarvode
Kontaktperson: Annica Westman, anhörigkonsulent,
0932–140 12, annica.westman@bjurholm.se

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.

ANHÖRIGTRÄFFAR 2019

Sammanträden 2019
Måndagar: 15/4, 17/6, 28/10, 16/12.

Du som hjälper och stödjer någon som står dig nära erbjuds att
delta i Anhörigträffar med olika teman. Du får träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter, hitta nya vänner, få information
och mer kunskap. Att delta är kostnadsfritt.

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 sammanträdet.
Kontaktperson: Ewa Lindqvist, kommunsekreterare,
0932-140 00, ewa.lindqvist@bjurholm.se

LOVAKTIVITETER
Socialstyrelsen har under år 2018 fördelat statsbidrag till kommunerna för att kunna arrangera avgiftsfria sommar- och övriga
lovaktiviteter för barn 6-15 år. I Bjurholms kommun har man valt
att fördela största delen av det bidraget till föreningar och studieförbund efter inkomna ansökningar.
Det är fantastiska siffror som visar på stort engagemang bland
föreningar och studieförbund att ordna aktiviteter för kommuninnevånarna.
Redovisning för 2018 års gratis aktiviteter för barn 6-15 år.
Sommarlovet
Antal flickor 496 st. Antal pojkar 464 st.
Av det 264 st. barn med utländsk bakgrund.
Sport-, påsk-, höst- och jullov
Antal flickor 684 st. Antal pojkar 449 st.
Av det 293 st. barn med utländsk bakgrund.
Ett stort tack till alla som engagerat sig för barn och unga i vår
kommun.
Kontaktperson: Karin Gulliksson, bibliotekarie, 0932-140 61,
karin.gulliksson@bjurholm.se

”Jag behöver vädra tankar och känslor med
någon. Det är viktigt om man ska orka”.
Datum
7/3
25/4
12/9
17/10
28/11

Tema
Att vara anhörig
Anhöriga – vad har vi rätt till?
Praktisk hjälp i vardagen
Anhöriga och vårdare – en roll eller flera?
Hur ser du på din roll som anhörig?

Lokal:
Humlan på Älvgården (lokal kan ev. ändras)
Tid:
Kl.13.00–ca14.30
Vi bjuder på fika! Meddela gärna att du kommer.
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

FELANMÄLAN
Vid felanmälan till kommunen är det viktigt att du meddelar
vad du ska felanmäla för att komma till rätt handläggare.
• Vid felanmälan gällande hyresfastigheter
ring 0932-140 00 och meddela att du vill göra en felanmälan
gällande hyresfastigheter så kopplas du till rätt handläggare.
• Vid felanmälan gällande soptunnor och slamtömning,
ring 0932-140 00 och meddela att du vill göra en felanmälan
gällande sophantering eller slamtömning så kopplas du till rätt
handläggare.

BIBLIOTEKET
Bokstart i Bjurholm

Hösten 2018 fick biblioteket i Bjurholm bidrag från Kulturrådet för
att starta med projektet Bokstart. Syftet med projektet är att barn
och föräldrar ska få en tidig kontakt med böcker och biblioteket.
För Bjurholm innebär det att föräldrar till alla barn upp till 6 månader får erbjudande om besök i hemmet av barnbibliotekarien
Ulrica.

Boktransporter

Vill du låna böcker men kan inte ta dig till biblioteket själv? Ingen
fara, då kommer biblioteket till dig. Kontakta Karin på biblioteket,
0932-140 61 el 140 42 så ordnar vi transport med lantbrevbäringen eller den nya bokcykeln.

ALLA BARN I CENTRUM
Få saker är viktigare än relationen med
våra barn. Idag vet vi att starka band mellan
barn och föräldrar är den bästa grunden för
en harmonisk uppväxt till trygga och
självständiga individer som vuxna.
Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.
ABC består av fyra gruppträffar som leds av utbildade gruppledare. Alla föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år är välkomna!
Kontaktperson: Monica Jonsson, flyktingsamordnare,
0932 141 52, monica.jonsson@bjurholm.se

EVENEMANG
FEBRUARI
27/2

Sångcafé och musikkryss med Allsjung,
kl.13.00 på biblioteket
Gratis för alla. Arr: ABF, Allsjung, biblioteket

MARS
12/3

Bokcafé – klassiker, kl.18.30 på biblioteket
Gratis inträde, Arr: Bjurholms bibliotek

19/3

Filmvisning, kl.18.30 på kyrkstugan
Arr: Bjurholms församling

23/3

Nordiskt gästabud
Arr: föreningen Norden

APRIL
1/4

EU – som berör alla kl.19.00, kyrkstugan
Arr: Föreningen Norden

3/4

Musikskolans konsert kl.18.30, Folkets hus
Arr: Kulturföreningen BiKupan, biblioteket

11/4

Bokfika på biblioteket kl.13.00.
Vi pratar om böcker och e-tjänster.
Hur använder man e-böcker, e-ljudböcker och
hur ser man filmer via Cineasterna?
Arr: biblioteket

ÖPPETTIDER
Återvinningscentralen, vid kyrktjärn
Onsdag
kl 12.00-15.00
Lördag
kl 09.00-12.00
Miljöstationen, Vännäsvägen 11, gamla vägverket
Onsdag
kl 12.15-15.15
Återvinningscentralen är stängd alla röda helgdagar,
samt julafton, nyårsafton och påskafton.
Återvinningsstationer finns vid:
Centrala Bjurholm, Coop
Balsjö, Ica
Agnäs, vid bagarstugan

29/4

Tiggare, kl.19.00, kyrkstugan
Arr: föreningen Norden

MAJ
6/5

Lill Lindfors, Svante Henryson cello och Mats
Bergström gitarr är på turne och kommer till
Bjurholms kyrka kl.19.00
Ord och ton av Jaques Werup, Edith Södergran m.fl.
Inträde och bokning: se kommande annons
Arr: kulturföreningen BiKupan, biblioteket, Sencus

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 2019-03-20 för publicering 2019-04-16

