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BJURHOLMSDAGARNA

5-7 juli

FREDAG KVÄLL 5 JULI

kl 18.00
kl 19.30
		

Byakamp i Apoteksparken
Bjurholmsdagarna tjuvstartar med Veteranbilsutställning samt cruising vid BiLeVis`s

LÖRDAG 6 JULI

kl 10-16
		
		
kl 12.30
		
		
		
kl 21-01
kl 22.00
		

Marknadshandel
Kulturmarknad underhållning och palt/fikaförsäljning på hembygdsgården
LLEO, Lennart Ljungqvist entertainment
orchestra, vid hembygdsgården
Underhållning i och utanför Folkets hus
Öltält och matservering från ca kl 11
Dans till Gun & Anders på Folkets hus
Livemusik av Riff Raff Ruff på scenen
utanför Folkets hus

kl 10-16
		
		
kl 10.00
kl 12.00
kl 13.00
		
kl 13.30

Marknadshandel
Underhållning och palt/fikaförsäljning
på hembygdsgården
Friluftsgudstjänst
Noblesz
Hembygdstal av Mattias Abrahamsson
Lions stipendieutdelning
Noblesz, fortsättning
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SÖNDAG 7 JULI

G & SÖ
NDAG

NÖJESALLIANSEN PRESENTERAR 23:E UPPLAGAN AV LAPPLANDS STÖRSTA DANSFESTIVAL!

DATe
DATE
MARTINEZ
JIVE

Freak
Out

PISTVAKT
med Pjäx Pistols
& Klimtatjakka Chicks

LÖRDAG 29 JUNI | VILDMANNAHALLEN | kl 1900-0200 | 18 ÅR | INTRÄDE 300KR
ARTISTER | DANSBAND | COVERBAND | ÖLTÄLT | GRILLBAR & HAPPY HOUR 1900-2130
OBS! ENDAST KONTANTER | Besök DANSGALAN.SE ELLER vår FACEBOOK-sida

Med reservation för tryckfel och ändringar

Välkomna till Segertonens marknadsstånd under
Storumandagarna! Vi bjuder på sång-fika-goda samtal!

REDAKTIONEN

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

är värd
Vi på Martinson vill göra livet enkelt för dig
som skogsägare. Det handlar om alltifrån
rådgivning och genomförande av rätt
insatser i din skog, hela vägen fram till en
trygg och smart virkesaffär. Därför har vi
byggt upp ett starkt team av erfarna skogsproffs, som säkerställer att du alltid kan få
hjälp av en expert på just ditt område.

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

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

Annonsförsäljning
Markus Falkner, Elina Kallin
Tel. 0951-100 17
annons@bjurholmsguiden.se
Annonsmaterial/Produktion
Elina Kallin
annons@bjurholmsguiden.se
Ägare
Storuman Tryckeri & Reklam AB
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Utgivningsområde
Bjurholm, Fredrika, Örträsk, Norrfors,
Nyåker, Hörnsjö, Gräsmyr, Vännäs,
Vännäsby, Tvärålund, Rödå, Sörfors,
Brännland, Överboda samt företagen i
Nordmaling & Vindeln.
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Upplaga
Tryckt upplaga: ca 8000 ex
Distr. hushåll/företag: 7787 ex.
Annonsgranskning
Bjurholm/Vännäsguiden förbehåller sig
rätten att avböja olämpliga annonser.

På martinsons.se hittar du kontaktuppgifter till din närmaste virkesköpare.
Hör gärna av dig redan i dag!
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M

Nästa utgivning: 25/9
Manusstopp: 6/9 annons@bjurholmsguiden.se

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER 26/6 - 30/6 2019

BJURHOLM

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

149:-/st

3 för

3 för

99:-

10:-

GRILLKOL/BRIKETTER

Änglamark. 2,5kg. Ord.pris 39/st

10:-

/st

SKINNFÖRKLÄDE

Svart eller brunt. Ord. pris 298:-

LÅNGA BAGUETTER
Bonjour. 400g. Ord. pris 17,95

RINGMUNKAR

Bonjour. 50g. Ord.pris 4,90/st

2290
/st

+ pant

BLANDSAFT

BOB. 95cl. Ord. pris 29,95 + pant

Boka din pellets under Bjurholmsdagarna 6-7/7
och VINN EN PALL PELLETS

EGENKAD
TILLVER ION
T
PRODUK

Besök oss korsningen Kyrkogatan-Skolgatan, Ring eller maila.
Hämtat/Levererat senast 30/10 för att delta i utlottningen!

Pelletsdepån

i Balsjö/Bjurholm
6 och 8 mm pellets finns på lager för
beställning eller hämtning från depån
i Balsjö (ring före).
Varmt välkomna!

• Skräddarsydda längder

VINN EN
PALL
PELLETS!

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

Pelletsdepån
i Balsjö/Bjurholm
Marahällan, 911 42 Vännäs • Tel. 0935-124 20 • www.vannasplat.se

Ägarskifte
Se helheten i ägarskiftet, allt från
skogliga möjligheter till skogsekonomi och juridik.
Kontakta någon av dina
lokala skogsinspektorer
Nära dig finns kontor i både
Vännäs och Bjurholm.
norra.se / 010-583 10 00

Arne Pettersson
070 696 35 38
pettersson_arne@hotmail.com

GALLRA MED SCA

Finare skog
& pengar
i handen
Vid gallring tar vi bort de träd som är sjuka
eller håller sämre kvalitet, vilket skapar bättre
förutsättningar för de stammar som lämnas kvar.
Det ger dig en finare skog och ett högre virkesvärde
vid slutavverkning. Dessutom får du betalt direkt för
det virke som avverkas. Kontakta din lokala virkesköpare för en kostnadsfri rådgivning.

S V E N S K A C E L L U LO S A A K T I E B O L A G E T

Läs mer på sca.com/gallring

Foto @ Olle Hedvall

S V E N S K A C E L L U LO S A A K T I E B O L A G E T

Boka gratis
rådgivning

EN DEL AV BV-GUIDEN

BJURHOLMS
KOMMUN

KOMMUNAL
INFORMATION
JUNI 2019

DIAMANTEN - Ett nytt
äldrecenter och förskola

KNYTPUNKTEN

Second hand & café

KOMMUNKONTORET
Öppettider i sommar

KOMMUNCHEFEN
INFORMERAR
Demokratiska beslut

Kommunallagen styr kommunens verksamhet.
Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret
för kommunens viktigaste frågor och
representerar folket i kommunen genom
folkvalda politiker.
Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och utses av kommunfullmäktige. I en kommun finns nämnder som ansvarar för bland annat kultur, skola, vård och omsorg,
bygg och miljö. Tjänstepersoner som arbetar i en kommun ser till
att de politiska besluten genomförs.
Beslut i en enskild fråga som ska fattas i kommunfullmäktige
behöver oftast beslutas av nämnden först. Sen ska frågan alltid
beredas av kommunstyrelsen för att till sist beslutas i kommunfullmäktige.
Det här skapar en process som tar tid och behöver få göra det.
Men det skapar en kvalitetssäkring samtidigt som fler perspektiv
beaktas inför viktiga beslut, det har vi kommunallagen att tacka
för!

Hyreshus

Ett av de politiska beslut som är tagna är att tjänstemannaorganisationen ska ta fram ett beslutsunderlag med kostnader för
ett nytt hyreshus i apoteksparken. Underlaget ska ta hänsyn till
placeringen av nytt äldrecenter och förskola.
Just nu tittar man på lokaliseringen av äldrecenter och förskola,
vart det ska byggas, och därför får beslutsunderlag för hyreshuset vänta tills lokaliseringen är beslutad av politiken.

Näringslivspengar - Mötesplats och
företagshotell

Kommunen har sökt och fått pengar från Tillväxtverket under en
treårs period, vi kallar dem näringslivspengar. Stödet ska stärka
gles- och landsbygdskommuner och ge förutsättningar till mindre
kommuner med begränsade resurser att driva ett strategiskt utvecklingsarbete för att stärka näringslivet och företagsklimatet.
Här har politiken beslutat att vi ska jobba med ett flertal olika områden där ett av dem är att utbilda kommunhusets administrativa
personal med syfte att utveckla nya arbetssätt som bidrar till att
länka samman kommunernas tillväxt- och tillsynsarbete. Detta
ska bidra till ett öppet och positivt företagsklimat där företagarna
trivs.
I lokalerna på gamla värdshuset som idag innehåller ett lärcentra
finns utrymmen som inte används. Där finns idéer om att skapa
en mötesplats, där vi skapar förutsättningar för en entreprenör att
bedriva verksamhet.
I lokalen intill kan det få plats med en utställning av minnesvärda
Bjurholms profiler som tjänstemännen har i uppdrag att finna en
lämplig lokal för. Delar av de rum som användes för ensamkommande barns boende finns tillgängliga på övre plan. Vilket kan
hyras ut som hotellrum eller företagshotell av samma entreprenör
som bedriver mötesplatsen.

Attraktivt centrum

Med näringslivspengarna kommer även ett centrumprojekt att
inledas för ett attraktivt centrum. Det är det tidigare politiska beslutet om att anlägga en park på standardtomten, mitt emot järnaffären, som ger den möjligheten.
Där kommer en arkitekt att ta fram en ritning över parken, ravinen
och centrum. Planen är att skapa ett attraktivt centrum som binder ihop grönområdena och de centrala delarna.

Återvinningscentral, fler industritomter och ny väg

Ytterligare ett område, där näringslivspengarna kommer användas, är att ta fram fler industritomter som planeras ligga i anslutning till Österbacka industriområde.
För att skapa större tillgänglighet till industriområdet har kommunstyrelsen gett igångsättningstillstånd för att förlänga Verkstadsgatan upp till industriområdet.
En belyst bilväg med gång- och cykelväg skapar bättre tillgänglighet till den nya återvinningscentral som planeras att vara på
industriområdet. Placeringen blir närmare samhället och ger ökad
service för dig som medborgare.

Samverkan med Vännäs

Bjurholms kommun har ingått en samverkan med Vännäs kommun med start från och med den 1 juni 2019 för verksamhetsområdena gator, vägar, vatten, avlopp och renhållning.
En ny arbetsledare till Bjurholms gemensamma servicepersonal
(GS) kommer att fungera som en länk mellan Vännäs och vår
egen fastighetsavdelning. Uppdraget blir att leda och fördela de
olika uppdrag som ska genomföras. För dig som medborgare
innebär detta ingen skillnad.
Nu är det sommarlov och semesterperioder att se fram emot. Det
kommer behövas för att samla kraft för att följa kommunens alla
spännande projekt som pågår just nu!
Tack för ordet!
Kontaktperson: Jimmy Johansson, kommunchef,
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se

DIAMANTEN - ETT NYTT
ÄLDRECENTER OCH FÖRSKOLA
Kommunfullmäktige har beslutat att ge kommunchefen i uppdrag
att ta fram beslutsunderlag inför beslut om byggande av ett nytt
vård- och omsorgsboende kombinerat med förskola.
Arbetet pågår för fullt och drivs i projektform under projektnamnet
Diamanten. Inledningsvis har projektet påbörjat en utredning om
vart lokaliseringen av detta kombinerade äldrecenter och förskola
bäst placeras i Bjurholms samhälle.
Här tar man i första hand hänsyn till tillgänglig mark, tekniska
förutsättningar och lägesfaktorer med mera. När denna lokalisering är klar och projektet har klartecken från politiken kommer ett
omfattande detaljplanearbete påbörjas.
Parallellt med detta arbetar verksamheterna med att ta fram
kravspecifikationer om vad som krävs för deras verksamheter.
Kravspecifikationer som Diamanten ska tillgodose är vård- och
omsorgsboende, förskola, storkök och gemensam tvättinrättning.
Även tekniska utrymmen och reservkraft planeras.
Projektet går enligt planerna och förväntas ha ett beslutsunderlag
till politiken i december 2020. Då politiken ska besluta om kommunen ska genomföra detta projekt eller inte.
Om politiken beslutar sig för att investera i projektet kommer det
att inledas en upphandling och ett byggprojekt som beräknas till
drygt två år. Om allt går enligt planen kommer inflyttning kunna
påbörjas under första halvåret 2023.
Kontaktuppgifter: Jimmy Johansson, kommunchef,
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se

MILJÖ

E-TJÄNSTER

Utökat rökförbud från och med 1 juli

Från och med 1 juli 2019 är det premiär för våra nya
e-tjänster

Sveriges riksdag har beslutat om en ny tobakslag som börjar gälla från och med 1 juli 2019. Lagen innebär bland annat ett utökat
rökförbud.
Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbud, särskilt
uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar
till restauranger och caféer. Andra platser där rökförbud kommer
att råda är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade
platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.
Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet
motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så
kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad
eller på annat sätt upphettad tobak.
Det är ägare eller hyrestagare för en lokal som ansvarar för att
rökförbudet följs.
Kontaktperson: Sandra Bingebo, miljöinspektör,
0932-140 08, sandra.bingebo@bjurholm.se

E-tjänsterna finns på hemsidan och lanseras i samarbete med
flera kommuner i Västerbotten. Det här är en del av kommunens
arbete med att digitalisera för framtiden. För att uppnå en bra
medborgarnytta behöver vi ta hjälp av digitaliseringen. Det blir
mindre krångel och snabbare beslut för både våra medborgare
och lokala företag.
E-tjänster innebär att vi byter ut blanketter mot tjänster som du
via e-legitimation (som du skaffar via din bank) kan signera och
sända in digitalt direkt via hemsidan. Via mina sidor kan du som
medborgare/företagare följa dina inskickade ärenden eller återuppta en påbörjad ansökan. Du kan följa statusen på dina ärenden, och föra en dialog med kommunen direkt i anslutning till ditt
ärende genom en meddelandefunktion. Behöver något i ansökan
kompletteras får du som sökande ett meddelande i Mina sidor
och kan öppna upp ärendet och göra de ändringar som krävs.
E-tjänsteplattformen har koppling mot Skatteverket, Bolagsverket
och Lantmäteriet. Det innebär att personuppgifter om medborgaren och bolagsuppgifter hämtas direkt i e-tjänsten. E-tjänsteplattformens olika gränssnitt fungerar lika bra i mobilen och surfplattan som på datorn.
Alla blanketter finns inte i dagsläget som e-tjänster men så snart
det finns en ny e-tjänst så kommer blanketten att bytas ut på
hemsidan. Ett arbete som kommer att ske löpande.
Kontaktperson: Malin Burström, kvalitetsstrateg,
0932-141 77, malin.burstrom@bjurholm.se

LÄRCENTRA
Kärt barn har många namn, men efter ett antal år som; värdshus,
boende för ensamkommande barn, så har vi idag ett helt nytt
innehåll i detta hus. Men även ett nytt namn på byggnaden.

Har du en enskild avloppsanläggning?

I genomsnitt använder varje person i Sverige ungefär 170 liter
vatten per dygn, som måste renas innan det släpps ut i naturen.
Utsläpp av orenat avloppsvatten medför risk för smittspridning,
övergödning och syrebrist i våra vattendrag.
I kommunen finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar
med skiftande kvalitet och funktion. En enskild avloppsanläggning 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.

Och utvecklingsmöjligheterna fortsätter växa, det utrymme som
inte används idag är nedre vänstra planet, men även här finns
det planer, läs mer under Näringslivspengar - Mötesplats och företagshotell.
Kontaktpersoner: Vuxenutbildningen - Karin Åberg,
0932-140 60, karin.aberg@bjurholm.se
Flyktingmottagning - Monica Jonsson, 0932-141 52,
monica.jonsson@bjurholm.se

Uppfyller ditt avlopp kraven?

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen utför tillsyn av avloppsanläggningar 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 avloppsanläggning krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden. Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen eller gå
in på kommunens hemsida för mer information.

Här bedrivs alla former
av vuxenutbildningar

Kontaktperson: Charlotte Melander, miljöinspektör,
0932-141 76, charlotte.melander@bjurholm.se
Eventuell
mötesplats

I övre korridoren träffar du
oss som jobbar på flyktingmottagningen

På bottenplan bedriver vi
korridorboende för vuxna

RECEPTION I
KOMMUNHUSET

KOMMUNKONTORETS
TIDER I SOMMAR

Receptionen i kommunhuset är snart färdigställd. Vi väntar på
leveranser av glasluckor och dörrar. Vi beräknar att allt ska vara
klart till hösten.

Under veckorna 26-32 är det begränsat med personal på
kommunkontoret på grund av semestertider. Det innebär att
vi har valt att ha dörren låst vissa tider under perioden.

Kommunhuset är en serviceinrättning för medborgare, en arbetsplats för kommunanställda och en mötesplats för förtroendevalda.

Kommunkontoret har öppet mellan kl.09.00-12.00, 12.45–15.00
Ytterdörren kommer att vara låst under veckorna 29-32.
Om dörren är låst när du kommer på besök ber vi dig att ringa på
klockan vid entrén så kommer någon och möter upp dig.

Många är således verksamma i kommunhuset på olika sätt.
När den nya receptionen är färdigställd kommer det att bli nya
rutiner för alla besökare. De nya rutinerna kommer att
presenteras i den kommunala informationen i september.
Kontaktperson: Maria Egelby, ekonomichef,
0932-140 04, maria.egelby@bjurholm.se

KNYTPUNKTEN
Den 10:e juni öppnar Bjurholm upp dörrarna till Knytpunktens
Secondhand och Café.
Knytpunkten är en verksamhet inom Bjurholms kommun där målet på sikt, är att kunna skapa sysselsättning för människor som
av olika anledningar har behov av stöd under en tid för att kunna
etablera sig på den öppna arbetsmarknaden, men det är även en
mötesplats dit man kan komma för social samvaro.
Hit är alla välkomna!
På Knytpunkten tänker vi på miljön så återbruk kommer att vara
en stor del i vårt arbete. Hit kan man skänka sina begagnade
möbler, husgeråd och annat, som vi sedan har möjlighet att, vid
behov, restaurera och sälja i vår Secondhand.
I Caféet kan man köpa kaffe/te och enklare fikabröd och slå sig
ner i en trevlig miljö.
Var: Emmagränd 5 (gamla Kraftverket)
Telefon: 0932-141 71
Öppettider:
Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Fredagar

kl.10.00–16.00 (Lunchstängt kl 12.00–13.00)
kl.13.00–16.00
kl.13.00–16.00
kl.10.00–16.00 (Lunchstängt kl 12.00–13.00)

Med önskan om en trevlig sommar!

BIBLIOTEKET
Bibliotekets öppettider
Från den 12 juni till 18 augusti har biblioteket öppet tisdagar och
torsdagar kl.17.00–20.00.
Vecka 30 och 31 håller biblioteket helt stängt.
Vill ni besöka oss övrig tid ring 0932-140 42.
Utförsäljning av gallrade böcker under tiden 24 juni–11 augusti.
Ändrade öppettider från hösten 2019
Från hösten 2019 kommer biblioteket ha följande öppettider:
Måndagar
kl.10.00–15.00
Tisdagar
kl. 10.00–13.00 kväll kl.17.00-20.00
Onsdagar
STÄNGT
Torsdagar
kl.10.00–13.00 kväll kl.17.00-20.00
Fredagar
kl.10.00-13.00
Kontaktperson: Karin Gulliksson, 0932-140 61,
karin.gulliksson@bjurholm.se

EVENEMANG
JULI
5/7–7/7

Öppettiderna kan komma att variera under sommaren.

För mer information se www.bjurholmsdagarna.se
samt annan annonsering

Viktigt att komma ihåg är att vi är en kontantfri verksamhet.
Betalning sker via Swish.
Kontaktperson: Ingela Pettersson, enhetschef,
0932-140 75, ingela.pettersson@bjurholm.se

Bjurholmsdagarna med marknad lördag och
söndag kl.10.00–16.00

UTSTÄLLNING PÅ
BIBLIOTEKET
24/6- 31/8

Utställningen ”För 50 år sedan
- foton från 1969”.
Öppet under marknadsdagarna 6-7 juli,
kl.10.00–16.00

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 2019-09-02 för publicering
2019-09-25

