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VVS & BERGVÄRME
installationer

Ett tryggt 
ägarskifte 
Med kunskap och expertrådgivning  
hjälper vi er genom hela ägarskiftet.  
Boka en timmes kostnadsfri  
rådgivning på norraskogsbyran.se. 

Behöver du en rörmokare?
Värmepump • Renoveringar • Nyinstallation
Vi är ett litet familjeföretag med bred erfarenhet och
glada montörer som verkar mest i Vindeln, Vännäs, 
Umeå, Bjurholm, Tärnaby & Hemavan, men tar gärna 
på oss jobb på fler orter!

Kontakta oss så hjälper vi er!

Elias 076-127 71 72 • Linus 070-586 25 06

Jesus säger: Jag är den gode herden. 
Den gode herden ger sitt liv för fåren. Joh.10:11
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html



Du kan sluta
googla nu
Svaren finns i din skogsbruksplan.  

Det ska vara lätt att göra rätt och med en 
skogsbruksplan från SCA kan du vara säker 

på att du gör rätt åtgärd i rätt tid. 

Vill du veta mer?
Kontakta en av våra virkesköpare redan i dag.
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sca.com/skogsbruksplan
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är värd
att bli något stort

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 skogs-
proffs, som säkerställer att du alltid kan få 
hjälp av en expert på just ditt område.
 
På martinsons.se hittar du kontakt- 
uppgifter till din närmaste virkesköpare. 
Hör gärna av dig redan i dag!KAKOR

Oreo. 154g. Ord. pris 19,95/st

FRUKTYOGHURT 2,6%
Norrmejerier. 1 L. Ord.pris 21,95/st

SURSTRÖMMING
Oskars. 475g. Ord. pris 59,95/st

BJURHOLM

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER  29/4 - 3/5

Måndag-Söndag kl 8-20
Tel. 0932-101 20

 

KOKKORV
Sibylla. 300g. Ord.pris 36,95/st
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Pelletsdepån 
i Balsjö/Bjurholm 

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

Varmt välkomna!

Pelletsdepån  
i Balsjö/Bjurholm

Arne Pettersson
070 696 35 38
pettersson_arne@hotmail.com

Grattis! Vinnare av en pall 
pellets vid utlottningen 

under Bjurholmsdagarna:
Ingela Landström, Örträsk

MIKAEL CHRISTIAN

K a m r e m s b y t e n L y k t p o l e r i n g S e r v i c e B i l d e l a r b R o m s a r

Hjulinställning
Nu är vår nya hjulinställning på plats.

M e d d e n N ya s t e o c h M a r k n a d e n s m e s t

avancerade teknik hjälper vi din bil må bra.

Hör av dig till oss på nybos!
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Under våren har världen hamnat i en extra-
ordinär händelse. Vi alla har påverkats av
den pandemi som orsakats av coronavirus
Covid-19. Vi har alla blivit berörda på olika sätt.

Bjurholms kommun arbetar kontinuerligt med
att hantera situationen med smittspridningen
av coronaviruset. Kommunen har en pandemiberedskapsplan
där målsättning är att minska smittspridningen och minimera 
negativa konsekvenser för samhället.

Om flera av kommunens medarbetare blir sjuka samtidigt kom-
mer det att påverka våra verksamheter. Därför är det av största
vikt att kommunen säkerställer att de samhällsviktiga funktioner-
na fungerar. Det innebär att kommunen kommer behöva stärka
upp vissa verksamheter där medarbetare kan komma att behöva
omfördelas till andra arbetsuppgifter än sina ordinarie. Det inne-
bär dessutom att vissa verksamheter inte kommer att kunna leve-
rera sina tjänster som de normalt brukar göra med samma kvalité.

Hur kommunen agerar i denna extraordinära situation kommer
löpande att informeras på vår hemsida, var därför extra uppmärk-
sam på vår hemsida och vår Facebook. Jag vill dessutom be er
att följa de råd och rekommendationer som våra svenska myndig-
heter går ut med. Bjurholms kommun har kontinuerlig dialog och
avstämningar med kommunerna i Västerbotten, där Regionen
och Länsstyrelsen deltar och samordnar dessa möten.

Vi har en trygg och stabil organisation i Bjurholms kommun och
jag är övertygad om att vi tillsammans kommer lyckas hantera
denna Coronapandemi.

Håll er uppdaterade via kommunens hemsida och följ svenska
myndigheters råd och rekommendationer:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.regionvasterbotten.se

www.krisinformation.se

www.msb.se

www.bjurholm.se/corona

Även om vi står i denna extraordinära situation fortlöper
kommunens arbete. Detaljplanearbetet med ett attraktivt centrum
om en park på standardtomten, mitt emot järnaffären fortsätter.
Arbetet med industriområdet vid Österbacka och återvinnings-
centralen är ytterligare två detaljplaner som ska fattas beslut om.
Projektet med det nya äldrecenter och förskola fortlöper enligt
plan och även där pågår detaljplanearbetet.

Kontaktperson: Jimmy Johansson, kommunchef, 
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se

Vi är glada över att kunna berätta att vi i Bjurholm har kommit 
igång med ett samarbete mellan hälsocentral - skola/förskola - 
socialtjänst utifrån HLT- modellen.

HLT- modellen (Hälsa, Lärande och Trygghet) innebär att barn 
0-16 år och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd 
genom modellen, för att behov av mer omfattande insatser sena-
re ska minska.

HLT består av tvärprofessionella arbetsgrupper. HLT team, med 
representanter från förskola/grundskola, elevhälsa, socialtjänst 
och hälsocentral.

Psykisk ohälsa är en kraftigt växande samhällsutmaning och det 
finns ett tydligt behov av att skapa hållbara strukturer och mo-
deller för det samlade, tidiga arbetet med barn/unga och deras 
familjer som har behov av ett samordnat stöd.

Med syfte att säkra tidig upptäckt, erbjuda samlade insatser och 
en hög tillgänglighet för så många barn och unga som möjligt 
har denna strukturerade HLT modell sedan 2012 implementerats 
i flertalet kommuner i Västerbotten och nu finns den alltså även 
i Bjurholm.

Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder, socialchef, 
0932-140 25

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

Sammanträdesdagar: måndaga 20/4, 15/6, 26/10, 14/12.

Kungörelsen kan du ta del av i den digitala anslagstavlan på kom-
munens hemsida: www.bjurholm.se. Kallelsen finns tillgänglig på 
kommunkontoret och biblioteket en vecka före sammanträdet.

På grund av läget just nu kring corona ber vi allmänheten beakta 
och följa de riktlinjer som kontinuerligt uppdateras på kommu-
nens hemsida, inför deltagande på kommunfullmäktige

Kontaktperson: Karin Gulliksson, nämndsekreterare, 
0932-140 00, karin.gulliksson@bjurholm.se

KOMMUNCHEFEN 
INFORMERAR

SAMVERKAN

Fastighetschef Hans Edlund
Hans kommer tidigare från Skanska där han som
blockchef har haft ansvaret för stora projekt. 
Han har även lång erfarenhet som egenföretagare 
med anställda inom fastighetsunderhåll, 
automation, ventilation, el och energi.

”Första månaden har varit en mycket positiv upplevelse, har även 
mött många glada och positiva kollegor. Detta jobb ser jag som 
en fantastisk möjlighet med en mycket spännande framtid. Ser 
verkligen fram mot att få vara en kugge i detta maskineri.”

Kontaktuppgifter: Hans Edlund, fastighetschef, 
0932-140 22, hans.edlund@bjurholm.se

NY MEDARBETARE I 
KOMMUNHUSET  

KOMMUNFULLMÄKTIGES 
SAMMANTRÄDEN 2020



Slamtömning av enskilda avlopp
Snart startar säsongen för slamtömning av avlopp i Bjurholms 
kommun. Nedan följer några punkter som kan vara bra att tänka 
på:

• Om du tidigare fått brev från tekniska avdelningen om tungt   
 lock, hinder i vägen eller liknande. Tänk då på att åtgärda   
 detta innan slambilen kommer till dig.

• Vill du ändra tömningsintervallet måste du kontakta tekniska  
 avdelningen i god tid före slamtömningssäsongen som börjar  
 i maj.

• Har du en tank måste du själv beställa tömning, så kallade   
 budad tömning. När du märker att tanken börjar bli full, 
 kontakta tekniska avdelningen så kommer en slambil inom 8  
 dagar och tömmer din tank.

• Märk ut din brunn, tank eller slamavskiljare tydligt. 
 Chaufförerna har väldigt många brunnar att ha koll på och   
 det kan vara olika som tömmer från år till år. Därför är det 
 viktigt att brunnens placering syns tydligt så de lätt kan 
 hitta igen den.

• Ska du göra om din brunn?  Kom ihåg att meddela oss i tid   
 om du ska göra om din brunn och vill ha den tömd 
 under säsongen eller inte. Får vi inget veta kommer 
 slambilen att tömma brunnen som vanligt. Meddelar kunden  
 på plats att brunnen inte ska tömmas så debiteras detta som  
 en bomkörning enligt gällande taxa.

• Plocka bort eventuella prydnader, blomkrukor eller liknande   
 från brunnen.

• Om brunnen har lås, se till att den är upplåst inför tömningen. 

• Se till att hela vägen fram till brunnen är rensad från växt-
 lighet, staket m.m. så att chauffören lätt kan ta sig fram till   
 brunnen.

Slamtömning för fritidshus
• Om inget annat anges ska slambrunnen tömmas vart tredje  
 år. Vill du ändra intervallet måste du kontakta tekniska avdel 
 ningen senast 1 maj aktuellt år. 

• Har du utedass med latrinkärl? Dessa går att tömma själv   
 på Kyrktjärns återvinningscentral. Tänk på att det endast får 
 finnas latrin i form av urin, avföring och toalettpapper, alltså   
 detsamma som får spolas ned i en vanlig toalett.

• Vi arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön för chaufförer  
 na som tömmer brunnar. Vissa dagar kan de lyfta upp mot 90  
 enskilda lock. Det är lätt att det blir kläm- eller förslitnings  
 skador om locken är tunga. Har du meddelats om att du har  
 ett tungt lock vill vi att det byts ut, om inte kan det vi nästa   
 tillfälle debiteras en avgift enligt fastställd taxa.

• Plocka bort eventuella prydnader, blomkrukor eller liknande   
 från brunnen.

• Om brunnen har lås, se till att den är upplåst inför tömningen. 

TEKNISKA • Se till att hela vägen fram till brunnen är rensad från växtlig-  
 het, staket m.m. så att chauffören lätt kan ta sig fram till 
 brunnen.

Övrigt att tänka gällande slamtömning
En bra transportväg fram till brunnen är viktig då slambilarna är 
stora och tunga, drygt 20 ton. Att en personbil kan ta sig fram på 
vägen är ingen garanti för att slambilen kan ta sig fram eftersom 
den är bredare, högre och tyngre. 

Det är alltid chauffören som gör den professionella bedömning-
en om vägen är farbar vid tömningstillfället.

Vägen ska:
• Vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna   
 förekommer. Om vägen är mötesfri och det inte finns 
 parkerade fordon, ska vägen vara minst 3,5 meter bred. 
 Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.

• Ha en fri höjd av 4,3 meter. Träd och växtlighet får inte 
 inkräkta på den fria höjden.

• Ha en hårdgjord körbana. Slambilar är stora och tunga och   
 kräver god bärighet. I Vissa fall kan fastighetsägaren behöva  
 förbättra vägen.

• Vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte   
 inkräkta på vägbredden.

Utsortering av matavfall – information
Nu har alla hushåll i Bjurholms kommun som inte anmält hem-
kompostering fått en brun tunna utställd på sin fastighet. Vill du 
ha en brun tunna trots anmäld hemkompostering kan du kon-
takta kommunens tekniska avdelning via e-post kommunen@
bjurholm.se eller ringa tel. 0932-140 00.

Har du fått en brun tunna trots att du anmält 
hemkompost? 
Om du anmält hemkompost men ändå fått en tunna utplacerat 
på din fastighet, så hämtar tekniska avdelningen tillbaka den 
bruna tunnan kostnadsfritt. Kontakta tekniska avdelningen på 
kommunen@bjurholm.se eller ring 0932-140 00 så ordnar vi det.

Vill du kompostera istället för den bruna tunnan?
Du kan välja att hemkompostera ditt matavfall istället för att ha 
ett abonnemang med det bruna kärlet. Läs mer om komposte-
ring på bjurholm.se/kompostering och glöm inte att du måste 
anmäla din hemkompost till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
Frågor gällande abonnemang, sorteringsanvisningar, hämtning 
eller övriga tekniska frågor görs till tekniska avdelningen.

Gemensam behållare
Precis som tidigare kommer möjligheten för gemensam behålla-
re att finnas och även vara tillgängligt för matavfallstunnan. Läs 
mer om gemensam behållare i renhållningstaxan som började 
gälla 1 mars 2020. Läs mer om den på www.bjurholm.se.

Felsorteringsavgift
Felsorteringsavgiften är till för att säkerställa att matavfallet 
håller den kvalitet och de krav som behandlingsanläggningen 
ställer samt att matavfallet inte slängs i restavfallet och går till 
förbränning. Matavfall är en resurs som ska användas.

Kompostering
Kompostbehållare för matavfall ska vara skadedjurssäkert, 
inte vara för liten och matavfallet ska inte frysa på vintern. Den 
färdiga kompostjorden ska sedan användas på den egna fastig-
heten. Anmälan om kompostering går att göra via kommunens 
e-tjänst, https://e-tjanster.bjurholm.se/.

För övriga frågor om kompostering, kontakta miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen på kommunen@bjurholm.se eller 
0932-140 00. Du kan även läsa mer om kompostering på 
www.bjurholm.se/kompostering.

Matavfallspåsar
I abonnemanget för den bruna tunnan så ingår det papperspå-
sar för matavfall. Vid utställningen av kärlen följer det med unge-
fär ett års förbrukning av papperspåsar (160 stycken). När dessa 
är slut kan nya hämtas på av kommunen anvisade platser. Var 
dessa platser blir arbetar vi med just nu. Plastpåsar, biopåsar 
eller andra typer av komposterbara påsar får inte användas. Det 
är endast de papperspåsar som kommunen tillhandahåller som 
får användas.

Fritidshuskunder
Bra saker att tänka på inför kommande fritidshussäsong:

• Obligatorisk utsortering av matavfall gäller även för 
 fritidshuskunder.

• Nytt gällande hämtningssäsong av hushållsavfall från 
 fritidshus är att det nu är från v.20–v.40 (tidigare 15 maj – 15  
 oktober). 

• För fritidshuskunder med egna kärl kommer påshållaren i   
 plast och papperspåsar finnas i tunnan.

• Fritidshuskunder som nyttjar gemensamma uppställnings  
 platser kommer att kunna hämta påshållaren i plast och   
 matavfallspåsar vid särskilt angivna platser.

Det bruna kärlet
Mat och matrester ska läggas i det bruna kärlet för matavfall: 

•  Skal från frukt, grönsaker, ägg och skaldjur. 

•  Mindre ben och rester från kött, fågel och fisk. 

•  Pasta, ris och potatis. 

•  Ost och pålägg. 

•  Bröd, kex och kakor. 

•  Gryn och mjöl. 

•  Godis och snacks. 

•  Kaffesump, tesump, kaffefilter och tepåsar. 

•  Hushållspapper och ofärgade servetter.

Det gröna kärlet 
Brännbart hushållsavfall som inte är förpackningar, el- avfall, 
farligt avfall eller matavfall ska läggas i det gröna kärlet.

• Tuggummi. 

• Tvättservetter, färgade eller servetter med tryck. 

• Kattsand och spillning från djur. 

• Blommor. 

• Dammsugarpåsar. 

• Blöjor och bindor. 

• Tops. 

• Diskborste.

Återvinning av förpackningar – Hur fungerar det?
Alla förpackningar och tidningar som samlas in körs till återvin-
ning för att bli nya förpackningar och produkter.
Plastförpackningar blir råvara till exempelvis diskborstar, blom-
krukor och plastpåsar. Glas- och pappersförpackningar blir oftast 
förpackningar igen. Metallförpackningar kan bli armeringsjärn 
och lästa tidningar kan bli hushållspapper eller nytt tidningspap-
per. Det är endast hushåll som får lämna sina förpackningar och 
tidningar på landets återvinningsstationer (ÅVS). Dessa är inte 
till för verksamheter.

Vem är ansvarig för återvinningsstationerna?
Företag som sprider förpackningar och tidningar på den svenska 
marknaden har ett ansvar för att dessa samlas in och återvinns. 
Detta kallas Lagen om producentansvar. Lagen kom 1995 och 
syftar till en miljömässigt hållbar återvinning av alla de förpack-
ningar och tidningar som årligen används i Sverige. I Sverige är 
över 10 000 företag berörda, exempelvis varutillverkare, handel 
eller företag som gör eller säljer förpackningar. Stationerna 
städas nästan en halv miljon gånger per år och behållarna töms 
cirka 2 miljoner gånger. På producenters uppdrag samlar För-
packnings- och tidningsinsamlingen (FTI) in det som hushållen 
lämnat för återvinning.

Var i Bjurholms kommun finns återvinningsstationerna?
I Bjurholms kommun finns det återvinningsstationer i Balsjö, 
Agnäs, centrala Bjurholm och i anslutning till återvinningscentra-
len. Du kan läsa mer om dessa på www.ftiab.se, där kan du se 
när nästa hämtning eller städning är planerad. Där kan du även 
göra en felanmälan om någon behållare är full.
På ftiab.se finns massor av fakta och information om sortering 
och hur du sorterar rätt.

Hur kan jag som företagare göra?
Du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att 
återvinna alla förpackningar och tidningar som du har använt.
Behöver du hjälp med hämtning av utsorterade förpackningar av 
papper, plast och metall kan du välja att anlita en avfallsentre-
prenör. På hemsidan recycla.se finns en kostnadsfri tjänst som 
knyter ihop dig med entreprenörer i ditt närområde. Recycla.
se är en privatdriven handelsplats som knyter ihop återvinnare 
(Avfallslämnare) med återvinningsföretag. Du kan även gratis 
lämna din verksamhets uttjänta pappers-, plast och metallför-
packningar på Stena Recycling AB, Umeå i Holmsund.
 
Visste du att:

Sverige och återvinning:
• 9 av 10 invånare källsorterar förpackningar och tidningar. 
• 3 av 4 förpackningar återvinns. 
• 9 av 10 tidningar återvinns. 

Ditt avfall räcker långt 
•  Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning, räcker stålet  
 till karossplåten för 2 200 personbilar. Varje år! 

•  Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 
 84 000 blomkrukor. 

•  Om alla glasförpackningar som samlats in under ett år i 
 Sverige ställs i en lång rad skulle de räcka ett helt varv runt   
 jordklotet. 

•  Om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium och  
 stål till återvinning, blir den energin som sparas så stor att   
 den kan värma upp 13 900 småhus per år. 

•  En enda dagstidning som återvinns sparar energi tillräckligt   
 för att koka 48 koppar kaffe. 

Det tål att upprepas 
•  Stål, aluminium och glas kan återvinnas hur många gånger   
 som helst utan att kvaliteten försämras. 

• Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den   
 är utsliten. Efter det skickas pappersavfallet till förbränning   
 och blir ny energi. 

•  Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik  
 är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.

Kontakt: 0932-140 00, kommunen@bjurholm.se



För övriga frågor om kompostering, kontakta miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen på kommunen@bjurholm.se eller 
0932-140 00. Du kan även läsa mer om kompostering på 
www.bjurholm.se/kompostering.

Matavfallspåsar
I abonnemanget för den bruna tunnan så ingår det papperspå-
sar för matavfall. Vid utställningen av kärlen följer det med unge-
fär ett års förbrukning av papperspåsar (160 stycken). När dessa 
är slut kan nya hämtas på av kommunen anvisade platser. Var 
dessa platser blir arbetar vi med just nu. Plastpåsar, biopåsar 
eller andra typer av komposterbara påsar får inte användas. Det 
är endast de papperspåsar som kommunen tillhandahåller som 
får användas.

Fritidshuskunder
Bra saker att tänka på inför kommande fritidshussäsong:

• Obligatorisk utsortering av matavfall gäller även för 
 fritidshuskunder.

• Nytt gällande hämtningssäsong av hushållsavfall från 
 fritidshus är att det nu är från v.20–v.40 (tidigare 15 maj – 15  
 oktober). 

• För fritidshuskunder med egna kärl kommer påshållaren i   
 plast och papperspåsar finnas i tunnan.

• Fritidshuskunder som nyttjar gemensamma uppställnings  
 platser kommer att kunna hämta påshållaren i plast och   
 matavfallspåsar vid särskilt angivna platser.

Det bruna kärlet
Mat och matrester ska läggas i det bruna kärlet för matavfall: 

•  Skal från frukt, grönsaker, ägg och skaldjur. 

•  Mindre ben och rester från kött, fågel och fisk. 

•  Pasta, ris och potatis. 

•  Ost och pålägg. 

•  Bröd, kex och kakor. 

•  Gryn och mjöl. 

•  Godis och snacks. 

•  Kaffesump, tesump, kaffefilter och tepåsar. 

•  Hushållspapper och ofärgade servetter.

Det gröna kärlet 
Brännbart hushållsavfall som inte är förpackningar, el- avfall, 
farligt avfall eller matavfall ska läggas i det gröna kärlet.

• Tuggummi. 

• Tvättservetter, färgade eller servetter med tryck. 

• Kattsand och spillning från djur. 

• Blommor. 

• Dammsugarpåsar. 

• Blöjor och bindor. 

• Tops. 

• Diskborste.

Återvinning av förpackningar – Hur fungerar det?
Alla förpackningar och tidningar som samlas in körs till återvin-
ning för att bli nya förpackningar och produkter.
Plastförpackningar blir råvara till exempelvis diskborstar, blom-
krukor och plastpåsar. Glas- och pappersförpackningar blir oftast 
förpackningar igen. Metallförpackningar kan bli armeringsjärn 
och lästa tidningar kan bli hushållspapper eller nytt tidningspap-
per. Det är endast hushåll som får lämna sina förpackningar och 
tidningar på landets återvinningsstationer (ÅVS). Dessa är inte 
till för verksamheter.

Vem är ansvarig för återvinningsstationerna?
Företag som sprider förpackningar och tidningar på den svenska 
marknaden har ett ansvar för att dessa samlas in och återvinns. 
Detta kallas Lagen om producentansvar. Lagen kom 1995 och 
syftar till en miljömässigt hållbar återvinning av alla de förpack-
ningar och tidningar som årligen används i Sverige. I Sverige är 
över 10 000 företag berörda, exempelvis varutillverkare, handel 
eller företag som gör eller säljer förpackningar. Stationerna 
städas nästan en halv miljon gånger per år och behållarna töms 
cirka 2 miljoner gånger. På producenters uppdrag samlar För-
packnings- och tidningsinsamlingen (FTI) in det som hushållen 
lämnat för återvinning.

Var i Bjurholms kommun finns återvinningsstationerna?
I Bjurholms kommun finns det återvinningsstationer i Balsjö, 
Agnäs, centrala Bjurholm och i anslutning till återvinningscentra-
len. Du kan läsa mer om dessa på www.ftiab.se, där kan du se 
när nästa hämtning eller städning är planerad. Där kan du även 
göra en felanmälan om någon behållare är full.
På ftiab.se finns massor av fakta och information om sortering 
och hur du sorterar rätt.

Hur kan jag som företagare göra?
Du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att 
återvinna alla förpackningar och tidningar som du har använt.
Behöver du hjälp med hämtning av utsorterade förpackningar av 
papper, plast och metall kan du välja att anlita en avfallsentre-
prenör. På hemsidan recycla.se finns en kostnadsfri tjänst som 
knyter ihop dig med entreprenörer i ditt närområde. Recycla.
se är en privatdriven handelsplats som knyter ihop återvinnare 
(Avfallslämnare) med återvinningsföretag. Du kan även gratis 
lämna din verksamhets uttjänta pappers-, plast och metallför-
packningar på Stena Recycling AB, Umeå i Holmsund.
 
Visste du att:

Sverige och återvinning:
• 9 av 10 invånare källsorterar förpackningar och tidningar. 
• 3 av 4 förpackningar återvinns. 
• 9 av 10 tidningar återvinns. 

Ditt avfall räcker långt 
•  Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning, räcker stålet  
 till karossplåten för 2 200 personbilar. Varje år! 

•  Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 
 84 000 blomkrukor. 

•  Om alla glasförpackningar som samlats in under ett år i 
 Sverige ställs i en lång rad skulle de räcka ett helt varv runt   
 jordklotet. 

•  Om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium och  
 stål till återvinning, blir den energin som sparas så stor att   
 den kan värma upp 13 900 småhus per år. 

•  En enda dagstidning som återvinns sparar energi tillräckligt   
 för att koka 48 koppar kaffe. 

Det tål att upprepas 
•  Stål, aluminium och glas kan återvinnas hur många gånger   
 som helst utan att kvaliteten försämras. 

• Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den   
 är utsliten. Efter det skickas pappersavfallet till förbränning   
 och blir ny energi. 

•  Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik  
 är tillverkad av återvunna pappersförpackningar.

Kontakt: 0932-140 00, kommunen@bjurholm.se



FERIEUPPDRAG - 
SOMMAREN 2020
Kommunen erbjuder ungdomar att ansöka om ferieuppdrag. Ge-
nom ferieuppdraget erbjuds ungdomar praktisk erfarenhet inom 
olika yrkesområden till en viss ersättning. Tillgängliga uppdrag 
sommaren 2020 kommer att finnas inom några av kommunens 
verksamheter som exempelvis förskoleverksamhet, lokalvård 
och parkskötsel. Uppdragsplatser erbjuds även genom samver-
kan med lokala föreningar och företag. Fördelning av aktuella 
platser görs av kommunen.

Ansöka om en ferieuppdragsplats kan ungdomar göra som:

• Är skriven i Bjurholms kommun

• Fyller minst 15 år under kalenderåret 

• Har en pågående men ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning 

• Befinner sig i åldersspannet motsvarande en pågående 
 men ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning

Notera att ansökan måste vara inkommen till kommunen 
senast den 6 maj 2020 för att ungdom ska ha möjlighet att 
tilldelas en plats. Ansökningsblankett finns att hämta på kommu-
nens hemsida under E-tjänster/blanketter. 

Mer information om ferieuppdrag finns att hämta på kommunens 
webb och Facebook. 

Kontaktperson: Jenny Lundberg, löneadministratör, 
0932-140 10, jenny.lundberg@bjurholm.se 

BIBLIOTEKET
Biblioteket erbjuder att leverera böcker till de personer som är i 
karantän eller på annat sätt inte kan komma till biblioteket själv.
Kontakta biblioteket 0932-140 42 eller 140 61 om du är 
intresserad av denna tjänst.

På grund av det osäkra läget just nu så är det osäkert med 
de arrangemang biblioteket hade planerat.
Det rör sig om den musikal som eleverna på Castorskolan jobbat 
med och som ska gå av stapeln den 30 maj.
Osäkert är också nationaldagsfirandet den 6 juni.

Håll ögonen öppna och titta på bibliotekets hemsida:
 www.minabibliotek.se, eller kommunens evenemangssida.

EVENEMANG
Evenemang med detaljerad information finns i 
evenemangskalendern på www.bjurholm.se.

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till
tips@bjurholm.se Senast 2020-06-01 för publicering 2020-06-24

KVINNOR OCH MÄN I
BELYSNING
Faktabok som belyser hur livsvillkoren ser ut för kvinnor och män 
i Västerbottens län. De val vi gör påverkas fortfarande av vår 
könstillhörighet. Jämställdhet handlar om makt, inflytande och 
strukturer men även om hur vi fördelar resurser så att kvinnor 
och män, flickor och pojkar ges samma rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter inom livets alla områden. Vill du ta del av 
innehållet så finns den att hämta i kommunens reception alterna-
tivt läsa på kommunens hemsida 

Kontaktperson: Malin Burström, kvalitetsstrateg, 
0932-141 77, malin.burstrom@bjurholm.se

Nu finns en e-tjänst för att lämna synpunkter till kommunen.
https://e-tjanster.bjurholm.se/Synpukter

Vi inom Bjurholms kommun vill erbjuda service av god kvalitet. 
Ibland blir något fel och då är det viktigt att vi får veta det. Syn-
punkter är viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksam-
het. Vi ser klagomål och synpunkter som en del i vårt kvalitets-
arbete.

Det går naturligtvis bra att lämna synpunkter på annat sätt än via 
e-tjänsten, t ex via e-post, brev eller på annat sätt som passar 
Dig.

Kontaktperson: Malin Burström
kvalitetsstrateg, 0932-141 77
malin.burstrom@bjurholm.se

LÄMNA SYNPUNKTER 
TILL KOMMUNEN


