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• Fototävling
• Språkvän
• Klipp dina buskar & träd

Foto: Gunilla Björn

Aktuellt:

Fototävling 2015-2016

Tekniska

Under 2015 och 2016 har du åter chansen att delta
i en fototävling. Tävlingen pågår under perioden
juni 2015 till augusti 2016 vilket innebär att Du/Ni
kan skicka in bilder när som helst under denna
period, men de skall dock senast ha inkommit till
kommunkontoret den 14 augusti 2016.
Tävlingen är öppen för alla!
Bilderna skall vara digitala och naturligtvis ha en tydlig anknytning
och vara tagna i Bjurholms kommun.
Bjurholms kommun förbehåller sig rätten att använda alla insända
bidrag i marknadsföringssyfte. Detta innebär att ett PuL- formulär
s.k. ”Medgivande av bildpublicering” måste vara korrekt ifyllt och
bifogas samtliga bilder för att deltagande i tävlingen skall medges. Blanketten går att ladda ner och skriva ut via kommunens
hemsida www.bjurholm.se eller så kan man hämta blanketten på
biblioteket eller kommunkontoret.
Tävlingsbidrag skickas per mail till kommunen@bjurholm.se
Vinnare utses vid fyra tillfällen under perioden juni 2015 – augusti
2016 i samband med utdelningen av den Kommunala Informationen (KI).

Ett inlämnat bidrag i augusti 2015
Fotograf: Yvonne Efverlund
Motiv: Isabella på Angsjöns barndag

Klipp dina träd och buskar – du kan rädda liv
Du som fastighetsägare har vissa skyldigheter
Om något händer på grund av skymd sikt, skymda trafikmärken
eller skador på snöröjningsfordon, är det du som fastighetsägare
som är ansvarig. Kommunen har, om den är ägare till gatumarken, rätt att ta bort grenar om de medför olägenhet.
Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms.
Några enkla åtgärder kan rädda liv.
Utfart mot gatan
Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm
från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst
2.5 meter från gatan eller gångbanan.
Hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du
se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sittriangel som
sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.
Tomt intill gatan
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde.
Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gatan eller
gångbanan bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:
- över gång- och cykelväg, minst 2.5 meter
- över körbana, minst 4.6 meter
”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen
och för trafiken inte uppkommer”
Plan- och bygglagen 8 kap 15 §
Kontaktperson: Örjan Svensson, gatuingenjör
0932-140 09, orjan.svensson@bjurholm.se

Kontaktperson: Claudia Wieczorek, turismsamordnare
0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se

Miljö

Anhörigstöd

Eldning med biobränslen

Bjurholms kommun erbjuder stöd för att underlätta för Dig som vårdar eller stödjer en närstående
som:

Att elda med ved och andra biobränslen kan vara ett klimatsmart
alternativ för uppvärmning av villor. Samtidigt bidrar eldningen till
utsläpp av olika luftföroreningar. Det är dock stor skillnad på olika
pannor och det finns sätt att elda som minskar utsläppen.
Småskalig förbränning av ved och pellets är en relativt stor källa
till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar. Särskilt
känsliga är barn och äldre samt astmatiker och andra människor
som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Den som eldar med
ved eller andra bränslen har själv ansvar för att minska utsläppet
av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen så långt
det inte är orimligt.
Tänk på att:
• Använd bara torr ved!
Fuktig ved ger större utsläpp. Ökad fukthalt minskar också
värmevärdet, d v s det går åt mer fuktig ved för att få ut
samma mängd värme jämfört med torr ved.
• Det är förbjudet att elda avfall!
Skälet är att mer hälsofarliga ämnen släpps ut i luften.
• Rätt mängd luft är viktig - inte pyrelda!
Otillräcklig lufttillförsel ökar utsläppen av sot, tjära och andra 		
kolväten som är skadliga luftföroreningar. En bra förbränning
är viktigt för att minska utsläppen.
• Miljöanpassa din panna!
Välj vid nyinstallation en modern panna med ackumulatortank
eller kamin som klarar utsläppskraven. Installation av
ackumulatortank till en befintlig vedpanna i kombination med
rätt eldningsteknik minskar utsläppen med 60-90%.

•
•
•
•

är långvarigt sjuk
är äldre
har funktionshinder
har ett missbruk

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din
hjälp i sin vardag. Din omsorg för en närstående betyder mycket
för dennes livskvalitet. Du som är anhörig kan vara en person i
familjen, en nära släkting, en granne eller en vän.
Du som anhörig behöver ibland också stöd, hjälp och tid för dig
själv. Många anhöriga känner inte till de möjligheter till hjälp som
erbjuds. Ibland kan det kännas svårt att be om hjälp när man är
van att klara allting själv. Du kan vända dig till Äldrekonsulenten
som är kommunens kontaktperson i anhörigfrågor oavsett ålder.
Äldrekonsulenten kan ge dig information, råd och stöd. Det finns
även andra former av stöd som:
• Avlösning
• Anhörigbidrag
• Anhörigcirklar
• Anhörigträffar
Du är välkommen att höra av dig till Äldrekonsulent
Annica Westman för mer information om anhörigstöd.
Kontaktperson: Annica Westman, 0932-140 12
annica.westman@bjurholm.se

Röken avslöjar dig!
• Gul rök = innehåller mycket tjärämnen
• Svart rök = ofullständig förbränning
• Vit rök = bra förbränning. Ljusgrå och ”flyktig” aska visar att du
eldar rätt!
Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund, 0932-141 68
veronica.t.bylund@bjurholm.se

Anmäl värmepumpinstallation
Att installera en värmepump kan ge en vinst för både miljön och
den egna ekonomin. Värmepumpar som tillvaratar värme från
berg, jord, grund- eller ytvatten kan dock innebära en risk för påverkan på omgivningen.
Om du planerar att installera en värmepump för mark, grund- eller
ytvatten måste du lämna in en anmälan om detta till miljö- och
byggnämnden. Anmälan ska lämnas in i god tid innan arbetena
påbörjas.
Du kan göra en anmälan direkt på webben eller via pappersblankett. Till anmälan ska du bifoga en karta/situationsplan som redovisar byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering,
tomtgränser, vägar, vattendrag samt vattentäkter och avloppsanläggningar eller liknande.
Anmälan resulterar i ett beslut med försiktighetsmått från miljöoch byggnämnden. För behandlingen av anmälan tar nämnden
ut en avgift på 1 253 kr. Det är viktigt att installatören och borrentreprenören får ta del av beslutet.
Vid bergvärmeborrning kräver vi normalt att man använder en sedimentations¬container och om möjligt sedan infiltrerar borrkaxvattnet över gräs- eller grusyta innan det leds vidare. Då undviks
problem i vattendrag och dagvattensystem.
Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund, 1:e miljöinspektör/
miljöstrateg, 0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

Flyktingmottagning
Möten på dina villkor
Näring behövs för att växa, nu har du möjlighet att göra en insats.
Vi startar upp Språkvän, där syftet är att du som vill kan träffa en
person från ett annat land över, ibland en fika, ibland en spännande aktivitet som kommer att anordnas.
Kontaktperson: Monica Jonsson, flyktingsamordnare
0932-141 52, monica.jonsson@bjurholm.se
Vuxenskolan 0932-100 80
Svenska kyrkan 0932-100 10

Bjurholms besökarservice

Evenemang

Bjurholms Besökarservice har slagit igen
portarna för sommaren 2015.

			
			
			
			

Besökarservicen var i år öppen under veckorna 28-31. Veckodagar bemannades vår lokala turistinformation av två ferieuppdragsungdomar per tvåveckorsperiod samt en handledare. Även i år var
Besökarservicen öppen under ett flertal helger och bemannades
då av en Bjurholmsvärd.

Musikskolans höstkonsert
Folkets Hus kl 18.30
Datum annonseras senare!!
Arr: Biblioteket, Kulturföreningen BiKupan

Oktober
3/10
		
		
		
		
		

Teater - Warner Oland
Folkets Hus
Mingel kl 14.00, föreställnigen börjar kl 15.00.
Förboka biljett på biblioteket, 0932-140 61
eller 140 42. Scenpassrabatt.
Arr: Kulturföreningen BiKupan och Biblioteket

Under sommaren besöktes Besökarservicen av totalt 226 personer varav cirka 15 % var utländska besökare. De utländska gästerna kom från flera olika länder (Tyskland, England, Schweiz, Norge,
Finland, och Ryssland). Från Besökarservicen informerades det
även via sociala medier. Genom VK-bloggen och Facebook spreds
information om aktuella händelser och evenemang.

27/10
		
		
		

Författarbesök - Lasse Berg
Biblioteket kl 18.30
Gratis inträde, fikaförsäljning.
Arr. Biblioteket.

Även ett antal aktiviteter genomfördes, där besökare bland annat
fick måla, pyssla, delta i en tipsrunda, spela kubb och lyssna till
lokala musiker.

10/11
		
		
		
		

Melodikryss/ordfläta
Bjurholms bibliotek kl 18.30
Gratis inträde, fikaförsäljning.
Arr: Biblioteket, Kulturföreningen BiKupan,
Föreningen Norden.

24/11
		
		
		
		
		

Katarina Taikon - en resa i Västerbotten
och Sverige
Biblioteket kl 18.30
Karin Sandström- Almqvist berättar om Katarina
Taikon, gratis inträde, fikaförsäljning.
Arr: Biblioteket

På grund av olika omständigheter flyttades Besökarservicen till
kommunkontoret. Det tillsammans med färre veckors öppethållande och start efter Bjurholmsdagarna ger lägre besökssiffror för
året.

Kommunens Bjurholmsvärdar gjorde många bra insatser för att
marknadsföra och informera om Bjurholm och Umeåregionen och
vi vill härmed rikta ett stort tack till våra handledare och ungdomar
samt alla som bidragit med någon aktivitet till verksamheten och/
eller samverkat på annat sätt med Besökarservicen under sommaren!
Ett stort tack riktas även till alla ungdomar i kommunen som gjort
ett bra jobb under sina ferieuppdrag!
Kontaktperson: Claudia Wieczorek, turismsamordnare
0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se

Bibliotek
Bibliotekets tider
Måndag–fredag
kl 10.00-13.00
(stängt under skolornas lov)
Tisdag & torsdag kl 17.00-20.00
Från 1 oktober – 30 april även
Måndag
kl 13.00-15.00
Lördag
kl 11.00-13.00

November

December
1/12
		
		
		
		
		

Boktipscafé
Biblioteket kl 18.30
Boktipsare från Vännäs, Vindeln och
Bjurholm lockar med intressanta böcker.
Gratis inträde, fikaförsäljning.
Arr: Biblioteket

Fler evenemang finns på www.bjurholm.se
Har du ett evenemang som du vill publicera i KI, skicka till
tips@bjurholm.se senast 2015-11-09 för publicering 2015-12-10.

Ni vet väl att förutom böcker kan ni även låna ljudböcker, filmer,
tidskrifter, datortid.
Titta även in på bibliotekets hemsida: www.minabiliotek.se
På den sidan kan ni även reservera media och göra omlån på
dina lån. Till det behöver du en pinkod som du får av biblioteket.
Kontaktpersoner: Karin Gulliksson 0932-140 61,
Bodil Hennström 0932-140 62, Ulrica Lidström 0932-140 95
Lånedisk 0932-140 42, bibliotek@bjurholm.se

Oktober
5-19/10

Bagge i storformat

November
9-28/11

Höstsalong med Konstföreningen

Foto: Gunilla Björn

UTSTÄLLNING PÅ BIBLIOTEKET

