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Corona - Bra jobbat!

Nu är sommaren här och vaccinationen mot
Corona pågår för fullt. Jag hoppas på ett
förbättrat läge under senare del av sommaren
och mot hösten. Vi har alla kämpat på olika
sätt. Inom kommunens verksamheter har de
som kunnat arbeta på distans gjort det under
en längre tid nu. Men det finns verksamheter som inte haft möjligheten. Det gäller bland annat kommunens verksamheter inom
vård och omsorg som ska ha en stor eloge för det fantastiska
arbete som de gjort för att hålla smittan borta från våra äldre,
bra jobbat all personal inom vården! Lika fantastiskt arbete har
vår förskole- och grundskolepersonal gjort under det senaste året
som säkerställt att våra barn och ungdomar haft en meningsfull
vardag trots kristider, bra jobbat!

Diamanten

Projektet med ett nytt äldreboende kombinerat med förskola har
pågått i två år och har levererat hittills i enlighet med kommunfullmäktiges beslut från april 2019. Det första som politiken tagit
ställning till är lokalisering och ändring av detaljplan. Detaljplanen beslutades om i kommunfullmäktige i juni 2021. Att det finns
en lagakraftvunnen detaljplan är en förutsättning för att komma
vidare med ett investeringsbeslut om kommunen ska bygga Diamanten eller inte. Investeringsbeslutet förväntas beslutas av
kommunfullmäktige under hösten 2021. Du kan läsa mer om projekt Diamanten och dess effekter längre fram i denna utgåva av
kommunal information.

Inflyttning förskola - befolkningsökning

Glädjande nog har vi blivit fler invånare under första halvåret
2021. Det har fötts fler barn och fler har flyttat till Bjurholms kommun. Det har gjort att vi fått ett ökat tryck på barnomsorg vilket
medför att kommunen har ett behov av att utöka med ytterligare
en förskoleavdelning. Beslut är taget att detta ska ske på förskolan Gläntan. Där ytterligare en modul för en avdelning kommer
dockas på i sommar för att stå startklar till höstens skolstart. Detta
är det mest ekonomiskt fördelaktiga med tanke på samordningseffekter med befintliga avdelningar. Mer om framtidens förskola
kan du läsa i projekt Diamanten längre fram i denna utgåva av
kommunal information.

skett digitalt och kommer fortsätta vara digitalt tills restriktionerna
har lättat. Därefter hoppas kommunen på att kunna återuppta de
fysiska fikatillfällena.
Detta är sista kommunal information innan sommaren och nästa
kommer i september. Vill önska er alla en skön sommar och semester och påminna om att hålla dig informerad om Coronapandemin och myndigheternas restriktioner. Passa på att fortsätta
träffas ute i sommar för att fortsatt minska smittspridningen!

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

NY SOCIALCHEF I
BJURHOLM
Vår socialchef Karin Gothefors-Linder går i
pension och den 1 september börjar Staffan
Berggren anställningen som ny socialchef i
kommunen.
Staffan Berggren har de senaste åren varit egen företagare, men
har en lång erfarenhet från den kommunala sektorn och främst
från arbete inom socialtjänsten. Han har tidigare jobbat i Norsjö
kommun som chef för dåvarande handikappomsorgen under 7 år,
följt av 9 år som socialchef.
På frågan om vad som lockar och är utmaningarna i hans uppdrag i Bjurholm säger han: ”Erfarenheten är att socialtjänsten
generellt är stadd i ständig utveckling och förändring och därför
pågår ett ständigt utvecklingsarbete. I den lilla kommunen erbjuder det extra utmaningar för att klara av att leva upp till politikens,
myndigheters och befolkningens krav och önskemål - utmaningar som på det stora hela känns stimulerande. Mer specifikt för
Bjurholms del upplevs tveklöst planerna på en omstrukturering
av äldreomsorgen som en utomordentligt spännande resa. Jag
hoppas verkligen att alla gemensamt ska se möjligheterna och
jobba mot att vi ska få en ännu bättre äldreomsorg.”
Vi hälsar Staffan välkommen till Bjurholm!

Fika med politiken - demokrati 100 år

Sverige firar att demokratin fyller 100 år detta år. Bjurholms kommun har därför undertecknat en deklaration för en stark demokrati. Det innebär att Bjurholm står upp för människors lika värde,
de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer
och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Bjurholms kommun vill bidra till att
demokratin står sig stark även i framtiden genom att:
• Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det
demokratiska systemet.
• Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin.
• Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet
och respekt.
Ett sätt att verka för demokratin är att ha en god medborgardialog. Bjurholms kommun har därför under en tid tillbaka haft fika
med politiken där du som medborgare är välkommen till en dialog
och har möjlighet att ställa frågor till våra ledande politiker och
ges möjlighet till att påverka. Under Coronapandemin har dessa

MÄRK DIN BREVLÅDA
Fastighetsägare, privata eller kommunala, har skyldighet att se till
att brevlådor och brevinkast är uppmärkta med namn på den/de
som ska ha post till lådan/inkastet. På brevlådor ska även postadressen framgå. Exempelvis ”Agnäs 820”.
Brevbärarna får enligt lag inte dela ut post om brevbäraren inte är
säker på att posten läggs i rätt brevlåda/brevinkast.
Tillståndsmyndighetens rätt att öppna obeställbara brev framgår
av 2 kap 10 § postlagen (definitionen av obeställbart brev framgår
av 1 kap 2 § postlagen). Att det är Post- och telestyrelsen som är
tillståndsmyndighet enligt postlagen framgår av 2 § postförordningen.

MOT ETT FOSSILFRITT
BJURHOLM
Bjurholms kommun har nyligen tagit fram en strategi för laddinfrastruktur som visar var kommunen föreslår att laddstationer för
elfordon placeras så att de gör så stor samhällsnytta som möjligt.
Utan en befintlig infrastruktur med laddstationer är det svårt att få
konsumenter att överväga att köpa en elbil.
Tanken med strategin är att den ska användas som underlag för
intressenter som vill etablera laddstationer som är öppna för vem
som helst att använda, så kallade publika laddningsstationer.
Du som vill etablera en publik laddningsstation kan söka investeringsstöd hos Naturvårdsverket. Det går också att söka stöd för
att investera i laddningsplatser för andra fordonstyper exempelvis
lastbil, båt, flyg etc. oavsett om de är publika eller inte.
Mer information om bidraget finns på Naturvårdsverkets hemsida.
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Bidrag-till-laddstationer-/

Förslag på lokalisering Vägstråk
av laddstatioiner		

Förslag på
laddare

Agnäsbacken
Väg 353
Agnäs stugby
Väg 353
Angsjöns camping
Väg 92
Bilevi´s
Väg 92/tätort
Bjurholms Camping
597/92
Bjurholm Golfklubb
Väg 597/92
Bjurholms tätort,
nära väg 92
Väg 92/tätort
Coop Bjurholm
Väg 92/tätort
			
Hälsocentralen/folktandvården
Destination
ICA Nära Agnäs
Väg 353
ICA Nära Balsjö
Väg 92
			
ICA Nära Bjurholm
Väg 92/tätort
			
Kommunhusets parkering
Väg 92/tätort
			
Pendlarparkering
fd Wärdshuset
Väg 92/tätort
			
Vitvattnets fd affär
Väg 539
Älgens hus
Väg 535/92
Angsjöns camping
Väg 92

Destination
Destination
Destination
Snabbladdare
Destination
Destination
Snabb
Snabb/
destination
Väg 92/tätort
Destination
Snabb/
destination
Snabb/
destination
Snabb/
destination
Snabb/
destination
Destination
Destination
Destination

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund, miljö- och säkerhetsskyddschef, 0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

MILJÖ
För dig som enskild brunnsägare

Vinsterna för dig som enskild brunnsägare med att din brunn (vatten- eller energibrunn) finns med i det nationella Brunnsarkivet
är flera:
• Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett
utsläpp eller annan miljöolycka.
• Andra som vill borra efter vatten eller värme i området
har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.
• Kommunen kan se din brunn när de tar fram planer för
ett område.

Genom att registrera din brunn bidrar du också till att vi alla gemensamt får bättre kunskap om grundvatten. När du gör kemianalyser på ditt brunnsvatten kan du välja att låta SGU ta del av
analysresultaten. På så sätt bidrar du till ytterligare kunskap.
Kontaktperson: Linda Engström, miljöinspektör, 0932-140 08,
linda.engstrom@bjurholm.se

Invasiva arter – ett av de största hoten mot den
biologiska mångfalden

Våren är här och med den de invasiva främmande växterna. Det
är arter som sprider sig snabbt och har en negativ inverkan på
den biologiska mångfalden. Det betyder bekymmer för markägare och inte minst för naturen. Tillsammans så kan vi minska spridningen genom att hantera dessa växter rätt när vi hittar dem.
Släng aldrig växtavfall i naturen, det räknas som nedskräpning,
men växtavfallet kan även innehålla invasiva växter som lätt kan
sprida sig och tränga undan inhemska växtarter i närområdet.
Släng inte heller invasiva växter i komposten/trädgårdsavfallet.
Lägg det istället i en plastpåse och förslut den. Lägg det antingen
i den gröna tunnan eller om påsen är skrymmande i brännbart på
återvinningscentralen. Informera gärna personalen och följ deras
instruktioner om hur och var du ska lämna det.
Växter som är invasiva är exempelvis jättebalsamin, jätteloka,
gul skunkkalla, blomsterlupin, parkslide och vresros. Om du hittar
någon av dessa i naturen så ska du rapportera in dem till Artportalen: www.invasivaarter.nu , där finns det även bilder och mer
information.
Kontaktperson: Linda Fahlander, miljöinspektör,
0932-141 76 udda veckor, linda.fahlander@bjurholm.se

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Gräs- och skogsbrandssäsong

När det är torrt och blåser hårt ökar risken för brand i skog och
mark. Då kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen. Räddningstjänsten meddelar när det finns förbud att elda utomhus.
Eldning, avverkning av skog, gnistor från tåg eller blixtnedslag
kan orsaka skogsbrand. Där det finns stora områden med skog
och där det är få som bor är risken för skogsbränder större.
En stor skogsbrand orsakar stora skador i samhället, människor
och byggnader kan skadas. Det orsakar också stora kostnader
för dem som äger skogen.
Om du tänker elda utomhus
• Ta reda på om det är eldningsförbud och vilka regler som
gäller.
• Var uppmärksam på vädret, följ SMHI:s prognoser för
skogs- och gräsbrandsrisk.
• Tänk på att elden sprider sig snabbt om det är torrt och
det blåser hårt. Ha alltid tillgång till vatten och släck elden
ordentligt.
• Ring 112 om elden sprider sig.
• Ta reda på var du befinner dig så att räddningstjänsten
snabbt kan hitta till din plats.

App - Brandrisk Ute

Via appen Brandrisk ute kan du få information om aktuell risk och
prognos för gräsbrand och skogsbrand. Du laddar hem appen via
Google Play eller App Store.
Kontaktperson: Roger Westerberg, räddningschef,
0935-140 14, roger.westerberg@bjurholm.se

TILLVÄXT & UTVECKLING
Ny omgång av Program för tillväxt

Programmets innehåll anpassas utifrån dina behov och förutsättningar. Under 12 månader får du tillgång till en individuell
affärscoach, experter och beprövade metoder för att stärka
ditt företag inom dina utvecklingsområden. Det kan t.ex. vara
ledarskap, innovation, produktutveckling, marknadsutveckling
eller hållbarhet. Programmet passar för företag med upp till 15
anställda och i de flesta branscher.
Vill du också vara med? Skicka in din intresseanmälan via länken på projektets hemsida. Där beskriver du kortfattat vem du
är och varför du vill delta i programmet. Programmet startar
i mitten av september 2021. Sista anmälningsdag 15 augusti
2021. Länk till anmälan och mer information
https://nis60.se/program-for-tillvaxt/
Programmet utförs av Robertsfors, Nordmalings, Vännäs, Bjurholms och Vindelns kommuner genom samarbetsprojektet Näringsliv i samverkan 6.0. Programmet är utvecklat i samarbete
med och genomförs tillsammans med ALMI företagspartner
Nord AB samt medfinansieras av Tillväxtverket och Region
Västerbotten.

BIBILIOTEKET
Bibliotekets öppettider under sommaren fram till
23 augusti

Tisdagar och torsdagar kl.17.00–20.00.
Helt STÄNGT vecka 29. Meröppetanvändare har tillgång som vanligt.
På grund av Coronarestriktioner får det finnas max 10 personer
samtidigt på biblioteket. Ta en lapp i foajén innan du går in, sprita
händerna och håll avstånd.

Bokförsäljning

Under sommaren 28 juni – 15 augusti har biblioteket utförsäljning av
gallrade böcker, barn– ungdom - romaner – deckare – fackböcker.
Fyll en kasse för 20 kr el 2 kr/bok. Det finns också några nya böcker
till försäljning. Betala med swish eller kontanter.
OBS! På grund av Coronarestriktioner får det finnas max 4 personer
samtidigt i rummet med bokförsäljning. Sprita händerna och håll
avstånd!
Trevlig sommar önskar vi på biblioteket.
Kontaktpersoner: Karin Gulliksson, biblioteks- och kulturansvarig,
0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se
Ulrica Lidström, barn- skol- och ungdomsbibliotekarie,
0932-140 95, ulrica.lidstrom@bjurholm.se
Tobias Bäckström, digital handledare, 0932-140 62
Tobias.backstrom@bjurholm.se

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

SIMHALLEN

Utställning på biblioteket under sommaren

För 50 år sedan – foton och artiklar från 1971.
Kom in och titta och komplettera gärna om du känner igen
någon på bilderna.

Renovering av simhallen

I mitten av juni startar den efterlängtade renoveringen av simhallen. Ventilation, tak, rening och bassäng ska få en upprustning och byggtiden beräknas pågå till mars 2022. Under renoveringen kommer simhallen att vara stängd och vi planerar att
kunna öppna upp igen under våren 2022.
Kontaktperson: Pia Bolin, skolchef, 0932-141 75,
pia.bolin@bjurholm.se

Trevlig sommar!

EVENEMANG
Bjurholms motionsserie 2021
Söndag 25 Juli		 Balsjö på Elljusspåret
				 Kontakt: Eva Svensson 070-687 32 30
Söndag 1 Aug.		
Vitvattnet vid Gamla skolan.
				 Kontakt: Simon Lidestav, 070-593 16 34
Söndag 8 Aug.		 Slåttertjärn, innan Karlsbäck,
				 ta av mot Abborrtjärn/Slåttertjärn.
				Kontakt: Sara Karlsson, 073-021 01 75
Söndag 15 Aug.		 ”Ottilias höstrunda”, Sunnanå skola.
				 Gemensam start 19,00 (om pandemin tillåter,
				 annars individuell)
				 Kontakt: Jesper Vestman, 070-697 98 19
Söndag 22 Aug.		 Agnäs på terrängbanan vid stolpfabriken.
				Kontakt: Lars-Erik Öberg, 070-291 88 58
Söndag 29 Aug.		 Bjurholm på Elljusspåret
				 Kontakt: Fredrik Johansson 073-183 10 19
Start: kl.18.30-19.30 (undantag för ”Ottilias runda” med individuell
alt. gemensam start till hösten).
Fritt deltagande (inga avgifter), välj sträcka som passar dig. Med eller
utan tidtagning i egen takt (det går bra att promenera!). Ha gärna med
egna pennor till startkorten. Nummerlapparna kan lånas under
säsongen. Hitta resultat på idrottonline.se/AgnasIK-Skidor
Agnäs IK, Balsjö IK, Bjurholms IF, Vitvattnets utveckling,
Karlsbäcks IF, Öredalens IK
Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till
tips@bjurholm.se senast 2021-08-30 för publicering 2021-09-23.

TEMABILAGA: PROJEKT DIAMANTEN
Ny detaljplan för kv. Arrendatorn, viktigt steg mot
bättre förskola och äldreomsorg.

Det är mer än två år sedan kommunfullmäktige beslöt att i projektform ta fram ett besluts-underlag inför beslut om byggande av
ett nytt vård- och omsorgsboende kombinerat med förskola i Bjurholm. Efter ett omfattande utredningsarbete, informationsmöten,
studiebesök mm har kommunstyrelsen godkänt en detaljplan för
kv. Arrendatorn som kommer att behandlas av kommunfullmäktige i juni. Det är ett angeläget och viktigt steg för att förverkliga
framtidens förskola och äldreomsorg för dig som bor och verkar
i Bjurholm!

Finns det parkeringsplatser till alla?

Detaljplanens genomförande innebär att parkeringarna vid biblioteket och Rektorsgatan delvis behöver ersättas. Parkeringsbehovet har analyserats i en särskild trafikutredning. Enligt denna
behövs drygt hundra parkeringsplatser (Personalparkering ca 85
st. Besöksparkering ca 24 st.) vilket är högt räknat i jämförelse
med andra liknande verksamheter i andra kommuner. All parkering kan inte tillgodoses inom detaljplanens område varvid möjliga och tillgängliga ytor i närheten har identifierats tex norr om Folkets Hus och vid ledningscentralen m fl. En etappvis utbyggnad
av parkeringsytorna som motsvarar behovet rekommenderas för
att undvika överdimensionering och onödiga kostnader.

Blir det mycket trafik?

Eftersom verksamheterna kommer att vara ungefär av samma
omfattning som idag kommer den totala trafikmängden i centrala
Bjurholm inte att öka nämnvärt eller till och med minska något
eftersom behovet av tex mattransporter kommer att minska med
Diamanten. Däremot blir det en koncentration till kv. Arrendatorn
pga. samlokaliseringen. Trafiken bedöms att öka på kyrkogatans
södra del från ca 300 bilar till ca 900 bilar per dygn vilket motsvarar ca 40 bilar per timme.

Vad blir nästa steg?

Detaljplanens innehåll

Detaljplanen syfte är att möjliggöra ett kombinerat vård- och
omsorgsboende, förskola och produktionskök med tillhörande
matsal. Inom planområdet regleras därför kvartersmark för vård,
skola och bostäder.
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Under förutsättning av att detaljplanen blir
klar är avsikten att under hösten knyta ihop
säcken och till kommunfullmäktige, ta
fram ett detaljerat besluts-underlag för ett
investeringsbeslut om byggande.
Byggstart beräknas därefter kunna ske
under år 2022 och efter en byggtid på ca
18 månader kan de nya lokalerna tas i
bruk under år 2024.
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Vilka lokaler används för förskolan och
äldreomsorgen?
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Förbättrad trafiksäkerhet

En ny infartsgata föreslås i Vännäsvägens tidigare sträckning
dvs i kvarterets norra del. Den nuvarande Skolgatan omvandlas till gång- och cykelväg och skolskjutsarna föreslås att lämna
och hämta vid Bjurholms busstation. Detaljplanen gör det också
möjligt att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid
entréerna till biblioteket, Folkets Hus och simhallen.

Bjurholms kommun har (2020) ca 60 stycken boendeplatser för
äldre fördelade över tre byggnader bl. a i regionens lokaler (Bjuregården) där även hälsocentralen och tandvården är lokaliserad.
Kommunens förskoleverksamhet är i centrala Bjurholm förlagd till
förskolan Örnen med tre avdelningar och till förskolan Gläntan
med två avdelningar. Den bedrivs i egen regi i inhyrda lokaler/
moduler. Kommunens kök för tillredning av måltider för förskola,
grundskola, äldreboenden och hemtjänst finns i Bjurholms Folkets Hus. Även matsalen för grundskolan finns där.
Lokalerna är av varierande ålder och standard. För vissa av
byggnaderna är underhållsbehovet stort.

Vilka behov ska Diamanten tillfredsställa?

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, kommer År 2028, dvs om tio
år, Sveriges folkmängd att passera 11 miljoner. Det kommer då
att vara 231 000 fler barn och unga, 399 000 fler i åldrarna, 19–64
år, och 309 000 fler som är 65 år och äldre jämfört med idag. Hur
ser det ut för Bjurholm? Om 10 år beräknar SCB att befolkningen
kommer att vara något mindre eller ungefär lika stor som idag
men viktigt att notera är att antalet skolbarn och antalet äldre som
andel av befolkningen förväntas öka något. Det innebär att behovet av förskoleplatser och äldreboenden kommer att vara minst
lika stort om tio år som idag. Ökad inflyttning till kommunen kan
naturligtvis förändra bilden så att behovet ökar.
Mot bakgrund av bland annat befolkningsutvecklingen har ett så
kallat lokal- och funktionsprogram som beskriver krav och förutsättningar för projekt Diamanten tagits fram. Enligt programmet
anges behovet till ett sextiotal platser för vård- och omsorgsboende, lokaler för hemtjänsten, en förskola med plats för ungefär 90
barn fördelade på ca sex avdelningar, ett produktionskök och en
skolmatsal. Köket ska producera upp till 550 luncher per dag och
120 middagar. Matsalen ska ha utrymme för minst 150 gäster.
En ny byggnad måste ha låg energianvändning
dels av miljöhänsyn men dels också för att hålla
driftskostnaderna nere. Energianvändningen
beror på många faktorer bl.a. krav på inomhustemperatur, ventilation, byggnadens utformning
mm.
Målsättningen för Diamanten är att energianvändningen inte ska vara högre än 80% av myndighetskraven.
Diamanten kommer att bli en samhällsviktig verksamhet. Redan
korta elavbrott påverkar verksamheten. Reservkraft är ett sätt
att säkra elförsörjningen inom verksamheterna när den normala
eldistributionen drabbas av avbrott. Diamanten planeras därför
även förses med reservkraft.

Blir det väldigt dyrt att bygga nytt?

För att svara på frågan måste man jämföra med de kostnader
som kommunen nu har för förskolans och äldreomsorgens lokaler. Som nämnts är de av varierande ålder och standard, med i
vissa fall höga el- och uppvärmningskostnader och ett uppdämt
underhållsbehov.
Kommunen betalar också hyror för inhyrda lokaler. De årliga kostnaderna uppgår till ca 9 Mkr per år. Att bygga nya lokaler som
ersätter de nuvarande beräknas medföra kostnader på ca 11 Mkr
per år. Med beaktande av att upprustningsbehovet är stort i de
befintliga lokalerna (vilket medför ökade kostnader från dagens
9 Mkr till uppskattningsvis 14 Mkr) framstår alternativet att bygga
nytt bättre än att behålla de nuvarande lokalerna.
En väsentlig fördel med att bygga nytt är också att verksamheterna kan bedrivas effektivare i ändamålsenliga lokaler. De kan
också erbjuda bättre arbetsmiljö för såväl anställda, boende och
förskolebarn, vilket är viktigt för att göra Bjurholm attraktivt.

Attraktiv utformning!

Placeringen centralt i samhället och närheten till Bjurholms kyrka
ställer krav på att den nya byggnaden får en attraktiv utformning
och att den i görligaste mån anpassas till sin omgivning. Arbetet
pågår med att ta fram förslagsskisser och utformningsalternativ.

Vill du veta mera?

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

Bjuregården som alternativ?

Bjurholms kommun hyr ca trettio platser för äldreboende (Bjuregården) av Region Västerbotten (RV) Diskussioner har förts med
regionen om möjligheten att inrymma kommunens hela behov av
äldreboenden i deras lokaler. Det har då visat sig att det skulle innebära omfattande om- och tillbyggnader samtidigt som det
blir svårt att fullt ut åstadkomma rationella och ändamålsenliga
lokaler.

