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Krishantering från coronapandemi till
Ukraina

Vi har tillsammans klarat en coronapandemi
som varat i två års tid. När corona inte längre
är klassad som allmänfarlig- och samhällsfarlig
sjukdom kommer nästa kris. Ett krig i Ukraina
som påverkar hela världen ännu en gång.
Vi har i kommunen haft en god krishantering under två års tid
och är redo för nästa kris. Även om denna kris hanteras på annorlunda sätt är våra processer detsamma. Vi har kontinuerliga
möten med anledning av det säkerhetspolitiska läget och följer
utvecklingen hela tiden.
Vi uppdaterar med en samlad lägesbild för Västerbotten på vår
hemsida kontinuerligt för allmänheten.

Årets resultat och framtid

Bjurholm gör ett överskott för år 2021. Detta resultat har vi våra
fantastiska medarbetare att tacka för som kämpar varje dag för
att leverera samhällsservice till våra invånare. Vi ser även att mellan åren 2020 och 2021 har vi haft en ökad befolkningsmängd
som är väldigt glädjande eftersom kommunens ekonomi bygger
på hur många invånare som lever och bor i kommunen. Den
största utmaningen för kommunen är att kunna erbjuda bostäder.
Om befolkningsutvecklingen kommer att stå sig framöver är svårt
att veta. Men kommunen har en bra geografiskt strategisk placering i förhållande till Umeå. Därför är det viktigt att planeringen för
framtiden görs.

Projekt Diamanten och Kammarkollegiet

Kommunen har arbetat med omställningsarbete för att hitta en
väg för att nå bättre förutsättningar för en ekonomi i balans. Projekt Diamanten handlar om att hitta bättre lösningar för hur lokaler
ska anpassas till äldreomsorgen och förskolans verksamheter i
syfte att få en bättre arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler till
en lägre driftskostnad. Kommunen måste fatta kloka beslut om
hur Bjurholms framtid ska se ut där vi säkerställer en god ekonomi, en bra arbetsmiljö och framförallt att ge den service som alla
medborgare har rätt att få med god kvalité.
Staten har via Kammarkollegiet utlyst ett statsbidrag för en ekonomi i balans där de ger bidrag till omställningsarbete som ger
lägre kostnader på sikt. Kommunen har ansökt om detta bidrag
hos Kammarkollegiet med förhoppningen att få bidrag till projekt
diamanten. Mer information finns på webben.
Näringslivspengar
Staten har gått ut med nya näringslivspengar för tre nya år från
2022 till 2024. Kommunen har ansökt om detta näringslivsbidrag
och fått det beviljat. Tidigare näringslivsbidrag har bland annat
gett kommunen ett nytt industriområde, mötesplatser i form av en
ny park och förutsättningar för hotell i Bjurholm. Nu kommer nya
förslag att presenteras för kommunstyrelsen för fortsatt utveckling av vår kommun.

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

FERIEUPPDRAG/
SOMMARJOBB 2022
Nu är det dags att skicka in ansökan om ferieuppdrag/sommarjobb. Sista dag för ansökan är den 8 maj.
Krav för att ansöka
• Skriven i Bjurholms kommun
• Fyller minst 15 år under kalenderåret
• Har en pågående men ej avslutad 3- årig gymnasieutbildning
• Befinner dig i åldersspannet motsvarande en pågående men
ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning
Ferieuppdrag innebär att du under sommarlovet, under två
veckor, kan få utföra uppdrag under 6 timmar/dag. Ersättningen
baseras på det antal år du fyller eller har fyllt under detta år.
Ersättning
• 15 år 50 kr/timme
• 16 år 55 kr/timme
• 17 år eller mer 60 kr/timme
Uppdrag att söka
• Fastighet
• Företag/föreningar i kommunen
• Förskola och fritids
• Gräs, parkskötsel och underhåll
• Lokalvård
Ansökan gör du digitalt via våra E-tjänster.
OBS! Plats kan ej erbjudas om ansökan inlämnas efter sista
ansökningsdag!
Kontaktpersoner:
Jenny Lundberg, arbetsmarknadskoordinator, 073-805 01 34
Christer Johansson, integrationsassistent, 070-216 85 90
samordnare, 0932-140 26, charlotta.georgsson@bjurholm.se

JOBBA SOM
DELTIDSBRANDMAN
Som deltidsbrandman får du möjlighet att göra skillnad på riktigt.
Förutom att rädda liv och göra skillnad i samhället ingår du i en
gemenskap hos räddningstjänsten, får en värdefull utbildning
med regelbunden övning och får ett rejält tillskott i hushållskassan. Det viktigaste du behöver är viljan att hjälpa till och rädda
liv. Intresseanmälan skickas till Roger.
Kontaktperson: Roger Westerberg, räddningschef,
0935-141 40, roger.westerberg@vannas.se

LOGOTYPETÄVLING – VINN
PRESENTKORT
Kommunen har beviljats medel för att under 2022 arbeta med
aktiviteter som stärker arbetet för god psykisk hälsa och för genomförande av självmordsförebyggande insatser, både genom
riktade insatser inom kommunen och genom samverkan med
aktörer i kommunens närhet.
För att spegla det centrala i projektet, i samband med marknadsföring och kommunikation, önskar vi nu din hjälp med att ta
fram en bra logotype. Som en del i tävlingen ingår att föreslå ett
kortare namn på kommunens självmordsförebyggande arbete
och arbetet för god psykisk hälsa. Det är önskvärt att projektets
namn framkommer i eller går att skriva vid logotypen. Vinnare i
tävlingen belönas med presentkort hos
Bjurholms företag/föreningsliv.

Förutsättningar för inlämnande av bidrag
•
•
•

•

•

•
•

Inlämnare av bidrag måste inneha rättigheten till inskickat
bidrag.
Logotypen ska vara ritad, får inte innehålla fotografier av
miljöer eller personer.
Genom att delta i tävlingen godkänner du att Bjurholms
kommun får använda dina insända bidrag i marknadsföringssyfte.
Maximalt tre färger får användas och symboliken måste
framträda även om logotypen används i ett svart/vitt
utförande.
Logotypen ska vara enkel, detaljer ska vara synliga även
om logotypen används i ett mindre/relativt litet format
(frimärksstorlek).
Bilden ska spegla det som är centralt i projektet.
Bidrag inlämnas i jpg- format samt om möjligt även i
eps- format

Tävlingen är öppen för alla. Bidrag måste dock vara inlämnat till
kommunen senast den 9 maj 2022.
E-posta ditt bidrag till kommunen@bjurholm.se.
Namn, adress och telefonnummer till dig som deltar måste vara
tydligt noterat tillsammans med inlämnat bidrag.
Tre vinnare kommer att belönas med presentkort hos lokala
företag/föreningar i Bjurholm.
• Första pris är hyra av två bowlingbanor under två timmar i
Bjurholm (värde 960 kr).
• Andra pris är ett månadskort på gymmet i Bjurholm
(värde 350kr).
• Tredje pris är en måltid för två på Guldbaggens Café
(värde 200 kr).
Vinnare utses av projektets styrgrupp och beslutet kan inte överklagas. Vinnare kontaktas i första hand personligen. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren. Vinnande bidrag kommer även
att publiceras på kommunens hemsida, Kommunal information
samt i sociala medier.
Finansieras genom Länsgemensamma stimulansmedel inom
ramen för Uppdrag psykisk hälsa 2021-2022

Behov av stöd och hjälp
Det är viktigt att öka kunskapen och prata med varandra om
psykisk (o) hälsa. I samhället finns många myter, myter som
låter oss tro att vi agerar rätt trots att de ofta lurar oss att göra
fel. Genom att ha rätt kunskaper kan vi ge varandra rätt typ av
omsorg och medmänskligt stöd.
Om du mår dåligt och behöver få stöd och hjälp finns kontaktuppgifter på kommunens webb.
Kontaktperson: Annica Westman, projektkontakt,
0932-140 12, annica.westman@bjurholm.se
,

KAN SKOGENS BÄR VARA
EN NY MÖJLIGHET FÖR
LANDSBYGDEN I
BJURHOLM? Vi söker dig
som vill ha
svar på frågan
Årligen plockas skogsbär för miljontals kronor i Bjurholmsområdet, men lite av värdet blir kvar i bygden. Det vill projektet
FAIRCHAIN ändra på genom att testa om bärplockning och förädling kan organiseras på ett nytt sätt som bättre gynnar de som
bor och verkar i Bjurholm. Vi kallar det ”Bär i bygden” och söker
nu intresserade personer som vill vara med.
Varje år plockas flera hundra ton skogsbär runt Bjurholm av
utländska bärplockare i samverkan med större bärgrossister.
Lokal bärplockning har nästan försvunnit trots en tidigare tradition av både bärplockning och förädling i trakten. Skogsbären
är väldigt nyttiga och det finns en lokal och regional marknad för
dem, men det behövs stöd till de personer som vill ge sig ut och
plocka bären.

I sommar förnyar vi skogsbärsnäringen tillsammans –
var med du också!
Nu i sommar vill vi testa om våra idéer fungerar i praktiken. Vi
kallar det ”Bär i bygden” och tanken är att sätta upp ett litet renseri i Bjurholm och engagera intresserade personer i Bjurholmsområdet som vill plocka bär. Vi söker därför personer som kan
tänka sig plocka, rensa, frysa och/eller sälja bären - eller bidra
på andra sätt. Vi vill utveckla en lokal och långsiktig skogsbärsnäring som gör att värden och vinster stannar i Bjurholm,
nära där bären plockas. Vi vill göra det här tillsammans och
skapa någonting som blir lokalt och långsiktigt!
Tycker du att Bär i Bygden låter intressant och något som
du skulle vilja vara med och bidra i?
Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till någon av
oss innan den6 maj.
Kontaktpersoner: Alexander Wahlberg, projektledare
FAIRCHAIN. alexander.wahlberg@ri.se
Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare Bjurholms kommun
claudia.wieczorek@bjurholm.se

AMBASSADÖRER
Vi vill på ett positivt sätt visa upp vår fantastiska kommun och
dess innevånare och kommer därför att lyfta fram personer som
lever, bor och verkar i Bjurholms kommun eller som på annat
sätt är goda representanter för Bjurholm. Varje år kommer vi
att presentera minst 8 stycken ambassadörer via kommunens
sociala medier, KI (kommunal information) och webb.

Ambassadör nr. 3 är Oskar Georgsson, en jordnära
mångsysslare som trivs bäst i naturen.

Hur kom du till Bjurholm?

- Jag är uppvuxen i Degernäs vid Balberget och nu bor jag,
min fru och våra två barn inne i Bjurholm där vi trivs bra. Det
är lite kul att vyn på Balberget följt med mig, den ligger mig
varmt om hjärtat, säger Oskar.

Vad gör du i Bjurholm till vardags och på fritiden?
Ambassadörspar nr. 2 är Elin Georgsson och
Alexander Öberg.

Två unga mjölkbönder som bor med sina två barn i Agnäs, där
de trivs allra bäst och har allt de behöver. Att få jobba med sin
hobby är få förunnat, att paret dessutom har byggt en helt ny
ladugård med plats för 120 mjölkkor säger mycket om dessa två
drivna entreprenörer.

Hur kom du/ni till Bjurholm?

- Alexander är född och uppvuxen här i Agnäs. Efter att han
gått ut gymnasiet, jobbade han ett år hemma på Öbergs gård
innan han tog över den 2010 efter sina föräldrar. Jag kommer
ursprungligen från Torrböle, Nordmalings kommun, och flyttade
ihop med Alexander och till Agnäs 2013. Jag hade planer på att
bli veterinär men “blev fast” vid just kor efter att ha jobbat på ett
antal gårdar runtom i trakten, berättar Elin.

Berätta vad ni gör i Bjurholms kommun till vardags
och på fritiden?

-Vi har världens bästa jobb, man blir aldrig fullärd utan utvecklas
hela tiden. Korna är kloka, personliga, knasiga och vackra. Att
få möjligheten att jobba med vår största hobby är det bästa som
finns. Men det är mycket jobb trots att vi nu har en helt ny ladugård med automatiserad mjölkning. Det finns hur mycket som
helst att göra, säger Elin.
- På den lilla fritiden vi har, tycker vi om att hitta på saker med
barnen. Vintertid åker vi skidor och skoter och på sommaren
åker vi gärna och badar vid Öreälvens fina stränder. Jag gillar
också att träna och jag både jagar och fiskar, säger Alexander.

Vad är/betyder Bjurholm för Er?

- Här har vi familj och vänner och vi trivs jättebra. Naturen är
fantastisk med det kuperade och bergiga landskapet och den
vackra Öreälven alldeles i närheten. I Bjurholm finns allt vi
behöver.

- Jag jobbar på NK Lundströms trävaror i Tväråbäck och
parallellt driver jag och en kompanjon Ångermanbalens såg
och träförädling HB. Jag har alltid gillat naturliga produkter och
material och fastnade tidigt för just trä.
Djur och natur är ett stort intresse. Jag fiskar mycket i både
Öre- och Lögdeälv.
Bjurholm har många fina fiskevatten. Jag brukar även vara
med och springa i motionsserien, en bra kombination eftersom
jag gillar både friluftslivet och träning.
Att timra är ett annat stort intresse. Jag har gått kurs i timring
och har timrat upp ett eget fritidshus som jag nu håller på att
färdigställa, mitt ute i naturen någonstans i Bjurholm, säger
Oskar.

Vad betyder Bjurholm för dig?

- Bjurholm är för mig lugn, skog, djur och natur. En plats med
många engagerade småföretagare. Här finns nästan allt…
badhus, bowling, skytte och bibliotek.
Det enda jag saknar är ett fungerade Värdshus dit man kan
gå och äta och träffa andra.
Jag trivs bra i Bjurholm det är lagom stort och det är gångavstånd till det mesta. Det är en trygg plats för barnen att växa
upp på, alla känner alla, säger Oskar.

Kontaktpersoner:
Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare,
claudia.wieczorek@bjurholm.se
Tel 0932-141 41
Jenny Stensson, näringslivsutvecklare,
jenny.stensson@bjurholm.se
Tel 0932-140 15

FÖRENINGAR
Lokalbidrag

I år kan föreningar med egna verksamhetslokaler eller de som
långtidshyr lokaler (gäller ej bostadsutrymme) ansöka om ett
lokalbidrag. Bidraget ska täcka en del av föreningens
driftskostnader som t.ex. hyra, uppvärmning, försäkring, räntor,
vatten och renhållning. Efter prövning kan bidrag utgå med
maximalt 40 % av redovisade kostnader, dock högst 6 000 kr.

VISST SVARAR DU PÅ
FOLKHÄLSOENKÄTEN

Bidrag ansöks för föreningens kostnader gällande föregående
år dvs 2021. Ansökan görs via kommunens e-tjänst: Ansök om
lokalbidrag
Sista ansökningsdag är den 31 maj.

Bygdemedel

Ny ansökningsperiod för bygdemedel. För att effektivisera processen kring alla ansökningar om bygdemedel som Länsstyrelsen Västerbotten tar emot, så har de bestämt att dela upp
alla länskommuner i olika utlysningsperioder.
Bjurholms kommun tillhör numera sommarutlysningen, vilket
innebär att intresserade föreningar har möjlighet att ansöka
om bygdemedel för 2022 under perioden 15 maj till
30 september. Tidigare skulle föreningar ha skickat in en
ansökan senast den 31 januari. Detta gäller alltså inte längre.
Mer information om bygdemedel och hur man ansöker, hittar
du på kommunens hemsida www.bjurholm.se/bygdemedel
Kontaktperson: Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare,
0932-141 41 claudia.wieczorek@bjurholm.se

Utbildning

Länsstyrelsen Västerbotten erbjuder en utbildning i hur du
ansöker bygdemedel via en digital träff den 16 maj kl. 19.00 20.00. Vid intresse, anmäl dig senast den 12 maj via mail till:
elisabet.klinteback@lansstyrelsen.se

KOMMUNFULLMÄKTIGE
2022
Kommunfullmäktige är öppet för allmänheten. Sammanträdesplats är Folkets Hus. Samtliga sammanträden
kommer att sändas digitalt även i år, sammanträdeslänken kommer att publiceras på bjurholm.se och i
sociala medier.

Sammanträdestider år 2022

Dina svar bidrar till att förstå hälsan i Västerbotten och hur den
kan förbättras. Det är viktigt så att alla kan få stöd till bästa möjliga hälsa och livsvillkor oavsett kön, sexuell läggning, ursprung
eller var i länet de bor.
Region Västerbotten skickar ut enkäten Hälsa på lika villkor till
21 500 personer i Västerbotten under våren 2022. Till slutet av
mars hade 27%, 269 st. av 1 000 utsända enkäter i Bjurholm
besvarats.
Det är första året som enkäten går ut till personer över
84 år. Hjälp gärna äldre anhöriga att läsa/fylla i om det
behövs.
Svarstid till fredag 20 maj. Alla svar är viktiga!
Kontaktperson:
Malin Burström, kvalitetsstrateg, 0932-141 77,
malin.burstrom@bjurholm.se

MEDBORGARDIALOG
Kommunstyrelsens presidium

Måndagar :
25/4, 13/6, 24/10, 7/11, 12/12 start kl.13.00.

Ordförande, 1: e vice ordförande, 2:e vice ordförande och
kommunchefen bjuder in till vårens sista medborgardialog
den 16/5 kl.18.00.

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

Mer detaljerad information kommer på webb och i sociala
medier.

BJURHOLMS
KOMMUN

TEKNISKA

PLAN OCH BYGG

Slamtömningssäsong

Har du planer på att bygga i sommar?

När kommer slambilen?
Ordinarie slamtömningsperiod i Bjurholms kommun är från maj
till och med november. Ni som har slamtömning 2 gånger per år
kommer att få brunnen tömd i maj och i november. Det som är
nytt för i år är att övriga ordinarie slamtömningar kommer att ske
enligt schema från juli till oktober månad.

SMS-avisering

Nu börjar vi med SMS-avisering inför slamtömningen. Du kommer då att få ett meddelande i din mobiltelefon cirka 10 dagar
innan slambilen kommer. Avisering via
SMS går till dig som är folkbokförd på den fastighet där slamtömning ska ske och är över 16 år. Du som inte har ett mobilnummer
får ett röstmeddelande via din fasta telefon.
Om du har ett oregistrerat kontantkort, skyddat nummer, äger ett
fritidshus i kommunen eller om ditt mobilnummer är registrerat på
din arbetsgivare så får du inte våra SMS automatiskt.
Om du vill ha SMS-avisering i din mobiltelefon registrerar du dig
via vår webb bjurholm.se/driftinformation via SMS. Där kan du
även lägga till fler telefonnummer (till exempel numret till din jobbmobil) och fler adresser.
Du kan även ringa eller mejla oss så lägger vi in/tar bort ditt mobilnummer åt dig.

Förebyggande spolning

Från och med 2022 kan vi erbjuda förebyggande spolning i
samband med ordinarie slamtömning. Det gäller då spolning
av infiltration och/eller spolning av ledningen mellan huset och
slambrunnen. Spolning av ledning inomhus eller faktiska stopp
innefattas inte.
För att vi ska veta vilken utrustning bilen behöver ha med sig när
den kommer till dig så måste vi få veta det innan slamsäsongen
börjar. Vi vill alltså att du kontaktar oss under vårvintern om du vill
ha en förebyggande spolning vid ordinarie tömning av din slambrunn.

Ska du gräva om din nuvarande slambrunn?

Kom ihåg att meddela oss i god tid om detta så att vi vet om du
ska ha tömt under säsongen eller inte. Får vi inget veta så kommer slambilen att tömma brunnen som vanligt. Vägrar du tömning
när slambilen är på plats, kommer framkörningsavgift att debiteras. Meddela oss även vilken slags brunn du har bytt till eftersom
vi behöver

Har du en sluten tank?

Om du har en tank måste du själv beställa tömningen hos kommunen, ring eller mejla så ordnar vi så att din tank blir tömd inom
åtta (8) dagar. När tanken är tömd får du ett SMS från slambilen.
Tänk på att fylla vattenlåset med vatten så snart som möjligt så
att det inte börjar lukta illa i huset.
Mer information om vad som gäller vid slamtömning finns på
webben.

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

Det är många som passar på att bygga nytt, bygga ut eller
bygga om under sommarsemestern, men för vissa byggprojekt
kan du behöva söka bygglov eller göra en bygganmälan hos
kommunen.
Vet du att du ska bygga något i sommar är det en bra idé att
redan nu kolla upp vad det är för regler som gäller för det du vill
bygga. Vad som faktiskt kräver bygglov är inte alltid glasklart.
Lagen är fylld av tillägg och undantag. Vad du får göra beror till
exempel på om tomten ligger inom eller utanför detaljplanelagt
område. Finns det många grannar i närheten kan det även utanför detaljplanelagda områden krävas bygglov eller anmälan.
Visste du tex att en Attefalls byggnad är bygglovsbefriad men
kräver en bygganmälan?
• Normalt krävs bygglov för ny- och tillbyggnader.
• Det kan krävas bygglov/anmälan för ett garage, en gäststuga, för att glasa in en uteplats eller sätta in eldstad.
• Om ditt bygge hamnar inom strandskyddat område
krävs oftast en strandskyddsdispens. Det gäller även
uppförande av bryggor, pirar, muddringar m.m.
• Vid inrättande av avlopp och värmepump samt ändring
av befintligt avlopp krävs ansökan/anmälan till miljökontoret

Handläggningstider

Du kan själv öka möjligheterna till ett snabbt besked genom att
se till att din ansökan är komplett och att de ritningar som du
lämnar in är fackmässigt utförda.
Att få bygglov kan ta upp till tio veckor från och med kompletta
handlingar.

Ansök digitalt

För att ansöka om lov eller göra en bygganmälan använd vår
e-tjänst bjurholm.se/E-tjänster, det är enkelt och bekvämt.
Är du osäker på vad du behöver för just ditt bygge? Hör av dig
till oss så hjälper vi gärna till.
Kontaktpersoner: Adam Bergqvist, bygglovhandläggare/byggnadsinspektör, 0932-140 20, adam.bergqvist@bjurholm.se
Mattias Olsson, byggnadsinspektör, 0932-140 03, mattias.

SOCIALA MEDIER
Vill du komma i kontakt med kommunen på sociala medier, kommentera eller ställa frågor, kom ihåg att gå in på
kommunens egna sidor. Kommunens inlägg delas ofta på
andras sidor, då kommer frågor och kommentarer inte till
kommunen.
Gå gärna in i det ursprungliga inlägget på kommunens
sida om du vill komma i kontakt med kommunens tjänstepersoner.

MILJÖ
Anmäla installation av värmepump i god tid

Det gör du via kommunens e-tjänst 6 veckor innan du planerar
att starta arbetet. Anmälan måste du göra när du tänker sätta in
en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur grundvatten (bergvärme), mark, ytvatten (sjö eller vattendrag).
För behandling av anmälan tar nämnden ut en avgift.
Kontaktperson: Pia Nylander, miljöinspektör, 0932-141 76,
pia.nylander@bjurholm.se

Dags att se över ditt avlopp

I kommunen finns det många enskilda avloppsanläggningar som
inte uppfyller dagens krav på rening. De kan under årens lopp
ha förlorat sin ursprungliga funktion på grund av ålder, brister i
slamavskiljaren, igensatt infiltration eller annat.
Om ditt avlopp inte fungerar tillfredsställande är du som fastighetsägare skyldig att utföra åtgärder. Miljö- och hälsoskydd
utövar tillsyn av avloppsanläggningar och kan ställa krav eller
utfärda förbud om brister påvisas.
För att installera enskilt avlopp eller göra förändringar i en befintlig avloppsanläggning måste du söka tillstånd. Det gör du via
kommunens e-tjänster.

Kontaktpersoner: Pia Nylander, miljöinspektör, 0932-141 76,

GYNNA VÅRA VILDA
POLLINATÖRER
De flesta växter behöver hjälp med sin pollinering, som är en
förutsättning för att vi ska kunna skörda många frukter, bär och
grönsaker. Antalet vilda pollinatörer minskar som en följd av
bland annat förlorade livsmiljöer och ökad användning av växtskyddsmedel, men det finns sätt att gynna dem:
• Skapa blomrika och varierade miljöer genom att välja 		
blommande träd och växter vid plantering. Välj inhemska
växtarter.
• Låt delar av gräsmattan få växa och blomma som en äng.
• Bevara eller skapa förutsättningar för boplatser. Sandblottor eller stenpartier i soliga lägen, gamla träd och död
ved är exempel som kan fungera som viktiga boplatser för
vilda pollinatörer.
• Undvik bekämpningsmedel.
• Förhindra spridning av invasiva främmande arter.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida:
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/pollinering/

Kontaktperson: Pia Nylander, miljöinspektör, 0932-141 76,
pia.nylander@bjurholm.se

pia.nylander@bjurholm.se
Margita Classon, miljöinspektör, 0932-140 08,
margita.classon@bjurholm.se

UTSTÄLLNINGAR/BIBLIOTEK

Håll utkik efter främmande invasiva arter

2-20 ABF ställer ut resultat av de cirklar de haft.Under sommaren visas utställningen ”för 50 år sedan”,som denna gång visar
foton från 1972.

Invasiva främmande arter är ett hot mot den biologiska mångfalden då de konkurrerar ut inhemska arter. Vissa arter kanske
du redan känner till, som mördarsniglar som kan äta upp dina
odlingar i trädgården, eller blomsterlupin som fyller vägkanterna.
Andra invasiva främmande arter som finns i Västerbotten är till
exempel jättebalsamin, jätteloka, trömsöloka, parkslide och vresros. Om du hittar en invasiv art kan du rapportera ditt fynd på
invasivaarter.nu eller artportalen.se, det ger värdefull kunskap
om arternas utbredning.
Det är viktigt att bekämpa de invasiva främmande arterna så
snart som möjligt, eftersom arbetet kan bli både svårare och mer
kostsamt om arterna tillåts få fäste. På vår hemsida finns information och nyttiga länkar. https://www.bjurholm.se/bygga-bo-miljo-och-infrastruktur/miljo--och-halsoskydd/naturvard
Kontaktperson: Pia Nylander, miljöinspektör, 0932-141 76,
pia.nylander@bjurholm.se

BIBLIOTEKET
Biblioteket mailar ut nyhetsbrev varje månad där vi informerar
om vad som händer på biblioteket. Får du inte något sådant
brev? Meddela oss vilken mailadress du har så du också kan få
brevet i din mailkorg.
Kontaktperson:
Karin Gulliksson, biblioteks- och kulturansvarig,
0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se

Maj

EVENEMANG
Maj
18
Musikkonsert i Folkets Hus kl.18.30, äntligen kan musikskolans
elever få visa upp vad de lärt sig. Arr: biblioteket/musikskolan
19
“Småbarnshäng” på biblioteket drop-in kl.13.00-14.30.
Biblioteket bjuder på fika och en gåvobok till alla barn.
Juni
6
Nationaldagsfirande i Bjurholms kyrka kl.13.00. Nationaldagstal
av elever från Castorskolan, underhållning och utdelning av
diplom till nya svenska medborgare. Fika på hembygdsgården
efter firandet i kyrkan.
Arr: Biblioteket, Bjurholms församling, Bjurholms hembygdsförening
8
Boksläpp i Folkets Hus kl.18.30. Släppfest av den nya novellsamlingen Överraskningen. Det är den andra boken skriven av
Bjurholmsbor som är boende här eller har annan Bjurholmsanknytning. I den nya boken blir vi överraskade på olika sätt.
Arr: Biblioteket, Kommunikationsnyckeln, Studieförbundet
Vuxenskolan
Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till:
tips@bjurholm.se senast 2022-05-30 för publicering
2022-06-22.

