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Grattis Bjurholm!

Kommunen har blivit beviljade ett statligt bidrag på 103 664 000 
kronor genom Kammarkollegiets delegation för ekonomi i balans. 
För Bjurholm handlar det om ett investeringsbidrag på 97 500 000 
kronor som en delfinansiering av projekt Diamanten, en byggna-
tion av ett nytt kombinerat äldreboende, förskola, storkök och mat-
sal. Men även en delfinansiering av energieffektiviseringsåtgärder 
på fyra större fastigheter med 6 164 000 kr. Bjurholm får totalt 
drygt 103 miljoner av de 207 miljoner som delades ut. Nästa steg 
är att presentera ett förslag till finansieringslösning till kommun-
fullmäktiges sammanträde den 24 oktober och slutligt ställnings-
tagande om vi ska genomföra projekt Diamanten. Läs mer om 
projektet på vår webb.
 
Ny mandatperiod
En ny mandatperiod med fyra år startar för det nyvalda kommun-
fullmäktige efter valet. Redan till kommunfullmäktiges samman-
träde i oktober är de nyvalda politikerna på plats. Kommunfull-
mäktige ska i november fatta beslut om hur kommunstyrelsen och 
nämndernas sammansättning ska se ut. 

Styrande dokument
En ny mandatperiod innebär att många styrande dokument 
kommer att uppdateras. Kommunfullmäktige ska genom dessa 
dokument vägleda och styra hur vår kommun ska utvecklas och 
skötas.
 
Översiktsplan
Ett av de viktiga dokumenten är kommunens översiktsplan. En 
revidering av denna kommer att påbörjas under 2023. Över-
siktsplanen ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras.

Framtidsplaner för Bjurevi
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att ta fram 
en framtidsplan för idrottsplatsen på Bjurevi, med hjälp av kom-
munens medborgare. Kommunen genomförde en enkätunder-
sökning under sommaren 2021, där önskemål till vad området på 
Bjurevi ska användas till kunde inlämnas. Utifrån enkäten har tre 
förslag tagits fram som bedöms som genomförbara.

Kommunen arbetar för tillfället med många andra projekt som be-
döms ha högre prioritet. Arbetet med Bjurevi är pausat till förmån 
för andra projekt och kommer att återupptas när det finns tid och 
möjlighet.

Kärnverksamheter
Kommunen arbetar kontinuerligt med stora förändringar inom våra 
kärnverksamheter där fastigheterna har stora behov av åtgärder. 
Men där har det redan skett massor. Vi har en renoverad simhall 
och skolans lokaler genomgår kontinuerliga förbättringsåtgärder. 
Budgeten för 2023 innehåller investeringar för en ny brandstation, 
nya skollokaler och återvinningscentral. Kommunen har även blivit 
beviljade nya statliga näringslivspengar. Dessa medel kommer 
bland annat användas till att skapa förutsättningar för en restau-
rang i det gamla värdshuset.

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

HUR NÖJD ÄR DU MED VÅRA 
E-TJÄNSTER?
När du skickar in ett ärende till kommunen via en e-tjänst så har du 
möjlighet att lämna ett betyg samt en kommentar. Våra e-tjänster 
får över lag bra betyg vilket är jättekul. 
 
Vi ser gärna att du som lämnar betyg även ger en kort kommentar. 
Är det något vi kan göra bättre så försöker vi naturligtvis lösa det. 

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

SYNPUNKTER, KLAGOMÅL 
OCH BERÖM 
Bjurholms kommun vill erbjuda service av god kvalitet. Ibland blir 
något fel och då är det viktigt att vi får veta det. Dina synpunkter 
är viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Vi ser 
klagomål och synpunkter som en del i vårt kvalitetsarbete.

Så här hanterar vi klagomål och synpunkter
•  Synpunkt/klagomål/förslag/beröm kommer till kommunen via   
 e-tjänst, e-post, brev eller telefonsamtal.
•  Ärendet registreras i vårt ärendehanteringssystem för den   
 nämnd ärendet lyder under, kommunstyrelsen, kultur- och ut  
 bildningsnämnden, socialnämnden eller miljö- och byggnämn  
 den
• Ärendet skickas till verksamhetschefen för den verksamhet   
 som ärendet rör (kommun-, social- eller skolchef)
• Verksamhetschef utser den som ska handlägga ärendet och   
 skickar ärendet vidare till denne
• Ärendet ska hanteras skyndsamt. Återkoppling till anmälaren (i  
 de fall återkoppling önskas) muntligt eller skriftligt så snart det är  
 möjligt, dock alltid inom tre veckor
• Upplever uppgiftslämnaren ingen förbättring efter kontakt med  
 handläggare kan personen föra ärendet vidare till verksamhets 
 chef. Är man inte är nöjd med kommunens hantering av klago 
 mål kan man i vissa ärenden göra en anmälan till högre instans.  
 Det kan t ex vara Länsstyrelsen eller Skolinspektionen (gäller  
 skola och förskola)
• Det är möjligt att lämna in anonyma klagomål, dessa ska utredas  
 likadant som när uppgiftslämnaren är känd även om uppgiftsläm 
 naren inte kan få ett svar

   Kontaktperson: Bibbi Eklund, kommunikatör, 
   0932-140 02, bibbi.eklund@bjurholm.se 



KRISBEREDSKAPSVECKAN 
2022 (tema mat)
En stor del av maten vi äter är importerad. Om något allvarligt 
skulle inträffa som skulle påverka vår förmåga att importera mat 
till Sverige skulle mataffärerna snabbt bli tomma på mat.

Vad kan jag göra?
• Handla lokalproducerat. Den lokala livsmedelsproduktionen är 
   viktig, och bidrar till att vi blir mindre sårbara vid en kris i 
   samhället.
• Se till att ha mat hemma som inte behöver kyl eller frys och an 
 nat som är bra att ha hemma vid en kris i samhället, se checklis 
 tan på www.msb.se/krisberedskap   
• Du kan också odla själv eller köpa närodlade grönsaker.

Du är en del av Bjurholms beredskap. 
#VihållerVästerbottenigång #Krisberedskapsveckan

Utställning på biblioteket vecka 39 26/9--2/10.

Kontaktperson: Bibbi Eklund, kommunikatör, 
0932-140 02, bibbi.eklund@bjurholm.se 
 

CASTORSKOLAN
Läsårsdata 2022/2023 för grundskolan/grundsärskolan 
i Bjurholms kommun
                                            
Höstterminen 2022
22 augusti - 22 december                        
Lovdagar:    v.44 Höstlov (31 okt-4 nov)
 
Vårterminen 2023
10 januari - 13 juni
Lovdagar: 
v.10 Sportlov
v.15 Påsklov
19/5 Lovdag i samband med Kristi himmelsfärds dag
 
Ytterligare två studiedagar under året läggs in av rektor och 
meddelas på Schoolsoft.
 
Kontaktperson: Pia Bolin, skolchef, 
0932-141 75, pia.bolin@bjurholm.se 
 

MILJÖ
Slaktavfall från vilda djur 

Slaktavfall från vilda djur får lämnas i skogen, helst på fallplatsen 
eller liknande så att andra djur kan ta del av det. Det ska lämnas 
långt in i skogen för att inte locka rovdjur till bebyggelsen. 

Slaktavfallet får inte innebära en olägenhet, det är därför viktigt att 
inte placera det i närheten av bostäder, vägar, vandringsleder och 
andra platser där människor vistas.

Slaktavfall från flera djur får inte samlas ihop och tippas på ett 
och samma ställe i stora volymer, sprid ut det separat på lämpliga 
platser.

Det är förbjudet att lämna hushållsavfall i skogen som till exem-
pel: plastsäckar, plastpåsar och plasthandskar. Om man väljer att 
gräva ner slaktavfallet får inte hushållsavfall lämnas i gropen.

Kontaktperson: Margita Classon, miljöinspektör, 
0932-140 08, margita.classon@bjurholm.se 

Elda på rätt sätt – för hälsa, miljö och plånbok
Genom att elda på rätt sätt i kaminer och pannor går det att mins-
ka risken för skadliga luftföroreningar och olägenheter, samtidigt 
som rätt eldningsteknik är bra för din plånbok. Risken minskar 
också för sotbränder.
• Använd eldningsinstruktionen för din eldstad, om det finns 
   någon.
• Använd ved som är lagom torr. Veden bör ha varit förvarad   
 under tak utomhus under minst 6 månader, men gärna ett år.   
 Använd veden som du tar in inom några veckor. Om veden blir  
 för torr brinner den fort och ger lite mindre värme, samtidigt som  
 det bildas något mer sot och föroreningar.
• Det är inte tillåtet att elda avfall, impregnerat eller målat virke,  
 eftersom det avger farliga ämnen.
• Undvik tändvätska. Använd istället braständare eller spänta   
 ved för att starta upp elden med. Placera tändmedlet under de  
 översta vedträna.
• Tänd i toppen! Då förbränns en del av föroreningarna istället   
 för att spridas. Dessutom kommer elden att ge mer värme per  
 vedträ, eftersom elden brinner jämnare.
• Se till att lufttillförseln är god. I början behöver elden mycket   
 syre, men lufttillförseln kan sänkas något när elden    
 kommit igång. Elden ska brinna med klara och livfulla gula lågor.  
 Röken som kommer från skorstenen ska helst inte synas alls   
 eller se vit ut vid kallt väder. Gul, grå eller svart rök är tecken på  
 att det kommer ut luftföroreningar.

Om du vill installera en ny eldstad, eller göra väsentliga ändringar 
på befintlig eldstad eller rökkanaler så behöver du göra en anmä-
lan till kommunen. Läs mer på vår hemsida där du också kan göra 
en digital anmälan i vår e-tjänst.

Kontaktavdelning: Plan och bygg, 0932-140 00 (växel), 
kommunen@bjurholm.se



ANHÖRIGSTÖD 
Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som stödjer eller vårdar 
en närstående med svårighet att själva klara sin vardag. Den du 
hjälper kan vara en person i familjen, en vän eller granne. Du är 
ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp, men ibland 
behöver du också få stöd, hjälp och tid för dig själv. Genom stöd 
till dig kan vi på olika sätt underlätta din situation. 

Anhörigstöd kan vara:
• Samtal 
• Information, råd och stöd
• Deltagande i anhörigträffar
• Avlösning 
• Anhörigbidrag
 
Vänd dig till anhörigkonsulenten så får du veta mer om vilket stöd 
kommunen erbjuder.
 
Anhörigträffar
Du som hjälper och stödjer någon som står dig nära erbjuds att 
delta i Anhörigträffar med olika teman. Du får träffa andra i liknan-
de situation, utbyta erfarenheter, få information och mer kunskap. 
 
Datum Tema
11/10  Att vara anhörig
  8/11  Anhöriga – vad har vi rätt till?
  6/12   Praktisk hjälp i vardagen
10/1   Anhörig och vårdare – en roll eller flera?
 
Lokal:   Ogen, kommunkontoret
Tid:  Kl.13.00–14.30
 
Vi bjuder på fika! Meddela gärna att du kommer.
 
Kontaktperson: Annica Westman, anhörigkonsulent, 
0932-140 12, annica.westman@bjurholm.se

LANDSBYGDSUTVECKLING
Nominera till styrelsen för Idériket 
Umeåregionen 2030 (Leader

Nu är det möjligt att nominera till styrelsen för Idériket Umeå-
regionen 2030, den förening som kommer bedriva leaderverksam-
het i Umeåregionen åren 2023–2027.

Styrelsen har ett viktigt uppdrag i att säkerställa att Idériket 
Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi genomförs och att 
målen i strategin uppfylls. Den lokala utvecklingsstrategin styr 
både inriktningen på leaderarbetet och vilka projektidéer som kan 
komma att beviljas stöd från leaderområdet. 

Styrelsen har alltså ett stort och spännande uppdrag som en 
utvecklande kraft för Umeåregionens landsbygder!

Den kommande styrelsen består av 18 ledamöter. Styrelseleda-
möterna utgörs av representanter från ideell, privat och offentlig 
sektor från de ingående kommunerna Bjurholm, Nordmaling, 
Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Totalt handlar det om 6 
ledamöter från varje sektor.

Har du en idé om vem som skulle passa som handen i handsken 
för uppdraget? 

Kanske känner du en person som brinner för lokal utveckling och 
som besitter både kunskap och nätverk till nytta för leaderområ-
det? Nominera gärna den personen!

Nomineringar kan göras fram till 30 september, helst via en enkät 
som återfinns på https://ideriket2030.se/ eller via ett mail till någon 
i valberedningen.

Frågor?
Tveka inte att höra av er till någon i valberedningen:

• Mikael Berglund, sammankallande:
 mikael.berglund@umea.se, 070-559 71 84
•  Henric Jakobsson 
 jakobssonhenric@gmail.com, 070-214 35 21
•  Britt-Louise Eriksson
   Britt-Louise.Eriksson@vindeln.se, 070-301 34 90
• Olof Karlsson
 olofksikea@gmail.com, 070-301 93 47
• Åsa Lindström
 asa-lindstrom@telia.com, 073-062 48 65
• Niclas Bromark
 niclas.bromark@rfsisu.se, 070-551 43 11
• Ronny Jonsson (Bjurholms representant i valberedningen)
 ronny.jonsson.strom@hotmail.com, 070-565 54 24

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

BIBLIOTEKET
Sedan 15 augusti har vi en ny biblioteks och kulturansvarig på 
plats. Matilda Sunna har studerat statsvetenskap i Uppsala, biblio-
tek och informationsvetenskap i Umeå samt litteraturvetenskap.

 
 

5 snabba frågor till Matilda! 
• Var är du uppväxt? 
- I Röbäck, en by lite söder om Umeå. Nu bor jag i Ersmark, strax
  norr om Umeå. 
• Vilket är ditt bästa tips för att må bra? 
- Att inte tänka så mycket. Och om det inte fungerar kan man alltid 
  träna eller äta choklad. 



Vi önskar alla 
läsare en trevlig höst!

_______________________________________________________________
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• Favoritsport? 
- Är en gammal innebandyspelare i grunden men ser helst på
  hockey.
• Vad läser du helst? 
- Klassiker! Gärna Dostojevskij, Kafka och andra namn som är
  svåra att stava. Annars är barn och ungdomsböcker underskatta
  de att läsa även som vuxen. – 
• Ditt intryck av Bjurholm? 
- Det är så mysigt! Jag pendlar ju och vägen hit är en perfekt 
  pendlingsväg eftersom den är så vacker. När man kommer fram 
  är det som att komma till en undangömd bergsby. Hittills har det
  också varit fint väder varje dag. Underbart!

Digital handledning
Varje torsdag kl.17.00-19.30, på biblioteket. 
Biblioteket har kostnadsfri digitalhjälp för dig som vill ha hjälp med 
telefon, mejl, internet eller annat digitalt. 
Kontaktperson: Josefine Larsson, 0932-140 62, josefine.larsson@
bjurholm.se

Datakurs för seniorer
Fr.o.m. 5:e september, på biblioteket. 
Är du intresserad av att gå datakurs? Datakurs för seniorer 
startade 5:e september men det går fortfarande att anmäla sig till 
josefine.larsson@bjurholm.se.  Vi går igenom saker som mobiler, 
appar, e-post, sms, 1177, e-tjänster m.m. 
  
SEE Hållbarhetsvecka
19-25:e september, vecka 38 under öppettiderna. 
Måndag kl.10.00-15.00, tisdag kl.10.00-13.00 & kl.17.00-20.00, 
torsdag kl.10.00-13.00 & kl.17.00-20.00.
Det är hållbart att låna böcker men också att överta böcker. Kom 
in och välj en ny, gratis bok från vår hylla med ”garanterat bra 
böcker”.
Kontaktperson: Karin Gulliksson, biblioteks- och 
kulturansvarig, 0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se

   
   
   Bjurholms nya miljöstation finns på   
   Industrivägen 5, bakom fastigheten 
   följ skyltarna.Miljöstationen är öppen  
   onsdagar kl.12.15-15.00. 

   Den nya lokalen är fräsch med stora  
   fina ytor. På den nya miljöstationen   
   kan du även hämta nya avfallspåsar.  
   

Miljöstationen är bemannad och du får hjälp när du kommer. 
Antalet besökare är högre under maj till och med oktober då det 
brukar komma mellan 10-25 besökare.

Kontaktperson: Anders Sundling, Verksamhetschef Gemensam 
Service (GS), 0932-140 31, anders.sundling@bjurholm.se

UTSTÄLLNINGAR PÅ 
BIBLIOTEKET

26/9--2/10 Krisberedskapsveckan, utställning krislåda, böcker,
       broschyrer mm

EVENEMANG
SEPTEMBER
22/9 Invigning av simhallen, mer information kommer på 
               webb

OKTOBER
4/10 Jobb- och utbildningsmässa, kl. 09.30 - 12.30, på 
   Lärcentra (f.d. Wärdshuset), Storgatan 1a
 
 Mässan riktar sig till dig som är nyfiken och vill veta 
 mer om studier och/eller arbete.Här får du träffa flera   
 utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen både från  
 Bjurholm och från närliggande kommuner, Arbetsför-  
 medlingen, kommunen som arbetsgivare, lokala företag  
 från bl.a. skogs- och jordbruksnäringen. 
 Ta chansen att besöka oss och prata framtid!

25/10 Författarbesök Anita Kärrman, kl.18.30-20.00, på 
 biblioteket. 
 Anita Kärrman från Pauträsk, tidigare allmänläkare i
 som fåglarna: om bolagsvälde och kronotorp i södra   
 Lappland”.

NOVEMBER
17/11 Författarbesök, Anna-Lena Forsberg, kl.18.30-20.00, 
 på biblioteket. 
 Anna-Lena Forsberg från Bjurholm är författare och   
 mamma till Jalle.  “I boken  beskrivs en situation som är  
 lika hjärtskärande som hoppfull”

 Har du ett evenemang som du vill publicera i KI 
 skicka till: tips@bjurholm.se senast 2022-10-31 
 för publicering 2022-11-24.

Person på bilden 
Torbjörn Risberg, GS

NY MILJÖSTATION


