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Aktuellt:
• Räddningstjänsten
• Ny skolchef
• Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Kommunchefen informerar

Anhörigstöd

Hej Bjurholmare!

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

Här kommer lite information om vad som är på gång i kommunen
för tillfället.
Vi är igång med budgetarbetet för 2018. Som alltid finns det både
möjligheter och utmaningar. Detta arbete omfattar även budgetplaner för 2019 och 2020.
Vår nya ledningsorganisation är sedan 1 februari på plats.
Detta innebär att Bjurholms kommun nu har en skolchef på heltid
vid namn Henrik Bolin. Karin Gothefors Linder, som varit både
skolchef och socialchef, har övergått till att arbeta heltid som socialchef. Vi tror att detta kommer att bli en bra lösning för såväl
skola som omsorg.
I övrigt på rekryteringsidan har vi startat rekryteringsprocessen
för ytterligare en fastighetsingenjör. Detta med anledning av att
stora behov i verksamheten kräver en förstärkning.
Bjurholms kommun värnar om arbetsmiljön och sina anställda.
Sedan 1 januari är därför arbetstiden rökfri och möten tobaksfria.
Avslutningsvis vill jag lyfta möjligheten att besöka oss på kommunhuset när vi har öppet hus på kvällen den 4 april. Ni är givetvis som vanligt välkomna att titta in till oss även under kontorstid,
när behov finns att komma i kontakt med Bjurholms kommun.
Håkan Wretling, kommunchef,
0932-140 01,
hakan.wretling@bjurholm.se

Ny skolchef
Bjurholms kommun har tagit ett beslut om förändrad ledningsorganisation och har därmed anställt Henrik Bolin som skolchef från den 1 februari 2017.
Henrik kommer närmast från ett uppdrag som rektor och biträdande gymnasiechef i Vännäs kommun där han ansvarade för
ett antal gymnasieprogram, elevhälsan och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. I grunden är han grundskollärare för
årskurserna 4 till 9 inom de samhällsorienterande ämnena och
har totalt jobbat närmare 20 år inom grund- och gymnasieskola.
Henrik är bosatt på en hästgård i byn Brån, Vännäs kommun. Så
här beskriver han kortfattat sitt nya uppdrag:
”I mitt nya uppdrag tänker jag att jag
vill arbeta med att ge förskola och
skola ett tydligt målfokus i syfte att
förbättra våra kunskapsresultat såväl
som att stärka våra barns och elevers
värdegrund. Jag ser fram emot att lära
känna Bjurholm kommuns medarbetare och skolverksamheter och tror
mycket på kommunens möjligheter
att bygga ett bra varumärke inom
förskola och skola.”
Vi välkomnar Henrik Bolin till Bjurholms kommun!
Ingemar Nyman, kommunstyrelsens ordförande,
Håkan Wretling, kommunchef

De flesta människor hamnar någon gång under sitt liv i en situation där en närstående – make, maka, barn, syskon, förälder eller
en vän – behöver hjälp på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller hög ålder. Det
kan också vara så att man själv blir beroende av hjälp från familj
och vänner. Att ge eller få omsorg är en del av livet. Anhörigas
stöd och omsorg betyder mycket för individers möjligheter att leva
ett bra liv trots sjukdom, funktionsnedsättning eller andra hjälpbehov.
Att hjälpa en närstående kan kännas självklart och meningsfullt.
Det är vanligt att man successivt växer in i en omsorgsroll och
tar på sig alltmer ansvar. Vissa anhöriga riskerar att drabbas av
ohälsa, sämre ekonomi, social isolering och försämrad livskvalitet, framförallt de som ger omfattande stöd och vård. För att förebygga ohälsa är det viktigt att den som vårdar själv får hjälp.
En förutsättning för att kunna söka hjälp är medvetenhet om de
egna behoven och att det finns hjälp att få. Ofta ser de anhöriga
sig inte som ”anhörigvårdare” trots att de är starkt engagerade i
välbefinnandet för den närstående. Det kan därför vara svårt att
formulera behov för egen del.
Behovet av stöd från kommunen till anhöriga och till den närstående kan se mycket olika ut mellan olika individer och över tid för
en och samma individ. Att söka stöd kan vara avgörande för den
anhöriges hälsa likväl som för den närstående.
I Bjurholm kan du och din närstående få hjälp med flera olika
typer av insatser. Vänd dig till kommunens biståndshandläggare
eller anhörigkonsulent så får du veta mer om vilket stöd kommunen erbjuder.
Kontaktpersoner: Helena Lindh, biståndshandläggare
0932-141 36, helena.lindh@bjurholm.se
Annica Westman, anhörigkonsulent
0932-140 12, annica.westman@bjurholm.se

Tekniska avdelningen
Information om eljuspåret i Bjurholm
Det är tillåtet att promenera efter elljusspåret i Bjurholm.
Det är viktigt att fotgängarna promenerar längst
ut till höger eller så långt bort från det
preparerade skidspåret som möjligt.
Hundar får tas med, men de måste
hållas kopplade, de får inte gå i skidspåret
och man måste plocka upp efter dem.

Felsortering ÅVS
Det förekommer felsorteringar på våra återvinningsstationer i Balsjö, Agnäs, Kyrktjärn och centrala Bjurholm. Vid återvinning av
förpackningar är det väldigt viktigt att sortera i rätt behållare. När
till exempel plast stoppas i behållaren för returpapper så måste
hela transporten i vissa fall sorteras om, går inte detta, så skickas
det till förbränning i stället för återvinning. Var därför noga med att
sortera i rätt behållare så att vi tillsammans kan värna om miljön.
Hör gärna av dig om du har frågor!
Kontaktperson: Örjan Svensson, gatuingenjör,
0932 -140 09, orjan.svensson@bjurholm.se

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Serveringstillstånd

Rökfria miljöer

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du i normalfallet ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot
betalning eller ersättning. Du ansöker om serveringstillstånd hos
Miljö- och byggnämnden.

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och lokaler
dit allmänheten har tillträde. Det gäller till exempel lokaler för skoloch barnomsorg, hälso- och sjukvård, hotell, allmänna färdmedel
och restauranger och caféer. Rökförbudet gäller även på skolgårdar
och på gårdar vid förskolor. Förbudet gäller alla tider på dygnet och
det får inte finnas någon rökruta. Vid Castorskolan i Bjurholm betyder det rökförbud på hela skolgården, även framför Folkets hus.

När din ansökan kommit in görs en prövning av lämplighet utifrån
personliga och ekonomiska perspektiv. Synpunkter på din ansökan tas in från bland annat Polisen, Skatteverket, Kronofogden
samt Räddningstjänst. Sökanden måste även göra ett prov för
att visa att man har tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen.
Den lokal där alkohol ska serveras ska ha en lämplig planlösning, placering och säker ur brandsynpunkt. Det ska finnas en
varierad meny med olika förrätter, varmrätter och efterrätter. Alkoholfria dryckesalternativ ska finnas för alla alkoholdrycker. Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller
medföra risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla
om störningar för grannar eller närliggande ungdomsverksamhet.
Kommunen har riktlinjer som beskriver vad som kan orsaka alkoholpolitiska olägenheter.
För en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd är handläggningstiden upp till fyra månader. Det gäller från att fullständig
ansökan kommit in. För en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten är ambitionen att ärendet ska vara avgjort
inom två månader och för ett tillfälligt serveringstillstånd till slutna
sällskap fyra veckor.
Läs mer på hemsidan eller kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen om du är osäker på vilken typ av tillstånd du behöver.

Eldning med biobränslen
Att elda med ved och andra biobränslen kan vara ett klimatsmart
alternativ för uppvärmning av villor. Samtidigt bidrar eldningen till
utsläpp av olika 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
utsläppen 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 ackumu
latortank till en befintlig vedpanna i kombination med rätt eldningsteknik minskar utsläppen med 60-90%.
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!
Kontaktpersoner: Veronica Tengman Bylund
1:e miljöinspektör/miljöstrateg
0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten i Bjurholm söker kvinnor och
män som vill arbeta som brandman på deltid.
Arbetsuppgifterna innehåller i huvudsak
• Brandsläckning
• Omhändertagande av människor och djur vid nödsituationer
• Förebyggande arbete och information
Som deltidsbrandman skall du ha god kondition och hälsa. Du
ska klara ett arbetsprov på 200 watt. Du ska dessutom ha god
förmåga att arbeta i grupp, vara stresstålig och praktiskt lagd. Du
ska ha körkort (bil) och vara beredd att ta C- körkort och att gå
brandutbildning.
Du ska ha bostad och arbete på orten så Du kan nå brandstationen inom 5 minuter efter larm.
Meriterande är sjukvårdsutbildning, C-, E-körkort, erfarenhet av
vattenlivräddning samt arbetslivserfarenhet.
Arbetsbeskrivning
Som deltidsanställd brandman i räddningstjänsten ingår du, efter
genomförd utbildning, i en beredskapsgrupp som rycker ut från
brandstationen. Beredskap har man vanligtvis var tredje vecka.
Gruppen består av fem brandmän varav en är styrkeledare. Ersättning utgår för beredskap i hemmet enligt avtal och utöver
detta utgår ersättning för larm och övning. Övningstiden är cirka
50 timmar per år. Larm får du via en personsökare som du bär
på dig. Utbildningen till deltidsbrandman består i en två veckors
preparandutbildning på Räddningstjänsten och därefter en fem
veckor lång utbildning på någon av Räddningsverkets skolor.

Ansökan skickas till:
Räddningschefen
Norrlandsgatan 2
911 81 Vännäs

Kontaktpersoner: Conny Eriksson, räddningschef
0935-140 00, conny.eriksson@bjurholm.se,
Ove Burström, personalrepresentant
0932-140 14, ove.burstrom@bjurholm.se

Ferieuppdrag sommaren 2017

Evenemang

Kommunen erbjuder ungdomar att ansöka om ferieuppdrag. Genom ferieuppdraget får ungdomar möjlighet till praktisk erfarenhet inom olika yrkesområden mot en viss ersättning. Tillgängliga
uppdrag finns inom kommunens verksamheter, föreningar eller
företag. Platserna fördelas av kommunen.

FEBRUARI

Utförligare information och ansökningshandlingar om ferieuppdrag kommer att publiceras på kommunens webbplats under
vecka 11.
Notera att ansökan måste vara inkommen till kommunen
senast den 2 maj 2017 för att det ska kunna göras en rättvis
fördelning av de ferieuppdragsplatser som finns till förfogande.
Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdag kommer
inte att behandlas.
Kontaktperson: Malin Lagerlöf, utredare, tfn 0932-140 18,
malin.lagerlof@bjurholm.se

Tillväxt- och utvecklingskontoret
Nytt Projekt, NIS - Näringsliv i samverkan
Näringsliv i samverkan (NIS) är ett samverkansprojekt som
sträcker sig över perioden 2016-08-01 – 2019-09-30. Samverkansparterna är Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Nordmalings kommun samt Bjurholms kommun.
Varje kommun har en lokal projektledare i projektet. Bjurholms
kommun är projektägare.
Syftet med projektet är att utveckla metoder med direkt nytta
för företagen för att främja företagande, fler startade företag och
ökad konkurrenskraft.
Det övergripande målet är att främja entreprenörskap och konkurrenskraft för nya och befintliga företagsamt överbrygga skillnader i de inomregionala förutsättningarna att starta, driva och
utveckla företag. Projektets huvudmål är fler och växande företag
genom att utveckla metoder och lägga grunden för strategisk,
långsiktig näringslivsutveckling med breddad näringslivsstruktur
och nyföretagande.
Den primära målgruppen är små och medelstora företag, män
och kvinnor som vill starta eller utveckla sina företag inom de
ingående kommunerna. Projektets strategi för att nå underrepresenterade grupper är att de horisontella kriterierna jämställdhet,
lika möjligheter och ickediskriminering kommer att användas som
verktyg i projektgenomförandet för att främja nya idéer och ge
möjlighet till likvärdigt stöd.
Hur finansieras projektet?
Finansiärer är de deltagande kommunerna och Region Västerbotten.
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Slöjdcafé i Högbomsstugan
Tid: 18.00 - 21.00
Drop in! Ta med det du håller på med eller kom 		
bara för att inspireras och fika.
Plats: Högbomsstugan
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Företagsfrukost
Tid: 07.30 - 09.00
Plats: Sessionssalen, Bjurholms kommunkontor

MARS
2/3
		
		
		
		

Författarbesök av Margot Elfving
Författare till boken ”Örträskfinnarna och Maria 		
Mattsdotter”.
Tid: 18.30
Plats/arrangör: Biblioteket

5/3
Sportlovsaktivitet/familjefest
		
Tid: 09.00 - 16.00
		
Fiskekort säljes på plats vid tjärnen. 100kr/kort, 		
		
endast kontant betalning. Fika, korv och hamburgare
			finns att köpa.
		
Plats: Rislidstjärnen
		
Arrangör: Angsjöns-Balsjöns FVO
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Slöjdcafé i Högbomsstugan
Tid: 18.00 - 21.00
Drop in! Ta med det du håller på med eller kom bara 		
för att inspireras och fika.
Plats: Högbomsstugan
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Företagsfrukost
Tid: 07.30 - 09.00
Plats: Sessionssalen, Bjurholms kommunkontor
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Slöjdcafé i Högbomsstugan
Tid: 18.00 - 21.00
Drop in! Ta med det du håller på med eller kom bara 		
för att inspireras och fika.
Plats: Högbomsstugan
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Blåskvintett i snösmältningen
5 blåsare från Norrlandsoperans symfoniorkester
Tid: 19.00
Plats: Folkets hus
Arrangör: BiKupan och biblioteket

APRIL
4/4
		
		
		
		
		
		

Öppet hus i kommunhuset
Välkommen in med frågor, synpunkter eller för att 		
träffa oss som finns i kommunhuset.
Både politiker och tjänstepersoner kommer att vara 		
närvarande.
Tid:16.00-18.30
Plats: Kommunhuset
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Företagsfrukost
Tid: 07.30 - 09.00
Plats: Sessionssalen, Bjurholms kommunkontor

Kontaktpersoner: Maria Bahlenberg, näringslivsstrateg
0932-140 15, maria.bahlenberg@bjurholm.se

För fler evenemang se evenemangskalendern på
www.bjurholm.se

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

Biblioteket
13/2- 11/3
			

Evelina Lindqvist, Mariebäck
Akrylmålningar

10/4-29/4

Johanna Persson, Näsland
Akrylmålningar

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI, skicka till
tips@bjurholm.se senast 2017-04-05 för publicering 2017-04-26.

