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Nu har år 2020 passerat på ett minst sagt
annorlunda och utmanande sätt. Bjurholms
kommun var snabb att ställa om i verksamheterna i samband med utbrottet av Covid-19
pandemin. Sedan dess pågår samverkan med
övriga kommuner i länet tillsammans med
Region Västerbotten för att minska smittspridningen. Jag är otroligt tacksam över att vi har kompetent och engagerad personal
som kämpat fantastiskt bra för att leverera våra samhällstjänster
parallellt med Covid-19 pandemins utmaningar.
Jag förväntar mig att du vaccinerar dig!
Hela 2021 kommer också ägnas till att begränsa Covid-19 som vi
tillsammans måste hantera. Vaccinering har påbörjats i Bjurholms
kommun enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och
prognosen är god att samtliga invånare i Sverige har fått vaccin
till sommaren. Även om man fått vaccin är det viktigt att följa de
riktlinjer som gäller. Det vill bland annat säga att hålla avstånd,
tvätta händerna ofta och följa de övriga rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Det är lika viktigt att man
stannar hemma när man känner symtom och har man testat sig
för Covid-19, stanna hemma tills du har fått provsvar. Vi ska även
fortsätta vara restriktiva med att besöka kommunens särskilda
boenden för äldre.
När det gäller skolan och förskolor vill jag påminna om att vi alla
kan och ska hjälpas åt att bromsa spridning av Covid-19. Det är
fortsatt lika viktigt att sjuka barn/elever stannar hemma men det
är också lika viktigt att friska barn/elever kommer till förskolan/
skolan. Barn och unga behöver fortsätta sin kunskapsutveckling och dessutom fyller förskola och skola en viktig social roll
och bibehållna rutiner tryggar dessutom många barn och unga
i dessa oroliga tider. Hämtning och lämning i våra verksamheter
sker fortsatt utomhus. I nuläget sprids smitta framför allt mellan
vuxna och därför är det extra viktigt att vi begränsar kontakterna
mellan vuxna.
För att uppnå flockimmunitet krävs vaccinering och i min roll som
kommunchef förväntar jag mig att mina medarbetare vaccinerar
sig! Samma förväntan finns på alla kommunmedborgare eftersom det är avgörande att vi är solidariska för att försäkra oss att
smittan inte förs vidare. En annan aspekt är att sjukvården och
näringslivet har stora behov av återhämtning och ingen vill något
annat än att vi skall återgå till normalläge.
Medborgarundersökningen
Under hösten genomförde statistiska centralbyrån (SCB) en
medborgarundersökning där Bjurholms kommun deltog. I den undersökningen har du som invånare haft möjlighet att tycka till om
kommunen och dess verksamhet. I undersökningen betygsätter
kommunens invånare följande tre områden:
•
•
•

Kommunen som en plats att bo och leva på
Kommunens verksamheter
Medborgarnas inflytande i sin kommun

Kommunen som en plats att bo och leva på får lägre betyg än
tidigare år. Men som invånare vill man ändå rekommendera Bjurholm som en plats att leva och bo på, denna fråga får likvärdiga
betyg som övriga Sverige. Man upplever Bjurholm som en trygg
plats att bo och leva på jämfört med övriga Sverige. Men kommu-

nen har sämre förutsättningar för kommunikationer och arbetsmöjligheter.
Kommunens verksamheter får lägre betyg för bland annat bemötande och tillgänglighet samt äldreomsorgen än tidigare år.
Medborgarnas inflytande får samma betyg som tidigare år vilket
handlar om information till invånare, påverkansmöjligheter i politiska beslut och förtroende för att politiker och tjänstepersoner
arbetar för kommunens bästa.
Medborgarundersökningen är en viktig undersökning och en
möjlighet för dig som invånare att tycka till. Resultatet från undersökningen är viktig för våra politiker att använda inför ställningstagande till vart man väljer att lägga prioriteringar för att nå
förbättringar i de tjänster som kommunen ska leverera. Hela rapporten finns på bjurholm.se
Med förhoppningar att 2021 ska bli ett bättre år än 2020 där vi
tillsammans har gjort allt vi kan för att bromsa smittspridningen
av Covid-19. Tillsammans ska vi öka vår känsla av att Bjurholms
kommun är den tryggaste och bästa platsen att bo och leva på
och att ni som invånare känner att ni har inflytande i vår kommun!
Kontaktperson: Jimmy Johansson, kommunchef,
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se

FOLKHÄLSAN I SVERIGE
UNDER COVID-19 PANDEMIN
På Folkhälsomyndighetens hemsida presenteras kunskap om
hur folkhälsan påverkas av covid-19 pandemin i Sverige och det
finns även sammanställningar av internationell forskning om hur
hälsan har påverkats i andra länder.
Vaccinationerna har kommit igång i Västerbotten. Det är ändå
viktigt att fortsätta följa
myndigheternas råd:
•
•
•
•
•
•

www.folkhalsomyndigheten.se
www.regionvasterbotten.se
www.1177.se/Vasterbotten/
www.krisinformation.se
www.msb.se
www.bjurholm.se/corona

Håll ut, håll avstånd och håll kontakten. Stanna hemma om du är
sjuk. Tillsammans bromsar vi smittan!

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021
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 måndagar
19/4, 14/6, 25/10, 13/12
Kontaktperson: Ewa Lindqvist, kommunsekreterare,
0932-141 23, ewa.lindqvist@bjurholm.se

NY WEBBPLATS
Nuvarande webbplats fungerar enbart med Explorer, som är på
väg bort, vilket har gjort att en arbetsgrupp började titta på nya
lösningar under 2020.
Vi har samverkat tillsammans med Nordmaling, Vindeln och Vännäs för att upphandla ett nytt webbverktyg. Verktyget och grundlayout är nu på plats och vi jobbar för fullt med att bygga strukturen på den nya webbplatsen.
Alla kommuner har olika förutsättningar vilket gör att de nya
webbplatserna kommer att lanseras vid olika tidpunkter. På grund
av Coronapandemin har allting förskjutits i ca sex månader.
Den nya webbplatsen blir mobilanpassad, tillgänglig och har inbyggd tillgänglighetskontroll, valideringskontroll och länkkontroll
som säkrar webbplatsen – för alla besökare. Vid lansering kommer det att finnas möjligheter att tycka till och lämna synpunkter,
feedback.
Kontaktperson: Bibbi Eklund, kommunikatör,
0932-140 02, bibbi.eklund@bjurholm.se

FOTOTÄVLING MED TEMAT
”HEMESTER”

FÖRÄNDRINGAR
I BUSSTRAFIKEN
Bjurholms kommun har en ny trafikoperatör från och med den 11
januari 2021. Länstrafiken Västerbotten har på uppdrag av Bjurholms kommun upphandlat den inomkommunala linjetrafiken,
bussarna som går mellan byarna och Bjurholms centrum.
Länstrafiken upphandlar alltid enligt den lagstiftning som styr upphandlingar och tilldelar kontrakt till den part som lämnat det lägsta
anbudet. Länstrafiken kan inte tilldela kontrakt utan att genomföra
en upphandling. Tre olika företag lämnade anbud och i slutändan
hade det norska bussbolaget Boreal Buss AS det lägsta anbudet.
Detta innebär att Boreal Buss AS numera kör busstrafiken i Bjurholms kommun. Boreal Buss AS är ett av de största bolagen inom
persontransporter i hemlandet och etablerar sig nu i Västerbotten, där de utöver trafiken i Bjurholm och Lycksele också vunnit
upphandlingen av flera stomlinjer, bland andra linje 31 Umeå –
Hemavan.
Trafiken kommer att fortsätta som vanligt för er resenärer och ni
kommer möta till största del samma busschaufförer som tidigare.

144 Bjurholm- Agnäs - Nordmaling

Från och med den 11 januari 2021 kan man åka till Nordmaling
från Bjurholm med linje 144 (Agnäs). Detta är en utökning av linje 144 som kommunen jobbat för under en längre tid. Linje 144
kommer att möjliggöra en koppling med tåg från Nordmaling till
exempelvis Örnsköldsvik och Sundsvall. Den nya trafiken till
Nordmaling är anpassad efter den befintliga tidtabellen på linje
144 och går därför inte under helger eller skolornas lov.
Kontaktperson: Jenny Stensson, näringslivsutvecklare,
0932-140 15, jenny.stensson@bjurholm.se

En vinnarbild av Bodil Burström

Under perioden 24 juli till 31 augusti 2020 pågick en fototävling
där man skulle fota några av sina smultronställen, en rolig utflykt
eller ett härligt moment under skogspromenaden. Bilderna skulle
vara tagna i Bjurholms kommun.
Vi fick in många fina bidrag och drog tre vinnare som belönades
med presentkort hos lokala företag i Bjurholm. Vinnarna har kontaktats personligen.
Kontaktperson: Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare,
0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se

GOLFBOLLSTÄVLING
Under adventstiden med start på skyltsöndag ända fram till den
23 december kunde man hitta och räkna golfbollar i butikernas
och caféernas skyltfönster. Gissningen på antal golfbollar man
hade hittat skulle lämnas i brevlådan utanför Studieförbundet
Vuxenskolan.
Det var 41 st golfbollar utplacerade i skyltfönstren.
Grattis till Liselott och Alexander Lundberg som hittade rätt
antal golfbollar!

ENKÄT – DIGGAPROJEKT
Inom kort kommer en medborgarenkät för Diggaprojektet. En enkät där vi vill veta vad vi kan förbättra och utveckla inom digitala
e-tjänster. Syftet med denna enkät är att ta in synpunkter från
invånarna för att arbetet med att förenkla, modernisera och effektivisera våra processer/e-tjänster i Bjurholm ska bli så bra som
möjligt.
Enkäten kommer finnas på webben och sociala medier. Projektet
finansieras av Region Västerbotten och Tillväxtverket.
Kontaktperson: Malin Bohlin, projektledare, 0932-141 88,
malin.bohlin@bjurholm.se

VILL DU BYGGA I SOMMAR?

KEMIKALIEAPPEN

Snart är det vår och vi vill påminna dig om att söka bygglov i
god tid före sommaren. Tänk på att ett bygglov kan ta upp till tio
veckor att handlägga.
Många gånger tar det lite tid att få in alla handlingar, så var gärna
ute i god tid om du har ett sommarprojekt i tankarna.
Vi hjälper dig gärna!
Kontakta oss för att få råd om vad som gäller och vilken ansökan
du behöver göra. Ansökan gör du via e-tjanster.bjurholm.se
Kontaktperson:
Adam Bergqvist, Bygglovhandläggare/byggnadsinspektör,
0932-140 20, adam.bergqvist@bjurholm.se
Mattias Olsson, byggnadsinspektör,
0932-140 03, mattias.olsson@bjurholm.se

SMHI INFÖR NYTT
VÄDERVARNINGSSYSTEM

Det är inte lätt att vara konsument när du både ska vara kemist
och detektiv för att kunna göra giftfria val. Vi vill inte ha några
giftiga kemikalier på köpet i prylarna som vi handlar. Med Kemikalieappen kan vi med konsumentmakt och information från
företagen komma en bit på vägen.

Kemikalier – syns de inte finns de inte, eller?

Kemikalier finns runt omkring oss, överallt, hela tiden. I kläderna vi har på oss, möblerna i våra hem, prylarna i väskan och
barnens leksaker. Vissa finns naturligt, andra onaturligt. Vissa
är nödvändiga, andra onödiga. Vissa är farliga, andra ofarliga.
Krångligt, eller hur?
Kemikalier är dessutom så osynliga att de oftast inte står med på
produkternas innehållsförteckning. Vi vet därför inte vilka kemikalier vi får med på köpet när vi handlar.

Din rätt till information

Som konsument har du rätt att få veta vad prylarna innehåller.
Men det krävs att du frågar. När du begär information om en produkts kemikalieinnehåll måste företaget svara dig inom 45 dagar
ifall produkten innehåller några särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) i halter över 0,1 viktprocent. Det säger den europeiska kemikalielagstiftningen Reach.

Kemikalieappen hjälper dig

Med hjälp av Kemikalieappen kan du använda din rätt till information genom att skanna produkters streckkoder för att undersöka
om prylarna innehåller några farliga kemikalier.

Tillsammans för en giftfri vardag

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och
användbara för samhället.
”Klass 1, 2 och 3-varningar” upphör. Från och med den 14 april
2021 benämns vädervarningarna istället gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden.
Kortfattat innebär gul varning att konsekvenser förväntas, orange
varning att allvarliga konsekvenser förväntas och röd varning att
mycket allvarliga konsekvenser förväntas.
Syftet med förändringen är att öka relevansen och kvaliteten i
varningarna så att alla som behöver, kan förbereda sig inför
vädersituationen på ett bra sätt. www.smhi.se
Kontaktperson: Bibbi Eklund, kommunikatör,
0932-140 02, bibbi.eklund@bjurholm.se

Ju fler som skannar och skickar förfrågningar om produkters
kemikalieinnehåll till företag, desto större press kan vi sätta på
företag att fasa ut farliga kemikalier och ersätta dem med giftfria
alternativ. En win-win situation eftersom det kan bidra till en giftfri(are) vardag, samtidigt gynnar de företag som erbjuder giftfria
produkter. Tillsammans gör vi skillnad!

Ladda ner Kemikalieappen

Kemikalieappen finns för smartphones som iOS eller Android.
Ladda ner via App store eller Google Play. Bakom appen står
organisationen Sveriges konsumenter.
1. Ladda ner appen till din mobiltelefon genom App Store
eller Google Play
2. Skanna (eller skriv in) prylens streckkod
3. Fråga företaget om innehållet av skadliga kemikalier.
Om företaget redan lagt in information i databasen får du
svar direkt!
Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund,
miljö- och säkerhetsskyddschef,
veronica.t.bylund@bjurholm.se,0932-141 68

BIBLIOTEKET

TEKNISKA
Körschema för den gröna och bruna tunnan. Tömningsdagar är
fredagar förutom i Nässund som har onsdagar udda vecka eftersom den tömningen tas på Nordmalings körtur.

Tömningsschema Bjurholm

Tömningsdagar är fredagar förutom i Nässund som har onsdagar
udda vecka eftersom den tömningen tas på Nordmalings körtur.
Gator/Orter

Udda/jämn vecka

Abborrfors, Agnäs .......................................................Jämn
Abborrtjärn .................................................................. Udda
Backfors, Backgatan, Balfors, Balsjö, Balåker,
Balåliden,Berglundavägen, Bjurbäck, Bjurvattnet,
Bondegatan, Bredträsk, Brännavägen, Bäverstigen... Udda
Bastuträsk, Björknäs, Braxele, Brån, Brännland ........ Jämn
Degernäs ....................................................................Jämn
Emmagränd ................................................................ Udda
Färgargatan ................................................................ Udda
Garvargatan, Grannäs , Grönalundsvägen,
Grönåker, Gustav Jansvägen ..................................... Udda
Gravfors ......................................................................Jämn
Hantverkargatan, Högås, ........................................... Udda
Högland, Hörnäs ........................................................Jämn
Industrivägen .............................................................. Udda
Inre Sunnanå, Inre Öreström ......................................Jämn
Jakob Jonsvägen ....................................................... Udda
Johanneslund .............................................................Jämn
Kamrersvägen, Karlsbäck, Klockarvägen,
Kyrkogatan, Kyrktjärn, Köpmannagatan...................... Udda
Karlsborg ....................................................................Jämn
Lillvägen, Lill-Vännäs, Ljusåker .................................. Udda
Lillarmsjö, Lågsjö ........................................................Jämn
Mjösjöby, Mellanå ....................................................... Udda
Mellantjärn, Malmby, Mariebäck, Mellansjö ................ Jämn

Öppettider
På grund av rådande pandemi har biblioteket begränsade
öppettider:
Måndagar
Tisdagar
Torsdagar

kl.13.00–15.00
kl.17.00–20.00
kl.17.00–20.00

Dessa tider kan komma att ändras beroende på hur
pandemin utvecklar sig.
I bibliotekets lokal får det endast vara 10 personer samtidigt, viktigt att respektera detta.
Skolbiblioteket har öppet endast för bokade klasser. Skolbibliotekets verksamhet jobbar enligt tidigare planering.
De låntagare som har egen tagg har oförändrad tillgång till biblioteket. Du som inte har en tagg och skulle vilja ha en, ta kontakt
med biblioteket för att skriva avtal och få en tagg.
Vill du som inte kan eller vill besöka biblioteket få en bokväska hemskickad, ta kontakt med biblioteket. Du behöver inte veta
vilka böcker du vill ha utan det kommer vi överens om när du
kontaktar oss.
Vi har utökat den tid som du inte behöver betala förseningsavgift,
från en dag till sju dagar. Det betyder att om du lämnar tillbaka
det du lånat inom sju dagar efter förfallodagen, behöver du inte
betala någon avgift.
Biblioteket är alltid öppet på nätet. På www.minabibliotek.se,
finns e-böcker, boktips, ljudböcker, oneline- tidskrifter, intressanta
databaser och mycket mera. Titta in där.
Kontaktuppgifter: biblioteket@bjurholm.se, 0932-140 42
Karin Gulliksson, karin.gulliksson@bjurholm.se, 0932-140 61
Ulrica Lidström, ulrica.lidstrom@bjurholm.se, 0932.140 49

Nedre Nyland, Nordansjö, Nordås, Norrby 8,
Norrnäs,Nylunda, Nylidvägen, Nyåsvägen,
Nässund...................................................................... Udda
Norrby 7-20, Nyby 10-62, Nytorp, Näsland, Näsmark Jämn
Otternäs, Ottervattnet .................................................Jämn
Parkgatan, Promenaden ............................................ Udda
Pettersborg, Provåker ................................................Jämn
Ravingatan, Rektorsgatan, Ringvägen ....................... Udda
Sjömyrvägen, Sjönäs, Skolgatan, Smedvägen,
Stenskatavägen,Stennäs, Storgatan, Stångsjön......... Udda
Slättmark, Solberg, Stensvattnet, Storarmsjö,
Ström,Strömsund, Sunnanå, Sörfors.......................... Jämn

EVENEMANG
APRIL

5-23 april

Fotoutställning, Evelina Lindkvist

Trädgårdsgatan, Tvärgränd, Tobiero .......................... Udda
Tällvattnet ...................................................................Jämn

Vitvattnet, Västansjö, Västerås, Västomån,
Västra Braxele ............................................................Jämn
Åkervägen .................................................................. Udda
Åkernäs, Åkerslund ....................................................Jämn
Älskanäs .....................................................................Jämn
Örträskvägen, Övre Nyland Östergatan ..................... Udda
Önskanäs, Öreborg, Öreström, Östra Strömåker,
Östervik.......................................................................Jämn

Smakprov från utställningen

Villavägen, Vännäsvägen, Västernyliden,
Västra Strömåker ....................................................... Udda

