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Covid-19 - fortsätt hålla ut!
Coronapandemin som vi befinner oss i är ännu
inte över. Det är en långdragen situation och vi
uppmanar alla till att hålla ut och fortsätta ta
del av information från myndigheter om hur
situationen förändras. Kommunen har fortsatta
restriktioner inom våra verksamheter som
påverkar hur vi jobbar för att minska smittspridning. Det kommer
att påverka alla som besöker eller kommer i kontakt med våra
verksamheter som till exempel förskola, skola och äldreomsorgen.

Restriktiva med möten i kommunen
Kommunen är fortsatt restriktiva med att ha fysiska möten. Det
gäller alla kommunens verksamheter. När kommunen planerar
möten som är nödvändiga är alltid förstahandsvalet att ha möten
på distans. Om det måste vara ett fysiskt möte ska det planeras
för att kunna genomföras på ett säkert sätt. Därför kommer även
de planerade fysiska mötena som fika med politiken, dialog med
näringsliv och våra företagsfrukostar att vara svåra att genomföra. De flyttas fram till våren, beroende på hur läget med Coronapandemin ser ut då.

Webbsänt kommunfullmäktige
Sedan kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni finns möjligheten att följa kommunfullmäktiges sammanträde direktsänt
via kommunens youtubekanal. Länken till webbsändningen hittar
du på vår webb.

Detaljplan och samråd - vad innebär det och hur kan
du påverka?
Kommunen jobbar med flera projekt som påverkar vårt samhälle
och hur det ska utvecklas. Till exempel parken och mötesplatsen
som är belägen mitt emot järnaffären. För att göra det möjligt att
bygga denna park har en ändring av detaljplanen genomförts.
En detaljplan beskriver vad som är tillåtet att bygga på ett begränsat område i en kommun. En detaljplan ska beslutas av kommunfullmäktige. Innan beslut kan tas behöver kommunen ta fram
ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Till det underlaget ska
alla som berörs av detaljplanen få möjlighet att komma med information, önskemål och synpunkter. Normalt sker detta i ett så
kallat samråd som kommunen annonserar ut i tidning och i andra
mediekanaler.
Ett samråd pågår under en begränsad tid. Hur länge samråd pågår varierar. Under denna tid kan man ta del av förslaget till den
nya detaljplanen och få insyn i vad den innebär samt lämna information, önskemål och synpunkter. När kommunen genomfört
samrådet justeras förslaget till detaljplanen utifrån de synpunkter
som kommit in.
Innan kommunfullmäktige kan anta detaljplanen ska det justerade förslaget ställas ut för granskning där det åter igen finns möjlighet att lämna synpunkter. Därefter fattar kommunfullmäktige
beslut om att anta detaljplanen. Därefter kommer detaljplanen att
bli gällande, det vill säga vinna laga kraft tidigast tre veckor efter
att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Detta är
under förutsättning att ingen har överklagat beslutet.
För att få bygga på ett område som omfattas av en detaljplan ska
bygglov sökas som vanligt. När beslut fattas för bygglov utgår
man från detaljplanen som bestämmer vad som är möjligt att genomföra på området.

Detaljplaner som kommer påverkas av kommunens
olika projekt
Detaljplan Arrendatorn m.fl.
Projektet Diamanten, ett kombinerat äldreboende och förskola
har tagit fram ett förslag till detaljplan. Denna ska nu ställas ut på

samråd den 21 september till och med den 9 oktober. Under denna tid kommer ett samrådsmöte hållas på Bjurholms bibliotek där
planförslaget presenteras och möjlighet till att ställa frågor angående förslaget kommer att finnas. Tid och plats för samrådsmötet
tillsammans med vilka datum samrådet kommer pågå, vart synpunkter ska skickas och vem som kan kontaktas vid eventuella
frågor kommer att publiceras i kommunens digitala anslagstavla,
VK, VF och Västerbottningen under avsnittet för kungörelser.

Industriområdet - Österbacka
Samråd och granskning av planförslaget för industriområdet har
genomförts och ett färdigt planförslag utifrån de synpunkter som
inkommit håller på att tas fram. Nästa steg är att planförslaget
presenteras för kommunstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige under hösten. Om detaljplanen antas och vinner laga kraft blir
nästa steg att under senhösten påbörja byggandet av vägen och
gång- och cykelvägen som planförslaget tillåter.

Detaljplan Lönnen 4
Planförslaget för brandstationen på fastigheten Lönnen 4 (ovanför Coop) har varit ute på samråd och synpunkter har samlats in
och sammanställts. Nästa steg är att utifrån de inkomna synpunkterna ta fram nya handlingar som sedan ska ställas ut för granskning, där det återigen finns möjligheter att lämna synpunkter på
det nya förslaget. Innan granskningen ska även en undersökning
om markens hållbarhet och en trafikutredning genomföras. Efter
granskningen ska planförslaget antas av både kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige innan det vinner laga kraft. Därefter kommer politiken fatta beslut om bygglov för en ny brandstation ska
sökas på Lönnen 4 eller inte.
Håll ut, håll avstånd och håll kontakten. Stanna hemma om du är
sjuk. Viktigt att fortsätta följa myndigheternas råd.
•
•
•
•
•

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

Glöm inte att följa livesändningen av kommunfullmäktige
den 26 oktober!
Kontaktperson: Jimmy Johansson, kommunchef,
0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se

RECEPTION I KOMMUNHUSET
Receptionen i kommunhuset är fortfarande stängd. Personal
finns på plats eftersom allmänheten fortfarande besöker kommunhuset.
Vi uppmanar våra besökare att ringa och boka tid för personliga
möten. Ska du lämna in ansökningshandlingar, underlag etc. så
finns det en brevlåda vid entrén.

För att träffa socialtjänsten
Måste du ringa 0932-140 86 och boka en tid.

Telefontider
Måndagar, onsdagar, torsdagar, fredagar kl.08.00-09.30
Tisdagar kl.13.00–15.00

ARBETSMARKNAD OCH
INTEGRATION (AMI)

PROJEKTET DIGGA HAR
STARTAT

Arbetsmarknad och integration (AMI), erbjuder personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden olika insatser av stöd för att
komma vidare i arbetslivet.

Digga är ett projekt riktat till kommunens näringsliv och dig som
invånare. Kommunala e-tjänster är en viktig pusselbit för ett digitaliserat samhälle. Projektets syfte är att utveckla den e-tjänsteplattform vi börjat bygga för att effektivisera våra arbetssätt
och ärendehandläggning på ett hållbart sätt. Förväntat resultat
är att de flesta företagare och invånare ska kunna använda sig
av e-tjänster och digitala kontaktvägar för snabbare service och
enklare hantering.

Målsättning är att genom varierade insatser stärka individers
förutsättningar till anställning eller studier som kan leda till egen
försörjning.
AMI erbjuder bland annat praktik, arbetsträning, individuellt stöd
samt studie- och yrkesvägledning. Insatserna riktas till personer
som av olika anledningar inte etablerat sig på arbetsmarknaden
och kan ge en möjlighet för den enskilde individen att prova på
ett arbete, att klargöra sin arbetsförmåga samt inspireras, motiveras och utvecklas.

Den första e-tjänsten vi planerar att utveckla är intresseanmälan
för bostad i Bjurholm. Just nu intervjuar vi bostadssökande och
personal som arbetar i processen för att ta del av allas synpunkter, tankar och idéer för att kunna utveckla en bra tjänst.

AMI arbetar på uppdrag av och i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och kommunen.

Har du tankar och idéer på en e-tjänst som kan vidareutveckla
den digitala e-tjänsteplattformen är vi intresserade av att få ta del
av dessa.Ring eller skicka e-post till kontaktpersonen i projektet.

Du hittar AMI på baksidan av f.d. värdshuset, här jobbar fem
personer.

Kontaktperson: Malin Bohlin, projektledare, 0932-141 88,
malin.bohlin@bjurholm.se

Du är varmt välkommen att boka en tid så berättar vi gärna mer
om verksamheten.
Kontaktperson: Monica Jonsson, ansvarig chef,
0932-141 52, monica.jonsson@bjurholm.se

VILL DU VARA MED OCH
INSPIRERA OCH FORMA
DAGENS UNGDOMAR?
Vi söker arbetsplatser som kan ta emot en praoelev från årskurs
9 under v.43. Att ta emot elever från grundskolan på prao är ett
bra tillfälle att ge dem en positiv bild av din arbetsplats och av
arbetslivet. Dessutom ger praon er möjlighet att få nya perspektiv på verksamheten och etablera kontakter med skolan. Vem
vet, kanske är eleverna som går i skolan just nu lösningen på
dina framtida rekryteringsproblem?
På grund av det rådande läget kring Covid-19 så har en del
verksamheter i kommunen inte möjlighet att ta emot praoelever
denna höst. Det gör det till en utmaning för våra ungdomar att
hitta en arbetsplats där de kan genomföra sin praovecka. Prao
är en viktig del av skolans uppdrag och ett väldigt omtyckt inslag
av eleverna så vi hoppas att vi kan genomföra prao v.43 även
denna höst.
Gör din intresseanmälan via E-tjänster:
https://e-tjanster.bjurholm.se/prao
För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare.
Kontaktperson: Sahra Andersson, Studie- och yrkesvägledare,
0932 141 40,
sahra.andersson@bjurholm.se

SERVICEBOX FÖR
BANKNING AV KONTANTER
Bjurholms kommun har installerat en servicebox för bankning av
kontanter i samarbete med företaget CDsys AB. Projektet har delfinansierats av Länsstyrelsen och av Tillväxtverket via näringslivets statsbidrag.
För att kunna använda serviceboxen måste ett avtal tecknas med
företaget CDsys AB. Serviceboxen kan bara användas av företag
eller föreningar och inte av privatpersoner.
Boxen är placerad på Storgatan 7C i posthuset, korsningen
Storgatan och Brännavägen.
Är du intresserad av att kunna banka kontanter i serviceboxen.
Hör av dig till oss på näringslivskontoret.
Kontaktperson: Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare
0932-141 41, Claudia.Wieczorek@bjurholm.se

GOD PSYKISK HÄLSA OCH
SJÄLVMORDSFÖREBYGGANDE INSATSER

MILJÖ - KALKNING

Denna höst, med start i augusti 2020, inleddes arbetet med att
ta fram en kommunal handlingsplan som ska tydliggöra och
bidra till förebyggande av (minskande av) självmord och andra
självskadebeteenden.
Initierandet av detta arbete gjordes tidigare i kommunen, vid
antagande av Länsövergripande handlingsplan för psykisk
hälsa. Den pågående pandemin gör också frågan än mer aktuell
eftersom tecken visar att den psykiska ohälsan troligen kommer
att öka i samhället. Bjurholms kommun vill att alla medborgare
ska ha en god självskattad hälsa, något som även är inskrivet
som en av viljeinriktningarna i kommunens folkhälsopolitiska
program.
Statistiskt sett så har Bjurholm en lägre förekomst av självmord
än både Västerbottens län och riket som helhet. I kommunen
sker också redan idag ett flertal insatser med syfte att verka för
god psykisk hälsa.
Den plan som ska utformas kommer därför att både beskriva
insatser som redan görs och insatser som behövs. Detta för
att kommunen vill forma en samlad strategi för arbetet, med
målsättningen att ha en fortsatt låg men helst ingen förekomst
av självskadebeteenden.
Vid utformande av planen finns även en målsättning att kunna synliggöra viktig samverkan med andra organisationer och
ideella verksamheter. I det arbetet kommer dialog med berörda
organisationer/föreningar vara viktig.
Något vi alla kan göra, hela tiden, är att vara uppmärksamma på
om någon i vår närhet mår dåligt. Detta kanske är svårare att se
om vi inte träffas så ofta, eller på samma sätt som tidigare. Men
än viktigare är det att ställa en extra fråga till en granne, vän
eller bekant och visa att vi bryr oss om varandra och ge oss tid
att lyssna in svaren.
Har du frågor eller funderingar kring framtagandet av handlingsplanen är du välkommen att kontakta kommunens projektledare.
Finansieringen av detta arbete sker genom externa medel.
Kontaktpersoner: Malin Lagerlöf, projektledare,
malin.lagerlof@bjurholm.se
Annica Westman, psykisk hälsa, annica.westman@bjurholm.se

Kalkning av sjöar och vattendrag under hösten (underrubrik)
Försurning innebär att pH-värdet permanent eller periodvis är
lägre än vad det skulle vara utan mänsklig påverkan. I försurade
sjöar och vattendrag används kalkning för att motverka skador på
djur och växter. Kalkningen i Bjurholm har pågått sedan början
av 1980-talet och finansieras huvudsakligen via statsbidrag. För
att följa effekterna av kalkningen insamlas årligen hundratals vattenprover i kommunen. Dessutom undersöks bottendjur och fisk.
Kalkningens mål
• Målet är att djur och växter ska kunna fortleva i sina naturliga
miljöer utan påverkan från försurning.
• Kalkning ska inte ske i oförsurade vatten och inte medföra 		
onaturligt höga pH-värden.
• pH-målen baseras på vilka arter kalkningen avser att skydda.
- Flodpärlmusslan är särskilt känslig och behöver ett pH på 		
minst 6,2
- Lax och mört är de känsligaste fiskarna och behöver pH över
6,0
- Flodkräftan mår också dåligt om pH sjunker under 6,0
- Övriga arter exempelvis abborre, gädda och öring klarar
pH ner mot 5,6. Men om halten giftigt aluminium är hög
behöver även dessa ett pH på 6,0.
Läs mer på hemsidan www.bjurholm.se
Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund,
miljö- och säkerhetsskyddschef,
0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

Mår du dåligt?
Om du mår dåligt, prata med någon som du känner förtroende
för. Det finns även flera möjligheter att få hjälp, råd eller stöd via
telefon, chatt eller e-post, oavsett om det är du själv eller om det
är någon du känner som mår dåligt. Nedan ges några exempel:
Vårdguiden på telefon		
Tel. 1177
Stödlinjen, för dig över 70
vannas-bjurholm.stodlinjen@svenskakyrkan.se
			
Tel. 0935-208 25, 0932-140 70,
			
vardagar kl.08-10
Självmordslinjen		
Tel. 901 01, dygnet runt,
			
alla dagar.
Föräldralinjen		
Tel. 020-85 20 00, alla vardagar
			
kl.10-15 samt torsdagar
			
kl.19-21.
Äldrelinjen, för dig över 65 år Tel. 020-22 22 33,
			
vardagar kl.10-15.
Jourhavande medmänniska Tel. 08-702 16 80, alla dagar 		
			
kl.21-06. Även chatt.
Röda Korsets stödtelefon
Tel. 0771-900 800,
			
vardagar kl.12-16
Jourhavandekompis.se
chatt, vardagar kl.18-21,
			
helg kl.14-17

E-TJÄNSTER & BLANKETTER
Visst vet du om att e-tjänster och blanketter finns på kommunens
hemsida? https://e-tjanster.bjurholm.se/
E-tjänst innebär att du enkelt skickar in en ansökan eller anmälan etc utan att behöva skriva ut en blankett och skicka/lämna
in den till kommunen. E-tjänsten loggar du enkelt in på med din
E-legitimation. Du kan sedan följa ditt ärende och kommunicera
med tilldelad handläggare via ”Mina sidor”. E-tjänsterna fungerar
både på dator och i smartphone.
Blanketterna är ifyllbara pdf-filer som du kan fylla i på din dator, skriva ut, skriva under och sedan scanna in och skicka per
e-post till kommunen alternativt posta till kommunen eller lämna
in i kommunens reception.
Vi utvecklar hela tiden sidan och tar tacksamt emot invånarnas
önskemål om nya eller saknade tjänster och blanketter.
Kontaktperson: Malin Burström, kvalitetsstrateg,
0932-141 77, malin.burstrom@bjurholm.se

HÖSTEN ÄR HÄR
Med reflex syns du som gående på ungefär 125 meters håll i
mörker om du möter en bil med påslaget halvljus. Om du har
mörka kläder och inga reflexer så ser inte en bilförare dig förrän
bilen är 20–30 meter bort. Om du har ljus klädsel så syns du på
ungefär 60 meters håll.
Saker att tänka på:
• Reflexer syns bäst när de sitter lågt och är i rörelse.
Långt ner på ben och armar är bästa placeringen.
• Går du på en väg med tung trafik kan du behöva komplettera
reflexerna med en ficklampa.
• Hundar och hästar behöver också reflexer för att synas i 		
mörkret.
• Reflexer behövs även i städer och tätorter där det finns
gatubelysning.
• Kontrollera när du handlar reflex att den är SIS eller
CE-märkt. En normal livslängd för en reflex är ungefär tre år.
Därför bör reflexer bytas ut regelbundet.
De flesta mörkerolyckor där gående dödas eller skadas sker i
tättbebyggda områden där gatubelysningen är tänd. Gatubelysningen gör att du själv ser, men det innebär inte att andra
trafikanter ser dig. Det mänskliga ögat är anpassat för dagsljus och synförmågan försämras kraftigt i mörker. Framför allt
blir det svårt att urskilja kontraster. Även på belysta gator blir
kontrasterna sämre, och därför får bilförare svårare att upptäcka
fotgängare. Tänk på att vägbanan blir mörkare när den är blöt.
Då minskar gatubelysningens effekt. Tips från Trafikverket.

JÄMLIK HÄLSA
VÄSTERBOTTEN
Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och
folkhälsoarbete som riktar sig till dig som arbetar med, ansvarar
för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet. Nyhetsbrevet är en del i ”Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt
för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete”, vilket drivs av
Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå Universitet.
Nyhetsbrevet ges ut en gång i månaden under år 2020. Önskar
du prenumerera på nyhetsbrevet så kan du anmäla intresse här:
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
Kontaktperson: Malin Burström, kvalitetsstrateg,
0932-141 77, malin.burstrom@bjurholm.se

MARKNADSGENERAL
SÖKES
Destination Bjurholm ek.för. var huvudarrangör för Bjurholmsdagarna 2018 och 2019. Inför Bjurholmsdagarna 2021 söker vi nu
förstärkning till marknadskommittén. Det handlar i första hand
om en person som tar hand om utställare/knallar.
Kontaktperson: Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare,
0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se

BIBLIOTEKET
Biblioteket kan kostnadsfritt leverera böcker till dig om du inte
kan ta dig till biblioteket själv, eller att du är begränsad på grund
av Covid-19. Hör av dig så ordnar vi det. Tel 0932-140 61 eller
140 42.
Du som vill komma till biblioteket på tider då biblioteket inte har
öppet, kan få en egen inloggningstagg. Du skriver ett avtal med
biblioteket vad det är som gäller angående egen inloggning. Med
en egen tagg kan du komma till biblioteket måndag–söndag, kl.
08.00–20.00. Hör av dig om du är intresserad, 0932-140 61 el
140 42.
Biblioteket kommer före jul att ha två boktipskvällar, En i Lillarmsjö byastuga, den andra träffen inte bestämd ännu. Tid och plats
meddelas senare.
Karin och Ulrica berättar om nya aktuella böcker, både för barn
och vuxna, Sandra berättar om sin roll som digital handledare.
Med oss har vi också lite underhållning.
Kontakt med biblioteket:
Ring Karin 0932-140 61 • Ring Ulrica 0932-140 95
Ring utlåningsdisken 0932-140 42 • Mail: bibliotek@bjurholm.se

EVENEMANG
OBS!! Under hösten arrangerar biblioteket några trevliga
träffar. På grund av covidbestämmelser så kan vi ta in högst
50 st. i publiken, och därför måste vi ha in en föranmälan
från er som vill vara med. För att vi ska kunna hålla avstånd,
håller vi till på Folkets Hus.
Oktober
7/10
			
			
			
			

kl.18.30, Folkets Hus, influencer Helena . 		
Löfstedt, #mylittleredhouse, berättar om sin 		
resa på sociala medier, hur allt började och hur
det är idag. Anmälan om deltagande,
0932-140 61 eller 140 42, inget inträde

21/10
			
			
			
			
			

kl.18.30, Folkets Hus. Författarkvartetten
Louise Bonta, Anna-Lena Forsberg, Eva
Karlsson och Annah Ovesson, berättar från
olika perspektiv om sitt författande.
Anmälan om deltagande 0932-140 61 eller
140 42, inget inträde.

Evenemang med detaljerad information finns i
evenemangskalendern på www.bjurholm.se.
Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till
tips@bjurholm.se Senast 2020-11-02 för publicering
2020-11-25.

