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• Valet 2018
• Miljö
• Stiftelsen Iris Johansson stipendium
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Valet 2018

Öppettider kommunkontoret

Den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. För att ha rösträtt i
något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Under veckorna 26-31 är det begränsat med personal på
kommunkontoret på grund av semestertider. Det innebär att vi
har valt att ha dörren låst vissa tider under perioden.

Förtidsrösta i Bjurholm
Från den 22 augusti–8 september kl.16.00–18.00 är det möjligt
att förtidsrösta. Lokalen för förtidsröstning är Bjurholms bibliotek.
Den 8 september kl.12.00–14.00 finns också möjlighet till förtidsröstning på Bjuregården och Älvgården.
Valdagen
På valdagen den 9 september är Bjurholms bibliotek och gamla skolan i Karlsbäck vallokaler. Biblioteket är öppet för röstning
kl.08.00–20.00 och i Karlsbäck kan du rösta kl.10.00–12.00.
Kontaktperson: Karin Gulliksson, bibliotekarie/ kulturansvarig,
0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se

Stiftelsen Iris Johansson stipendium
Stiftelsen Iris Johansson bildades för att dela ut ett stipendium till
behövande ungdomar för utbildning.
Sista ansökningsdag 30 september

Kommunkontoret har öppet mellan kl 09.00-12.00, 12.45-15.00.
Om dörren är låst när du kommer på besök ber vi dig att ringa på
klockan vid entrén så kommer någon och möter upp dig.
Med önskan om en trevlig sommar!
Karin Gothefors-Linder, Tf kommunchef.

Arbetet med integrationslinjer
Vi vill möta er medborgare över en kopp kaffe, för att föra en dialog om hur ni ser på integration.
Ansvarige handläggare tar med fika och kommer ut till er för medborgardialog. Ett bildspel på 20 minuter samt en kort film är vad vi
vill ge som inspiration inom ämnet.
Alla konstellationer, ”vävstugegäng”, föreningar, styrelsemöten
m.fl. är välkomna att maila, ringa, och boka in oss.
Vad är riktlinjer? Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok
som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga
Vill du boka?
Kontakta då flyktingsamordnaren Monica Jonsson,
0932-141 52, monica.jonsson@bjurholm.se

Stiftelsens Historia
Stiftelsen Iris Johansson bildades år 2000 av Iris Johansson, f.d.
lärare och rektor i Bjurholms kommun. Stiftelsens ändamål är att
utdela stipendier för utbildning till ungdomar över 20 år inom Bjurholms kommun. Utdelningen skall ske en gång per år och omfatta
minst ett och högst fyra stipendier. Stipendiet skall uppgå till minst
10 000 kronor. Stipendiet/stipendierna skall tillsammans uppgå till
minst 80 % av stiftelsekapitalets nettoavkastning. Utdelning kan
endast ske från stiftelsekapitalets nettoavkastning.
Vem kan söka?
Stipendiet utdelas till en eller flera ungdomar som:
• Är 20 år eller äldre
• Är folkbokförda i Bjurholm
• Är antagen till eller deltar i en utbildning
Hur går utdelningen till?
Stiftelsen tar emot ansökningar till stipendiet det året utdelningen
sker. Kommunstyrelsen i Bjurholms kommun utser stipendiater
med ledning av inkomna ansökningar. Styrelsen ta hänsyn till
mottagarens ekonomiska och andra omständigheter på sådant
sätt att stipendiet bedöms främja stiftelsens ändamål.
Ifylld och undertecknad ansökningsblankett skickas till:
Bjurholms kommun
Stiftelsen Iris Johansson
Kommunstyrelsen
916 81 Bjurholm
E-post skickas till Bjurholms kommuns centrala e-postlåda:
kommunen@bjurholm.se
Märk e-posten med ”Iris Johansson stipendium”
Blanketten kan laddas ner från Bjurholms kommuns hemsida:
www.bjurholm.se
Kontaktperson: Julie Johansson, 1: e ekonom, 0932-140 04,
julie.johansson@bjurholm.se

Nya dataskyddsförordningen
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR, 2016/679) började
gälla den 25 maj 2018. Syftet med reglerna i förordningen är att
skydda fysiska personers integritet vid behandling av deras personuppgifter. En personuppgift är ”information som direkt eller
indirekt kan hänföras till en identifierbar fysisk person som är i
livet”.
I den nya dataskyddsförordningen förtydligas och utökas personuppgiftsansvariga organisationers ansvar och skyldigheter samt
så förstärks de registrerades rättigheter. Bjurholms kommun arbetar för att uppfylla de krav som den nya förordningen ställer.
Vill du veta mer se www.bjurholm.se
Kontaktperson: Dataskyddsombud, 0932-140 23,
kommunen@bjurholm.se

Tekniska

Biblioteket

Avverkning i tätorten

Bibliotekets öppettider under sommaren 14 juni–17 augusti:
Tisdagar och torsdagar kl.17.00–20.00
Under vecka 30 har biblioteket helt stängt.

Under sommar och höst så kommer Bjurholms kommun i samarbete med Skogsägareföreningen att göra en insats för att snygga
upp i den tätortsnära skogen.
Detta berör i huvudsak området kring Österbacka och Smedsvägen samt kring industriområdet, men det kommer även att ske
gallring och röjning runt om i övriga samhället.
Kontaktpersoner: Örjan Svensson, gatuingenjör,
Bjurholms kommun 0932-140 09
Mimmi Almqvist, skogsinspektor, Norra Skogsägarna
070-250 58 08

Slamtömning tunga brunnslock
Ser ditt lock på slambrunnen ut som på bilden? I så fall så kommer det att debiteras extra för lyft av tungt brunnslock när slambilen kommer. Detta är ett led i att underlätta för slambils chaufförers arbetsmiljö. Ett brunnslock får inte väga över 25 kilo men
bör inte väga över 15 kilo. Avgiften som tillkommer är 900 kronor.
Kontaktperson: Örjan Svensson,
gatuingenjör, 0932-140 09.

Personal finns på plats även på andra tider,
ring 0932-140 42 för kontakt.
Behöver du bli ”meröppetanvändare” innan sommaren?
”Meröppetanvändare” innebär att du kan besöka biblioteket även
då det är stängt. För att få veta mera, och skriva kontrakt, ta då
kontakt med biblioteket.
OBS! Under marknadsdagarna 30 juni – 1 juli är det stängt
för ”meröppetanvändare” då biblioteket har öppet för
fotoutställningen.
Gallrade böcker finns att köpa på biblioteket från
21 juni-10 augusti.
Böcker från 2 kr/bok. Fyll en kasse med gallrade böcker för 20 kr,
eller ännu bättre – ta med en egen väska och fyll den för 20 kr.
Kontaktperson: Karin Gulliksson, bibliotekarie/ kulturansvarig,
0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se

Besökarservice
På grund av få besökare som har sökt sig till vår Besökarservice
i ”Ladan” de senaste åren så har vi i år valt att inte bedriva denna verksamhet. Turistinformation och broschyrmaterial finns på
kommunkontoret och på Lilla skafferiet.
Besök gärna kommunens turismwebb www.visitbjurholm.nu
Kontaktperson: Claudia Wieczorek, turismsamordnare,
0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se

Evenemang
Miljö
Badvattenprover
Varje sommar kontrollerar miljö- och hälsoskyddsavdelningen
badvattnets kvalitet vid badplatserna i Lill-Armsjön och Angsjön.
I sommar kommer vi att ta prov två gånger under badsäsongen.
Provsvaren hittar du på Havs- och vattenmyndighetens hemsida
www.havochvatten.se. Där kan du även se hur andra större badplatser i Sverige har det med sin badvattenkvalitet. Skulle något
prov visa på otjänlig kvalitet så sätts skyltar upp om att det är
badförbud och ett omprov tas. Det ska vara säkert att bada på
kommunens badplatser. Den som vill ta egna badvattenprover är
välkommen att höra av sig till miljö- och hälsoskyddsavdelningen
för mer information.

Barn och UV-strålning

JUNI/JULI
29/6–1/7
		
		

Bjurholmsdagarna med marknad kl 10.00-16.00.
För mer information se www.bjurholmsdagarna.se
samt annan annonsering

AUGUSTI
11/8

Byaloppis i Agnäs kl. 11.00–15.00

28/8

Dialogfrukost för företagare och intresserade,

		
		
		
		

kl. 07.30–09.00
För mer information se kommande annonsering i
VK/VF och på vk.se
Plats: kommunkontoret, sessionssalen

Fler evenemang och mer detaljerad information om respektive
evenemang finns i evenemangskalendern på www.bjurholm.se.

Nu är sommaren och solen här och det är dags att tänka på hur
man bäst skyddar sig själv och sina barn från skadliga solstrålar.
Eftersom barns hud är extra känslig för solens strålar är det viktigt
att de är tillräckligt skyddade. Mellan kl.11.00-15.00 när solen är
som hetast bör barnen vistas i skugga eller inomhus och barn
under ett år ska överhuvudtaget inte vara i direkt soljus. När barn
vistas i solen skyddas de bäst av kläder, solhatt och solglasögon.
Smörj med solkräm där kläderna inte täcker. Tänk på att smörja
med solkräm flera gånger under dagen och efter bad.

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till
tips@bjurholm.se senast 2018-09-03 för publicering 2018-09-26.

30/6-1/7
		

Under marknadsdagarna kan utställningen ses
kl 10.00–16.00.

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund,
1:e Miljöinspektör/miljöstrateg,
0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

29/6-31/8
		
		

1968 - för femtio år sedan.
Sommarutställning med foton från
Ernst Lundgrens rika fotoskatt.

Utställningar på biblioteket

