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Aktuellt:
• Orosanmälan gällande barn
• Goda råd inför julens matlagning
• Dags att ansöka om bygdemedel

Foto: Bengt Gunnarsson

K

Tekniska avdelningen
Tips och ideér

För de som har hämtning udda veckor gäller följande:

Under hösten 2016 köpte kommunen en tomt med fastighetsbeteckning Urmakaren 1, för att den ligger så pass centralt och kommunen är mån om att tomten används för att Bjurholms centrum
ska bli mer attraktivt och tillgängligt.

Första hämtningstillfället är v. 21

Vid kommunstyrelsens sammanträde i september fick gatuingenjör i uppdrag att låta medborgarna komma med förslag till hur
tomten kan användas.

Första hämtningstillfället är v. 20

Sista hämtningstillfället är v. 41
För de som har hämtning jämna veckor gäller följande:
Sista hämtningstillfället är v. 42
Kontaktperson: Ewa Lindqvist, assistent, 0932-140 23.

Skicka in idéer/förslag på hur man skulle kunna använda tomten
samt en kort motivering till: kommunen@bjurholm.se eller
Bjurholms kommun, Örjan Svennson, 916 81 Bjurholm senast
den 8 januari 2018.
Kontaktperson: Örjan Svensson, gatuingenjör, 0932-140 09,
orjan.svensson@bjurholm.se

Sophämtning 2018
Hämtning av hushållsavfall i Bjurholms kommun sker måndagar och fredagar udda vecka samt fredagar jämn vecka enligt
körschema. På kommunens hemsida www.bjurholm.se finns länk
till Körschema 2018, där ser du vilken hämtningsdag ditt område
har. Har du frågor kan du ringa tekniska avdelningen på telefon
0932-14023.
Hämtning av hushållsavfall under 2018 sker på ordinarie hämtningsdag oavsett om den infaller på en helgdag eller dag före
helgdag. Om förändring sker kommer tekniska avdelningen att gå
ut med information.
OBS! Sopkärlet ska stå på plats kl. 06.00 hämtningsdagen
För de som av miljö- och byggnämnden beviljats dispens från
renhållningsordningen gäller följande:
• Vid månadshämtning sker hämtning var fjärde vecka.
• Vid varannan månadshämtning sker hämtning var åttonde vecka.
• Vid kvartalshämtning sker hämtning var tolfte vecka.
Områden med sophämtning fredagar udda vecka:
Var fjärde vecka: v.1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
Var åttonde vecka: v.5, 13, 21, 29, 37, 45
Var tolfte vecka: v.5, 17, 29, 41
Områden med sophämtning måndagar och fredagar jämn vecka:
Var fjärde vecka: v.4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52
Var åttonde vecka: v.8, 16, 24, 32, 40, 48
Var tolfte vecka: v.4, 16, 28, 40, 52
Fritidshus, totalt 11 hämtningstillfällen under säsongen

Orosanmälan gällande barn
Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt
samhällsansvar. Alla kan göra en orosanmälan till socialtjänsten
och det räcker med att det finns en misstanke om att barnet far
illa. En sådan misstanke kan gälla allt från vanvård och vuxnas
oför-måga till att ett barn bevittnar eller blir utsatt för våld eller andra övergrepp. Tänk på att dina observationer inte behöver vara
en i mängden. Det kan vara just dina ögon som det här barnet
behöver.

Privatpersoner
Du som privatperson kan göra en anmälan. Vill du vara anonym
bör du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter. Men tänk
igenom varför du vill vara anonym, eftersom detta kan försvåra en
eventuell utredning.

Yrkesverksamma
Personal inom bl.a. hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan,
fritids och skolan, har anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Detta betyder att yrkesverksamma som ofta möter
barn i sitt arbete är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de
i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Yrkesverksamma kan
inte göra en anonym anmälan.

Att anmäla
Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet bor och
den kan göras både muntligt och skriftligt. Om du är osäker på om
situationen är sådan att en anmälan ska göras kan du rådfråga
socialtjänsten utan att avslöja barnets identitet. Om du däremot
berättar vilket barn det gäller så kan socialtjänsten behöva hantera samtalet som en anmälan.

För att anmäla
Ring: 1:e socialsekreterare 0932-140 75 eller Växeln 0932-140 00
och be att få prata med en socialsekreterare. Efter kl.16.00 eller
helger socialjouren 090-16 30 50.

Miljö
Goda råd inför julens matlagning
All mat kräver bra hantering, men vissa maträtter där bakterier
lätt kan växa till är känsligare än andra. I jultid ska man vara noga
med alla kylvaror, särskilt med rätter som innehåller skalade ägg
eller majonnäs. Det finns enkla sätt att minska riskerna för magsjuka under julhelgerna.

Dags att ansöka om bygdemedel
Bidraget kan sökas av kommuner och ideella föreningar. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som
främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för
dem. Länsstyrelsen beslutar varje år om hur mycket pengar som
kan delas inom varje kommun. För Bjurholms kommun brukar
summan ligga på omkring 140 000 kronor.

Vem kan söka
Så många som möjligt i bygden ska få ta del av bidraget. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka
bidrag. Föreningen måste vara registrerad och ha ett organisationsnummer. Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda
kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Till vad
Du kan söka bygdemedel till bland annat:
• reparationer eller investeringar i byggnader
1. Tvätta alltid händerna innan du börjar laga mat och när du 		
växlar mellan olika råvaror.
2. Använd alltid rena redskap. Använd gärna olika skärbrädor, till
exempel en för rått kött och en för andra livsmedel.
3. Kom ihåg att mat som skall serveras varm måste hettas upp 		
ordentligt.
4. Kyl ner tillagad julmat som inte ska ätas med detsamma. Små
mängder mat kan ställas i kylskåpet direkt, större mängder bör
först kylas ner i till exempel ett vattenbad.
5. Mat som ska hållas varm, till exempel Janssons frestelse, ska
vara lägst 60°C.
6. Ta inte fram mer mat till julbordet än vad du tror ska gå åt. Mat
som tas ut och in i kylskåpet får kortare hållbarhetstid. Blanda
aldrig äldre mat med nyare, t.ex. så att överblivna rätter som
stått i rumstemperatur blandas med nylagad mat.
7. +4 °C är en bra temperatur för känsliga varor som .kött och 		
mejeriprodukter. Skaffa en termometer och mät hur kallt det är
på olika platser i kylskåpet. Det är också viktigt att luften i
skåpet kan cirkulera.
8. Ät inte nötter eller torkade frukter som ser skrumpna, missfär.gade och dåliga ut eller som luktar och smakar konstigt eftersom de kan innehålla mögelgifter.
9. Se till att allergiska gäster får tillräcklig information om vad som
ingår i julmaten och hur den kryddats. I värsta fall kan en allergisk reaktion mot livsmedel vara livshotande.
Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund, 1:e miljöinspektör/
miljöstrateg, 0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

• förbättringar i idrottsanläggningar
• inköp av utrustning

Hur söker man
Ansökan görs på Länsstyrelsens webbplats:
www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/
projektstod/bygdemedel
Ansökan görs med hjälp av e-tjänsten - Min ansökan, som är en
e-tjänst för föreningar, företag och offentliga aktörer som ansöker
om bidrag t.ex. Bygdemedel.
För att använda ansökningstjänsten måste man logga in. Vilket
man gör med användarkonto eller e-legitimation. Allt man behöver
veta för att söka stöd har Länsstyrelsen sammanfattat i skriften
Min ansökan - manual och utbildningsmaterial.
I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnadsoch finansieringsbudget, framgå. Bygdemedel kan normalt
finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska,
godkända och styrkta kostnader. Kostnader kan godkännas
fr.o.m. sista ansökningsdatum för respektive år, dvs. 31 januari.
Dock startar projektet då på egen risk.
Ansök senast 31/1 2018.

Frågor/funderingar
Om du har allmänna frågor kring bygdemedlen, eller frågor om
din ansökan, rekvisition eller kommande utbetalningar, kontakta
Länsstyrelsen i Västerbotten:
Ingela Carlsson:
ingela.carlsson@lansstyrelsen.se, 010-225 44 76
Elisabet Klintebäck:
elisabet.klinteback@lansstyrelsen.se,010-225 44 85
Kontaktperson på kommunkontoret: Claudia Wieczorek,
Tillväxt- och utvecklingskontoret, 0932-141 41,
claudia.wieczorek@bjurholm.se

Biblioteket
Bibliotekets öppettider under jul- och nyårshelgen
24-27 dec..........Stängt

4 jan ..............17-20

28 dec...............17-20

5-7 jan ...........Stängt

29 dec - 1 jan....Stängt

8 jan ..............13-15

2 jan..................17-20

9 jan ..............17-20

Evenemang
Musikkafé
Torsdag 30 november kl. 19.00 på Balsjögården
Tillsammans med Balsjögården arrangerar vi ett musikkafé.
Roger, Anneli, Anna Johansson tillsammans med Kristina Eriksson
bjuder på bland annat Taube, Ted Gärdestad och Edit Piaff.
Inträde 100 kr inklusive fika.

Däckarkväll

3 jan..................Stängt

Tisdag 5 december kl. 18.30 på biblioteket.
”Meröppet” måndag - söndag
kl. 08.00-20.00.

Karin och Ulrica försöker reda ut begreppen, thriller, kriminalroman, deckare. Vi utlovar också lästips, julklappstips och fika
denna kväll.

Är du intresserad av att bli
”meröppetanvändare”? Kom in till
biblioteket så får du veta mera.

Inget inträde, fikaförsäljning.

kontaktperson: Karin Gulliksson,
Bibliotekarie, 0932-140 61,
karin.gulliksson@bjurholm.se

Utställning på biblioteket - Jul i vårt hus

Arr: Bjurholms bibliotek.

11 december - 10 januari
I julutställningen går vi ”all in” och pyntar hejdlöst. Tomtar, glitter
och ljus. Mer jul helt enkelt.
Fler evenemang finns på www.bjurholm.se
Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till
tips@bjurholm.se senast 2018-02-05 för publicering 2018-02-28.

Bjurholms kommun önskar alla läsare

God jul och Gott nytt år

