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Aktuellt:
• Världens barn 2017
• Ferieuppdrag
• Nedskräpning vid ÅVS
Foto: Bo Tannfors

Tekniska avdelningen

Miljö

Utställning nya sopkärl

Det som göms i snö

I kommunhusets entré kan du se det nya insamlingssystemet
under tiden 12 mars fram till arbetet med den nya receptionen
påbörjas.

Under vårvintern har det kommit in klagomål om att det ligger
hundbajs runt gatorna i Bjurholm. Även om många ägare plockar
upp efter sin hund ser man nu under snösmältningen att så inte
alltid är fallet. Vi vill därför påminna alla hundägare att plocka
upp efter sin hund och att sedan slänga påsen i lämpligt sopkärl.
Du som hundägare är skyldig att plocka upp efter din hund på
gator och vägar, lekplatser, idrottsplatser, park och grönytor inom
detaljplanelagt område. Under våren kommer fler sopkärl att placeras ut så att det blir lättare att bli av med hundbajspåsen.

Mer information finns på www.bjurholm.se
Öppettider återvinningscentralen/ återvinningsstationer
Återvinningsstationer finns vid: Centrala Bjurholm, ICA Balsjö,
ICA Agnäs (vid bagarstugan)
Återvinningscentralen vid Kyrktjärn
Onsdagar
kl 12.00-15.00
Lördagar
kl 09.00-12.00
Miljöstationen, Vännäsvägen 11, Gamla vägverket
Onsdagar
kl 12.15-15.15
Kontaktperson: Örjan Svensson, gatuingenjör
0932-140 09, orjan.svensson@bjurholm.se

Sök bygglov till sommarens projekt
Om du ska bygga i sommar är det viktigt att du tänker på att söka
bygglov. Var noga med att kontrollera vad som gäller för ditt projekt. Du kan komma att behöva söka:
•

Bygglov eller göra en anmälan

•

Strandskyddsdispens- om du vill bygga närmare än 100
meter från vattnet

•

Anmäla installation av eldstad, även vid installation av bastu

Skicka in din ansökan eller anmälan så snart som möjligt så riskerar du inte att ditt bygge försenas.
Kontaktpersoner: Mattias Olsson, byggnadsinspektör,
0932-140 03, mattias.olsson@bjurholm.se,
Adam Bergqvist, bygglovhandläggare/byggnadsinspektör,
0932-140 20, adam.bergqvist@bjurholm.se

Världens Barn 2017
2017 kom Bjurholm på 7:e plast i länet med 20:36 insamlade kronor per invånare. Ett stort tack till alla som skänkt pengar och alla
ni som gått runt med bössor.

Nedskräpning vid ÅVS
I containrarna vid återvinningsstationen (ÅVS) får hushållen
slänga förpackningar och tidningar. Det förekommer dock att sopor dumpas på återvinningsstationer, trots att de hör hemma i
soptunnan eller vid kommunens bemannade återvinningscentral.
Framförallt vid ÅVS i Bjurholm har det varit problem med att det
slängs och dumpas avfall vid containrarna. Denna typ av nedskräpning polisanmäls direkt.
All nedskräpning i Sverige är förbjuden.

Har du en enskild avloppsanläggning?
I kommunen finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar
med skiftande kvalitet och funktion. En enskild avloppsanläggning kan vara bristfällig för att den är av en äldre typ som inte
uppfyller dagens krav, eller för att den under årens lopp förlorat
sin ursprungliga funktion. Om ditt avlopp är bristfälligt och inte
uppfyller dagens lagkrav på rening är du skyldig enligt lagen att
åtgärda det.

Agnäs, Stensvattnet, Betelkyrkan
4 080
Balfors
1 122
Balsjö, Ljusåker, Nyliden
4 500
Laions
14 434
Ringvägen, Kyrkog. mm.
5 323
Österg. Ringv, Köpmansg. Hantvergsg
2 353
Uppfyller ditt avlopp kraven?
Abborfors, Stensvattnet
1 000
Brännland, Vitvattnet, Långsjön
2 649
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen utför tillsyn av avloppsanBjurholms Trädgårds Sällskap
1 800
läggningar för att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas. Om en
Systembolaget
810
avloppsanläggning inte bedöms fungera tillfredställande kan vi
Bjurholms marknad
801
ställa krav på att anläggningen ska åtgärdas. Låt det inte gå så
Högland (2016)
476
långt, utan åtgärda ditt avlopp innan du får krav. Det är du som
Nytorp
1 450
fastighetsägare som har ansvar för att planera och anlägga ditt
Swish, Dig-bössa, Radion
2 812
enskilda avlopp. För att bygga en ny eller ändra en gammal av				 loppsanläggning krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden.
Totalt 43 610
Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen eller gå in på komVi behöver fler som samlar in pengar till Världens Barn.
Vi söker även en ny kommunsamordnare.
Kontaktperson: Leif Söderström, kommunsamordnare,
070-368 12 12.

munens hemsida för mer information.

Biblioteket
Miljövänligare majbrasa

Sommarlovspengar

Det är snart dags för den årliga majbrasan som är en trevlig
tradition. Det finns dock en hel del att tänka på för att eldningen ska ske på ett säkert och tryggt sätt.

Även i år kan föreningar och organisationer söka pengar för att
ordna gratis sommarlovsaktiviteter för barn 6–15 år.
Mera information om detta finns på biblioteket.

Farliga utsläpp

Öppettider på biblioteket

Majbrasan kan vara en riktig utsläppshärd om fel saker eldas
upp. En enda majbrasa kan släppa ut mer gift i luften än vad
en industri gör på ett helt år. Elda ris, löv och träd men plocka
bort t.ex. gamla madrasser, däck, kablar, gips, målat och impregnerat trä.

Bibliotekets sommaröppettider börjar när skolan tar sommarlov.
Från 14 juni har biblioteket öppet tisdagar och torsdagar kl 17.00–
20.00. Övriga tider ring 0932-140 42.

Elda under kontrollerade former
Det bästa för miljön är att elda under kontrollerade former
i förbränningsanläggningar där värmen som alstras kan bli
fjärrvärme. Löv, ris, oimpregnerat, olaserat och omålat trä går
dock att elda i en majbrasa utan någon större miljöpåverkan.
Genom att låta en presenning ligga över rishögen innan den
eldas minskas utsläppen ännu mer. När virket är torrt blir utsläppen av tjära, sot och fenol mindre. Rensa bort skadliga
material från majbrasan innan den eldas upp och lämna det
istället på återvinningscentralen. Tillsammans kan vi värna
om miljön!
Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund,
1:e Miljöinspektör/miljöstrateg,
0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

Ferieuppdragsplatser
Enskilda arbetsgivare och föreningar kan anmäla intresse
angående ferieuppdragsplatser. En intresseanmälan ska då
skickas till kommunen senast den 2 maj 2018. Att stoppdatumet respekteras är en förutsättning för att en rättvis fördelning
av ferieuppdragsplatserna ska kunna ske.
Ungdomarna som erbjuds uppdrag får utföra vissa uppgifter under 6 timmar per dag under två veckor (max 10 dagar). Ersättning och fördelning av platser/uppdrag sker utifrån fastställda
riktlinjer ”Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar”. Utförlig information och anmälningsformulär finns
på kommunens webbplats.

Kontaktperson: Karin Gulliksson, bibliotekarie/kulturansvarig,
0932-140 61, karin.gulliksson@bjurholm.se

Evenemang
MAJ
5/5
		
		

Vårdagen kl 11.00-15.00
För mer information se separat annons
i Bjurholmsguiden

29/5
		
		

Frukostmöte för företagare och intresserade
kl 07.30-09.00 Bjurholms kommunkontor,
sessionssalen

JUNI
6/6
		
		

Traditionellt Nationaldagsfirande
kl 13.00 i kyrkan
Program och nationaldagstalare meddelas senare.

7/6
		

Alla tiders Brännland kl 18.30 i byastugan
Utförligt program meddelas senare.

10/6
		
		
		

Välkommen till invigning av Lagnäsets
naturreservat, kl.11.00
Lagnäsets naturreservat, Bjurholm.
Gratis buss från Umeå och Vännäs.

		
		
		
		

Arr: Länsstyrelsen tillsammans
med Bjurholms kommun.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida:
lansstyrelsen.se/vasterbotten/lagnaset

Kontaktperson: Carina Wennman, 070-850 17 11,
carina.wennman@bjurholm.se

Ferieuppdrag
Kommunen erbjuder ungdomar att ansöka om ferieuppdrag senast den 2 maj 2018. Genom ferieuppdraget får ungdomar möjlighet till praktisk erfarenhet inom olika yrkesområden mot en viss
ersättning.
Ansöka om en ferieuppdragsplats kan Du som är skriven i
Bjurholms kommun göra om du:
•

fyller minst 15 år under kalenderåret

•

har en pågående men ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning

•

befinner dig i åldersspannet motsvarande en pågående men
ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning

Utförligare information och ansökningshandlingar finns på kommunens webbplats.
Kontaktperson: Carina Wennman, 070-850 17 11,
carina.wennman@bjurholm.se

Utställningar på biblioteket
21/5-8/6
		

Akrylmålningar
av Evelina Lindqvist.

29/6-31/8
		
		

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

Fler evenemang finns på www.bjurholm.se
Har du ett evenemang som du vill publicera i
KI skicka till tips@bjurholm.se
Senast 2018-06-04 för publicering 2018-06-27.

