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• Evakueringsboende
• Bygdeavgiftsmedel/Bygdemedel
• Ferieuppdrag/Sommarjobb

Foto: Agneta Malmström

Aktuellt:

Evakueringsboende

Miljö

Mot bakgrund av meddelande från Migrationsverket att ej aktivera evakueringsboendet i
Bjurholms kommun, tidigare benämnt tillfälligt
boende, så upphör därmed de 30 boendeplatserna i Sunnanå f.d. skola att gälla.
Detta med anledning av stora kostnader fördelat på få platser
samt då flyktingströmmarna in till Sverige senaste tiden minskat
drastiskt, från som mest ca 10 000 asylsökande/v. till ca 1 000
asylsökande/v.

Xiangfloden , utsläpp från en textilfabrik. Foto: Mao Ge

Kemikalier i textilier

Kommunledningen anser det mycket angeläget att i den mån det
är möjligt ta tillvara det engagemang och arbete som lagts ned för
iordningställandet av boendet och verksamheten som sådan. Det
har bidragit till att skapa goda förutsättningar för att driva ett evakueringsboende. Därför påbörjas omgående ett arbete med att
se över möjligheter att rikta resurser och engagemang till andra
områden/verksamheter där liknande behov kan finnas.

Vid tillverkning av textilier används många olika slags kemikalier som är farliga för människors hälsa och miljön. Kemikalier
tillsätts ofta även till den färdiga produkten, t.ex. för att kläderna
inte ska bli skrynkliga eller mögla under långa transporter. I snitt
går det åt ett kilo kemikalier när en vanlig t-shirt produceras.
Störst påverkan sker i tillverkningsländerna, men rester av kemikalierna hamnar i våra vattendrag när ämnet tvättas ur textilier.

Kontaktperson: Håkan Wretling, kommunchef
0932-140 01, hakan.wretling@bjurholm.se

Några sätt att minska risken att utsättas för farliga
kemikalier:

Frukostmöte för företagare

• Välj rätt material: Välj textilier av ekologisk bomull, lin eller 		
svensk ull, eller sådana som är miljömärkta. Tvätta nya
kläder och lakan innan de används för första gången för att 		
minska eventuella rester av hälsofarliga ämnen.

Under våren fortsätter kommunen att erbjuda frukostmöten för
företagare och intresserade. Träffarna erbjuder information och
dialog med kommunens tjänstemän och politiker, ofta även besök
av externa gäster som informerar om något intressant ämne.

• Undvik behandlade kläder: Undvik när det är möjligt textilier
som är impregnerade, flamskyddade eller antibakteriella,
eftersom farliga kemikalier vanligen har använts.
I plasttryck i kläder kan det finnas mjukgörande ämnen som 		
är farliga.

Annonsering gällande plats och tema sker i VK, VF lördagen före
aktiviteten samt på kommunens hemsida.
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

26 februari
23 mars
26 april
31 maj

kl 07.30 - 09.00
kl 07.30 - 09.00
kl 07.30 - 09.00
kl 07.30 - 09.00

Välkomna!
Frågor - kontakta: Maria Bahlenberg, näringslivsstrateg
0932-140 15, maria.bahlenberg@bjurholm.se

Ferieuppdrag/Sommarjobb
Snart är det åter dags att ansöka om ferieuppdrag/sommarjobb
för sommaren 2016. Information samt ansökningshandlingar
kommer att publiceras på kommunen webbplats under vecka 11.
Ansöka om en ferieuppdragsplats kan du göra som:
• Fyller femton år eller mer under året
• Inte avslutat en 3-årig gymnasieutbildning
(eller avslutar utbildningen vt-16)
• Är skriven i Bjurholms kommun
Ansökan måste vara inkommen till kommunen senast 2016-0504 för att det ska kunna göras en rättvis fördelning av de ferieplatser som finns till förfogande. Ansökningar som kommer in efter
sista ansökningsdag kommer därför inte att behandlas.
Det är viktigt att särskilda önskemål eller andra viktiga uppgifter
noteras i ansökningsformuläret så att hänsyn till detta kan tas så
långt som det är möjligt.
Kontaktperson: Malin Lagerlöf, utredare, 0932-140 18
malin.lagerlof@bjurholm.se

• Välj second hand: Att köpa kläder som någon annan tröttnat
på är miljösmart. Genom att köpa begagnat sparas stora
mängder energi, kemikalier och vatten, jämfört med om
samma plagg skulle ha nyproducerats.
• Akta barnen: Var extra försiktig när det gäller varor som är 		
avsedda att användas av barn, eftersom barn är känsligare
för kemikalier än vuxna.
• Ställ frågor: Fråga i butiken om det du ska köpa innehåller 		
farliga ämnen. Företagen har ett ansvar för sina produkter.

Servering av alkoholdrycker
För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av kommunen.
Serveringstillstånd behövs inte vid servering som:
1. Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
2. Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för
deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
3. Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning
av alkohol- eller lättdrycker
Observera att det krävs att samtliga ovanstående förutsättningar
är uppfyllda för att serveringen ska få ske utan serveringstillstånd. Exempel på situationer då servering inte kräver ett
serveringstillstånd är då någon arrangerar en privat fest där det
bjuds på alkohol eller deltagarna förtär egna alkoholdrycker.
Sedan 1 januari 2016 är det miljö- och byggnämnden som
ansvarar för serveringstillstånd och tillsyn. Mer information om
detta kommer att skickas ut till berörda företag. Läs gärna mer
på kommunens hemsida om vad som gäller.
Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund
1:e miljöinspektör/miljöstrateg
0932-141 68, veronica.t.bylund@bjurholm.se

Tekniska
Återvinningscentralen (ÅVC)

Ändringar i PBL och PBF

Från och med 1 mars gäller genomskinliga/transparanta
sopsäckar på Bjurholms återvinningscentral

Den 1 januari 2016 skedde ett antal ändringar i plan- och
bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF).
Nedan informeras kortfattat om några av dessa ändringar.

Från den 1 mars 2016, får avfall förpackat i färgade sopsäckar
inte slängas på Bjurholms återvinningscentral. Säckarna ska i
fortsättningen vara genomskinliga/transparanta då avfall slängs
från rampen i containrarna. Skälet är att kontrollen av felsorterat
avfall underlättas. Om avfallet fortsättningsvis är i färgade säckar, måste kunden själv plocka ur avfallet ur säcken och lägga
det på avsedd plats.

Utförligare information finns på Boverkets hemsida:
www.boverket.se

Trädgårdsavfall
När det gäller ris och kompost så kan färgade sopsäckar användas, men de ska tömmas av avlämnaren på rätt plats. De tömda
säckarna läggs sedan i avsedd behållare eller i brännbart.
Gipsavfall
Gips i skivor, kan som förut lämnas i containern som är märkt:
Ej återvinningsbart.Pulveriserad gips skall vara förpackat och
slängs sedan i samma container som ovan.
Skälet till denna ordning är att vi av arbetsmiljöskäl vill minska
dammet vid avlastningen.
Öppettider på ÅVC
Onsdagar
kl.12.00-15.00
Lördagar
kl.09.00-12.00
Återvinningscentralen är stängd alla röda helgdagar samt
julafton, nyårsafton och påskafton.
Kontaktperson: Örjans Svensson, gatuingenjör,
0932-140 09, orjan.svensson@bjurholm.se

Pendlarparkeringar
Bjurholms kommun har iordningsställt 12 nya pendlarparkeringar
med motorvärmare vid gamla Wärdshuset Bävern, som komplement till befintliga parkeringar belägna vid Lilla skafferiet.

Lov och byggande
Ny hänvisning om buller vid bostadsbyggnader
Plan- och byggförordningen upplyser om att i Förordning om trafikbuller (2015:216) finns bestämmelser om riktvärden för buller
utomhus vid bostadsbyggnader. (PBF 1 kap 10 §).
Bygglovsbefriade takkupor kräver anmälan
Takkupor som är lovbefriade enligt 9 kap 4 b § p. 2 kräver en
anmälan och startbesked innan de byggs. Takkupor som är lovbefriade kräver dock inte anmälan om de vidtas utanför planlagt
område och utanför ett område med sammanhållen bebyggelse.
(PBF 6 kap 5 § p. 13 och 6 kap 6 § p.6a).
En byggsanktionsavgift för anmälningspliktiga takkupor
har införts
Avgiften (vid byggnation utan anmälan och startbesked) är 0,25
prisbasbelopp per takkupa. (PBF 9 kap 7 §).
Ändring av lagen om färdigställandeskydd
Färdigställandeskydd krävs inte längre för åtgärder som undantagits från krav på bygglov enligt 9 kap 4-4c §§ PBL.
Detaljplanering
Ett antal ändringar i PBL har gjorts gällande detaljplaner och
detaljplanering.
Dessa syftar främst till att förtydliga, komplettera och samordna
redan befintliga bestämmelser.
Ändrade konstruktionsregler
Boverket har ändrat i sina konstruktionsregler, EKS.
I de ändrade reglerna, BFS 2015:6 (EKS 10), har fem nya konstruktionsstandarder tillkommit och dessutom görs ändringar i
befintliga regler. Därmed har samtliga eurokoddelar som behövs
för svenskt vidkommande införlivats i det svenska byggregelsystemet.
Krav på dokumentation
En ny regel är krav på konstruktionsdokumentation. Det är en
övergripande beskrivning av byggnadsverkets bärförmåga som
ska finnas i ett särskilt dokument. Syftet med detta är att ge
byggnadsägaren en samlad kunskap om förutsättningarna för
byggnadsverkets bärförmåga, stadga och beständighet.
Enklare och tydligare
Målsättningen med ändringarna är att skapa ett tydligare regelverk som gör det lättare för användaren att tillämpa reglerna
i praktiken och att rättssäkerheten därmed ökar. Ändringarna
syftar också till att minska kostnaderna i de delar där införande
av eurokoderna kan ha lett till fördyringar utan att det har varit
avsikten.

Kontaktperson: Örjan Svensson, gatuingenjör
0932-140 09, orjan.svensson@bjurholm.se

Kontaktperson: Mattias Olsson, byggnadsinspektör
0932 140 03, mattias.olsson@bjurholm.se

Bygdeavgiftsmedel/bygdemedel

Bibliotek

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av
utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas
till rennäringen och att ersätta skador som orsakats av vattenkraften 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 denna.

Den kände designern och umebon Stig Lindberg skulle ha fyllt
100 år i år och det kommer att uppmärksammas på många håll.
Biblioteket vill göra en utställning av hans konst och undrar om
det är någon som vill låna ut föremål till biblioteket. Utställningen
ställs ut under vecka 14-16. Ring till biblioteket 0932-140 42,
eller 140 61.

Inför varje år beslutar kommunen om en handlingsplan för bygdemedel. Planen som anger vilken typ av projekt medlen kan
bevilja för lämnas till Länsstyrelsen för godkännande. Efter att
handlingsplanen är godkänd fastställer Länsstyrelsen den disponibla ramen att användas av berörda kommuner. För Bjurholms
kommun brukar ramen ligga på omkring 140 000 kronor.
Nytt för i år
Ansökningar från Bjurholm ska vara Länsstyrelsen tillhanda
senast 2016-03-30. Ansökningsblanketter finns på:
www.bjurholm.se/uppleva & göra/bygdeavgiftsmedel.
E-post skickas till länsstyrelsen centrala e-postlåda:
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Märk e-brevet med ”Ansökan bygdemedel”
Brev:
Länsstyrelsen i Västerbotten
Storgatan 71B, 901 86 Umeå
Kontaktperson: Julie Johansson, 1: e ekonom
0932-140 04, julie.johansson@bjurholm.se

Fototävling 2015-2016

Vi har böcker till försäljning
Bli som folk – Stina Stoor
Boken består av nio noveller som tecknar ett Västerbotten i
förändring. Berättelserna rör sig i gränslandet mellan samtid och
dåtid, barndom och vuxenlandskap. Pris 250 kr
Skillnaden mellan lingon och blåbär – Annah Ovesson
En feelgood-roman med allvarlig underton om ett mycket aktuellt
tema. Kanske att våra tre blåbär från Norrlands inland kan klara
det som våra politiker har så svårt att åstadkomma – en lycka
integration. Pris: 230 kr
Vi ville hälsa – Sonja Danielsson
Tänkvärd bok om hur hälso- och sjukvården fungerade förr och
hur den är uppbyggd nu. Sonja berättar levande om sin tid som
distriktssköterska, först i Slagnäs och senare i Fredrika och
Örträsk. En bok som angår alla och fungerar väl som ett inlägg i
dagens sjukvårdsdebatt. Pris: 160 kr

Begränsade öppettider på biblioteket
Sportlovet 7-13 mars
7 mars
kl 13.00-15.00
8 mars
kl 17.00-20.00
9 mars
STÄNGT
10 mars
kl 17.00-20.00
11 mars
STÄNGT
12 mars
kl 13.00-15.00

Påsk och påsklov
24-28 mars
STÄNGT
29 mars
kl 17.00-20.00
30 mars
STÄNGT
31 mars
kl 17.00-20.00
1 april
STÄNGT
2 april
kl 11.00-13.00

Fredag den 18 mars är bibliotek stängt, då personalen
befinner sig på Littfesten i Umeå.
Kontaktpersoner: Karin Gulliksson 0932-140 61
Bodil Hennström 0932-140 62, Ulrica Lidström 0932-140 95
Lånedisk 0932-140 42, e-post: bibliotek@bjurholm.se

Missa inte chansen att vinna en fin Bjurholmspläd!
Skicka in ditt/dina tävlingsbidrag per mail till
kommunen@bjurholm.se
Vinnarbilden för perioden januari-mars 2016 utlyses i april
månads KI med utgivningsdag torsdagen den 28/4.
Tävlingen pågår till och med augusti 2016. Bidragen måste vara
kommunen tillhanda senast 2016-08-14.
Läs mer om den pågående fototävlingen på kommuens hemsida
www.bjurholm.se eller ta kontakt med nedanstående kontaktperson!
Kontaktperson: Claudia Wieczorek, turismsamordnare
0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se

Utställning på biblioteket
Februari
22/2-12/3

Akrylmålningar, Evelina Lindqvist

April
4-23/4

Konstutställning, Stig Lindberg

Evenemang
Mars
8/3
		
		
		

Dolda hjältinnor, musik & berättarföreställning 		
biblioteket kl 18.30 med Kicks Törnlund och Olle 		
Berggren. Inget inträde. Fikaförsäljning
Arr: Bjurholms bibliotek, ABF

10/3
		
		
		

Sportlovsträff vid Stensvattnet (Västanfjället) 		
kl 11.00-14.00. Västanfjällets skoterklubb bjuder på
korv, kaffe och festis. Tipsfrågor och överraskning 		
till barnen

20/3
		
		
		

Musikkafé
Folkets Hus kl.14.00, Mickes Combo spelar jazz, 		
swing, folkmusik, evergreens m m.
Arr: Kulturföreningen BiKupan, biblioteket

Fler evenemang finns på www.bjurholm.se.
Har du ett evenemang som du vill publicera i KI, skicka till
tips@bjurholm.se senast 2016-04-04 för publicering 2016-04-28.

