
24 SEP 2018
Annonsbladet från ditt lokala tryckeri - Art & Typ - Tel 0935-204 10.

Företagsvägen 5A, 911 35 Vännäsby.  www.art-typ.se • anders@art-typ.se
VÄNNÄS-VÄNNÄSBY-BJURHOLM-ÖRTRÄSK
TVÄRÅLUND-RÖDÅ-TAVELSJÖ-GRÄSMYR

BRÄNNLAND-ÖVERBODA-SÖRFORS

Vegagatan 1, Vännäs • Tel 0935-109 30 • www.hotelvannas.se
Hotellet  med  de  stora  möjligheterna

Varmt välkomna
 önskar Kathrine & Bert-Ove 

med personal.

Boka vårt fantastiska julbord!

JULTALLRIK 225 kr 
Julbord och Jultallrik kan även fås som catering.

Ring för prisuppgift.

 Kännetecknas av de klassiska smakerna med 
modernt snitt och ett dignande dessertbord

 som serveras både luncher och kvällar, 
vardagar och helger från 30 november.

Pris 395-450 kr
barn 3-6 år 100 kr, 7-12 år 200 kr (ej fre & lör kväll)

Det händer hos oss!
Fre 28/9	 Bondens fredag

395 kr. Boka plats.

Lör 29/9	 Riff Raff Ruff
Partykväll

Fre 5/10	 Burgarfredag
 Pris 160 kr, från kl 16.30 

Fre 12/10	Vinprovning
mat & vin i kombination

Fre 12/10 After Work 
Pintxos, Tapas eller Pinchos
kalla det vad ni vill för vi 
tolkar det hur vi vill!
Vi lagar 5-6 små rätter per 
person & serverar det på en 
planka på bordet,
samt en värmande soppa, 
bröd & sallad på en buffé. 
Pris 150 kr

Fre 19/10	Smaka på världen!
 Pris 160 kr

Lör 20/10	Fredrik Juhlin
gästkock

Lör 27/10	Nattklubb 21-02. 
 Åldersgräns 25 år
Se vidare annonsering, affischering och hemsida.

BonDens freDag 
28/9 - Spölandsgrisen
För att närproducerat är bäst! 

Vi stödjer gårdarna från trakten. Kom 
och gör det du också genom att avnjuta 
en 3-rätters meny tillagad genom ”nose 
to tail”-metoden där hela djuret tas till-
vara. Vi lagar en 3-rätters av den speci-

fika gårdens kött samt en dessert. 395 kr

Lördag 29/9 
Partykväll 

HÖSTBUFFÉ 18.00-20.30, 200 kr. 
Eftersläpp 100 kr, gratis före kl 22.

smaka på världen
Fredag 19/10
En sharing måltid som inspireras av en 
världsdel/område per fredag.
Består av några olika rätter att dela vid 
bordet med ert sällskap, 160 kr.

Vinprovning 
Fre 12 okt kl 18
Vinprovning i höstens 
tecken med fokus på röda 
viner.
Vi provar fem olika röda 
viner, vi avnjuter passande 
tilltugg, vi pratar vin, vi tänder ljus och 
vi umgås i höstmörkret. Pris 450 kr. 
Begränsat antal platser, max 20 pers.

Lördag 20/10

gästkock
fredrik 
Juhlin
stockholmare med 
förkärlek till Norrland 
& dess natur! 
Matlagare av rang med rak & ärlig mat, 
gärna över öppen eld! Vi börjar kvällen 
ute med mingel & tilltugg runt elden! 
Sedan fortsätter kvällen vid bordet där ni 
blir serverade en rad olika smaker till sent 
inpå kvällen, såklart med grymma drycker 
& varm service!
Begränsat antal platser, boka bord.
Pris 560 kr  Dryckespaket 300 kr

JULBORD MED 
UNDERHÅLLNING 

En verklig helkväll bjuds med bubbel & mingel, 
julbordet, desserterna, underhållning, lek och 

partykänsla tillsammans med coverbanden
Tre Trubadurer  30 nov • 14 dec • 15 dec

Over & Out  1 dec • 7 dec • 8 dec
                                                                          fullbokad      fåtal kvar  

Ny Höstmeny Med smaker från skog, vilt, hav och norrländska gårdar. 
Den kan ses på hotelvannas.se



www.svenskakyrkan.se/vannas-bjurholm  •  Tel. 0935-209 10  •  e-post: vannas-bjurholms.pastorat@svenskakyrkan.se

Välkommen till våra samlingar!

BJURHOLMS FÖRSAMLING VÄNNÄS FÖRSAMLING 

De äLDreS Dag ocH 
STora FÖDeLSeDagSkaLaSeT
Söndag 30/9 kl 11
Vi inleder med Mässa i Johanneskyrkan, därefter 
förflyttar vi oss till Medborgarhuset för kaffe och 
smörgåstårta, där kommer också särskilt inbjudna 
jubilarer att uppmärksammas. 

MUSikkväLL på caFÉ HÖrnan
Onsdag 10/10 kl 19.
Happy Singers med musiker
Allsång • Fika • Andakt

Psst! JULkonSerT så småningom ….
Anna-Lotta Larsson & Andreas Landegren (på piano) 
gästar oss igen lagom till Advent!
Boka in torsdag 29/11 kl 19, Johanneskyrkan.
Biljetter – se kommande annonsering.

HärLiga HÖST!
Löven singlar ner, det blir svalare och mörkt tidigare och tidigare på kvällen … men vi tänder ljus-

lyktorna vid entréerna och inbjuder till flera fina sammankomster i kyrkor och församlingslokaler! Allt 
finns förstås återgivet på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vannas-bjurholm -  men här ges ett axplock:

konSerT MeD JarD SaMUeLSon 
Torsdag 27/9 kl 19, Bjurholms kyrka.
Fri entré, frivillig kollekt till Världens barn.

FaMiLJegUDSTJänST MeD UTDeLning av 
BarnenS BiBeL
Söndag 30/9 kl 11, Bjurholms kyrka. Kristina Eriksson 
och scouterna medverkar. Efteråt serveras fika i kyrkan. 
I Kyrkstugan pågår start för årets konfirmationsläsning.

DeLa FiLM – DeLa Liv
Tisdag 16/10 kl 18.30 
i Kyrkstugan. 
Vi ser en film tillsammans och 
samtalar kring den efteråt.
Denna gång: ”En sång för Martin” 
Sven Wollter och Viveca Seldahl.

paSToraTSgUDSTJänST i JoHanneSkYrkan
Söndag 21/10 kl 11, alla pastoratets kyrkor tillsammans!

Tema ”Ett ögonblick i sänder” om Lina Sandells sånger och psalmer.
Torbjörn Arvidsson, Anställdas kör, servering, skördelotteri. 

Buss avgår från Bjurholm, kyrkstugan kl 10.15.



Umeåkontoret: V. Norrlandsgatan 40, tel. 090-434 77

Begravning - Bouppteckning - Gravsten

vänd er i förtroende till oss

www.alenbegravningsbyra.se

Tel 0935-123 00 (dygnet runt jour)

Södra Drottninggatan 29, Vännäs

Anne-Lis Hermansson, Christina Wendel, Ulf Påhlsson

Vännäs Webservice • Umevägen 145, Vännäsby
Mikael 070-657 84 98, Robert 070-582 82 68  www.hem.net

Företag	/	Föreningar
Domän med epost adresser fr.	80:- /mån

Registering av domän fr.	120:-
Hemsida 450:-/sida

Tel. 010-330 99 09 • www.friskvardscenter.se

F r i s k v å r d s c e n t e r
friskvardscenter.se

Gruppträningen (ingår i V-by)
Cirkelträning . Måndagar kl 18.30
Step/Core ..........Tisdagar kl 19.30
Yoga .................Onsdagar kl 19.45
Jump Nyhet! Söndagar  kl 19.15  
Passförklaring finns på hemsidan: 
friskvardscenter.se

Testa på 
Personlig träning 
i Vännäs eller Vännäsby

Nu startar vi igång 
HÖSTENS TRÄNING!

Kortköp, personlig info eller köp av kostillskott:
Vännäs: Tisdag & Torsdag kl 15-18 (Vegagatan 16)
Vännäsby: Onsdag kl 15– 18 (Umevägen 115)
Har du träningskort hos oss så kan du träna på över 
200 anläggingar runt om i Sverige till låg kostnad, 
kom in så berättar vi mer.
VARMT VÄLKOMNA IN OCH KOLLA!

Öppet: Tors 15-19 • Fre 13-18 • Lör 12-16

Tel 070-681 47 89 • Ö. Spöland 72, Vännäs   
www.levagardsbutik.se

Följ vår facebooksida Levagård för de senaste nyheterna.

 Naturbeteskött
Ett ekologiskt kött, garanterat lokalt och 

närproducerat av en bonde nära dig!

Gårdsbutikens Dag
Söndag 7 oktober kl 10-16. Välkomna!

Naturlig Deo      Eko-Tvål

Nyhet!
Lapplandssmör 
från Siksjönäs 
i Vilhelmina

TRYGGA BARN - NATURLIGTVIS

För mer info om verksamheten och hur du ansöker om en plats: 
www.kraftverketsforskola.com

Nu har vi plats
om era barn vill komma 

och leka med Olivia och Ben!

Vi är en förskola och ett fritidshem som tillsammans arbetar för att
skapa en trygg och hemlik miljö samt att bevara ett lugn genom dagen.

Verksamheten präglas av uteaktiviteter i alla former, små barngrupper, lokalproducerad
mat och ålderssamverkan med Hällfors skola som är belägen på samma gård



Hjulinställningar - Fälgriktning - Fordonsservice - Bilvård

VÄNNÄSBY    Tel. 0935-200 25    www.gsdackservice.se

Däck  •  Fälgar  •  Däckhotell

Vi har BRA VINTERDÄCK! Har du?

40% rabatt
TYGER • STÄNGER • SYBEHÖR
GARDINER • KUDDAR • DUKAR

50% på utvalda textilier

Kommendörsgatan 5, Vännäs
Tel 0935-100 85   www.mixat.com

Gäller till 31/10

www.umea.se/familjehem

Vi söker
skosnöresknytare, 
tårtorkare och knövel-
pappersutslätare
med stort hjärta
Det finns många barn som inte kan bo kvar i sina familjer av en 
eller annan anledning. Kanske är det ditt barns fotbollskompis 
eller klasskamrat som behöver en ny familj för en kortare eller 
längre period. Familjehemscentrum söker därför familjer till 
barn och ungdomar som behöver kärlek och stöd. Om ni bor 
i Sörfors, Tvärålund eller i en annan ort spelar ingen roll. Det 
viktigaste är att ni har tid, plats och engagemang för att ta emot 
ett behövande barn i ert hem. 

Följ oss på facebook, läs mer eller gör en intresseanmälan 
direkt på www.umea.se/familjehem. Du kan göra skillnad. 

Underhållning utöver det vanliga

Lennart Ljungkvist Musikproduktion

BRÖLLOP   •   FEST   •   EVENT

073 - 545 29 96       trombiano@gmail.com



Vi botaniserar i kommunens 
urklippsarkiv!

073-867 60 62
För mer info och 

anmälan ring Victoria

eller se vår hemsida!
(Vännäs)

»50 år under luppen«

Vännäs 
     i media

Kursstarter: 
(3 träff ar/årtionde) 
3  oktober 1968 –1977
24  oktober 1978 –1987
14  november 1988 –1997
16  januari 1998 –2007
6  februari 2008 –2018

073-867 60 62
anmälan ring Victoria

eller se vår hemsida!

16  januari 1998 –2007
6  februari 2008 –2018
Anmälan sker per årtionde.
Man kan alltså välja e� , fl era eller alla årtionden.
Arrangemanget är kostnadsfri� 

Vännäs NYHET!

Kursstarter: 

Plats: Biblioteket i Vännäs
Tid: Onsdagar kl 13.00-15.15

Läs mer på 
minabibliotek.se eller 

visitvannas.se

Från Mosul till Umeå
25 september 18.30 
Vännäs bibliotek, Lilla salongen                                                                                                                               
Basim Jamal, musiker och bokhandlare 
från Mosul berättar om sitt liv i ord och 
ton. I samarbete med Medborgarskolan.

Premiär för Digitalhjälpen
11 oktober
Vännäs bibliotek Torsdagar 16-19. 
Välkommen in på Vännäs bibliotek 
för att få hjälp med dina digitala 
bekymmer. 

Nu är det dags att nominera årets kulturstipendiat!
Känner du någon som utmärkt sig inom kulturområdet i 
Vännäs kommun?
Skicka ditt förslag och motivering till:
Vännäs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen,
91181 Vännäs. 
Du kan även skicka motiveringen via epost:
barn.utbildningsnamnden@vannas.se
Mera info finns på kommunens hemsida: vannas.se
Förslagen ska vara inkomna
senast 15 oktober.

Planerar du för uterum?

www.dinglasman.com • 073-042 01 61 erik Hörnberg

Sänk dina värme-
kostnader!

fixa dina fönster 
och passa på och 
byt till energiglas.

Vi hjälper dig med 
uterum, markiser, 

glas och persienner.

Vännäs Städ & Fastighetsservice
Vi erbjuder städning, fönsterputsning, snöskottning 

m.m. till privatpersoner och företag.
Privatpersoner kan få RUT-avdrag på städning och fönsterputsning. 

Johan	070-336	74	73

SUGEN PÅ LOCKAR?

Välkommen till oss!

SALONG FRI STIL
Gertrud, Sylvie, Anitha, Emelie

Ö. Järnvägsgatan 16 B, Vännäs    0935-519 00

Nu kör vi 

10% rabatt
på permanent eller 
volymbehandling.

Gäller 26/9-12/10

sön 2 sep
kl 16:00

Strand Bönhus
Biljettpris 150 kr

(med scenpass 130 kr)
Förköp på Stilboden 

och Modemix Vännäs 

En musikalisk berättelse om nybyggarna 
i Sveriges Amerika – Norrland

Sång: Maria Bervelius
Saxofoner: Peter Nordwall       Piano och orgel: Ulf Nordwall

Längesen
Till min hembygd

Visa från Norrland
Dans på sommaräng

I min famn

Visa från Norrland
Skuggan av dig

Bröllopsvisa från Norrland
Ebbas sång
Längesen

VÄNNÄS

VÄNNÄS   MUSIK &
TEATERFÖRENING

Arrangörer

SMED

Välkommen till en sprudlande fest och spektakel!
Fritt efter Maria Bloms Masjävlar. Plogad genom 

Västerbottnisk mylla av Martin Lindberg. I bearbetning 
och regi av Bobo Lundén.

Medborgarhuset Vännäs. 
Lör 13 okt kl 19.00, mingel startar 18.00

Biljettpris 275:-, mingel med tilltugg 
Scenpass 225:-, mingel med tilltugg

Förköp biljetter: Modemix och Stilboden, Vännäs.

Släktkalaset



�

Ta med denna rabattkupong så får du

100 kronor rabatt
när du handlar för minst 500 kr.
Kan ej kombineras med 
andra rabatter. 
Gäller endast 27-28/9 2018. �

Mascara
Nagellack
Läppstift

Foundation

Vardagar 10.00-17.30  Lördagar 10.00-14.00

Många andra erbjudanden i butiken!
Välkomna in att se höst & vintermodet.

V I P 
Tor 27 sep 10.00-19.00
Fre 28 sep 10.00-17.30

-dagar

Örjan Swanberg
070-666 40 72
090-13 90 00

orjan.swanberg@
maklarhuset.se

renmarkstorget 11, 903 26 umeå / 090-13 90 00
umea@maklarhuset.se / www.maklarhuset.se

Kontakta	mig	för	fri	värdering

VÄNNÄS	/	FASTIGHET	/	UMEVÄGEN	8
Central fastighet med 3 lägenheter och varmgarage för 3 
bilar. Möjlighet till butik. Fjärrvärme.
Boarea: ca 300 m2 + källare  Tomt: 712 m2  Pris: 1 790 000 kr 

VÄNNÄS	/	VILLA	/	HANTVERKARGATAN	35
Trevlig familjevilla i populärt område.
Boarea: 125 m2  Biarea: 90 m2  Tomt: 1024 m2

Pris: 1 375 000 kr

GULLBYN	/	VILLA	/	GULLBYN	13
Härlig stor villa i vackra Gullbyn.
Boarea: 143 m2  Biarea: 133 m2 Tomt: 2316 m2

Energiklass: C  Pris: 1 875 000 kr

BUTIK KVÄLLSÖPPET
Torsdagar till 19.00 (ej i Sikeå)

Vännäsby, 0935-399 30    johanssonmaskin.se - KVALITET, TRYGGHET OCH SERVICE -



Ring och boka tid så får ni träffa 
någon av oss på bilden.

Roland Rodmark, Britta Lindgren, Mårten Rodmark
Annika Hedman, Charlotte Lundgren, Svante Nordwall, 

Rodmark  Åbergs
Telefon 0935 - 39 100

(även jourtelefon) 
www.vannasbegravningsbyra.se

VÄNNÄS BEGRAVNINGSBYRÅ

visar dig hem

Ros-Marie
Telefon: 076-817 06 00
E-post: ros-marie@gretasavenstedt.se

Greta
Telefon: 070-685 35 35
E-post: greta@gretasavenstedt.se

Webb: gretasavenstedt.se

Hej!

Vi förmedlar bostäder med känsla och 
engagemang i Vännäs-området. 
 Boka fri värdering hos oss!

Se även: www.umemust.nu
katarina@umemust.nu

070-272 25 69

Vi mustar Dina äpplen!
Start Drop-In: Lördagar från 18/8 kl 10-14, Kummelv. 14, Umeå

Företagsvägen 5A, Vännäsby
Tel 0935-204 10 • www.art-typ.se 

anders@art-typ.se

Dina egna affischer
70x50 cm, kraftigt 180 g papper, egen produktion. 

Från digitala original (även 2 olika bilder).

2 st för 200:-

Begränsade synfält Maximala synfält

DET BÄSTA
GLASÖGON- 

GLASET

Begränsade synfält Maximala synfält

STANDARD
PROGRESSIVA

PERFECTION 
PROGRESSIVA

NÄR DET GÄLLER DIN SYN SÅ SKA DU INTE KOMPROMISSA

Med Perfection progressiva glas får du extra tunna, lätta och estetiskt 
tilltalande glas med skarp seende på alla avstånd. De maximerade 
synfälten ger dig en känsla av obegränsad frihet.
Kom in och låt oss berätta mer.

Det handlar om 
din komfort

Upp till 40% större synfält

Storgatan 5, Nordmaling, 0930-312 11
Storgatan 2, Vännäs, 0935-103 03     
www.tobiasoptik.se



Nästa nummer av Mitt-I-Prick 
utkommer den 20-22 oktober.

OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,
ta kontakt med oss på Art & Typ senast den 8 oktober.

Ett lokalt annonsblad i Vännäs och Bjurholm med omnejd.
7800 ex som utdelas till alla hushåll och företag. 
Tillverkat av Art & Typ Trycksaksproduktion i Vännäsby. 
Tel: 0935-204 10.  E-post: anders@art-typ.se

Erbjudandet gäller endast 27-28/9 2018 
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

100:- rabatt
  vid köp för minst 500:- Ö. Järnvägsg. 16 C 

Tel. 0935-105 20

Vännäs

Välkommen till vår

KundKVäll
med extraerbjudanden

torsdag 27 sep kl. 10:00-20:00
Våra erbjudanden gäller även

Fredag 28 sep kl. 10:00-17.30

nu är
HÖstens & VInterns
nYHeter I butIKen!

Vi bjuder på tilltugg.

Märken hos oss: PARA MI, SOYA, FREE-QUENT, C:RO, HAPPI, CHICA LONDON, TRIUMPH, YEST, 2-BIZ

Klipp ur och ta med kupongen!


