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Lunchstängt 12.00-12.30  Tel 0935-15 00 19

EXTRA SKYDD OCH 
LÅNG HÅLLBARHET!

VI ERBJUDER 
HEMKÖRNING
Kontakta din butik

SOMMARPRIS!

30%
Rabatten dras av på 

lev. rek. pris.

DEMIDEKK ULTIMATE TäCKFäRG 10 LIT  

Ord. pris 2925:-

Erbjudandet 
gäller 

hela sommaren!

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

Välkomna önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.

Äntligen sommar!
Välkommen till
uteserveringen!

I dagsläget vet vi inte hur 
camping och badsommaren 

kommer att se ut. 
Vi inväntar i dagsläget 

riktlinjer från myndigheten.
Vi har i dagsläget 
öppningsdatumet 

måndag 22/6. 
Men håll koll på Facebook/

hemsidan för att få ett 
definitivt besked om hur 

det kommer att se ut under 
sommaren!Vi har nu öppnat upp uteserveringen 

och har precis som i restaurangen 
gott om plats mellan borden!

MORS DAG 31/5
& EXAMEN

Avnjut lunch/middag 
hos oss eller hemma 

med take away. 
Boka i god tid. 

À lA cARtEN 
är öppen 

tisdag-lördag.
Den går även att få 
som take away. För 
exakta öppettider 

kolla på Facebook/
hemsidan. 

luNchER 
vardagar 

10.30-14.00
Går även att få som 

take away.

Varje vecka kör vi 
hElGkASSEN 
2 personer för 

350 kr. 
Går även att köpa till 
förrätt samt dessert.



www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm   www.facebook.com/vannasforsamling   www.facebook.com/bjurholmsforsamling   vannas-bjurholms.pastorat@svenskakyrkan.se   0935-209 10//0932-100 10

- Stödlinjen -
för dig som är i behov av hjälp 

och stöd i Vännäs och Bjurholm. 
Vi kan bland annat hjälpa till med 
mathandling och apoteksärenden. 

0935-208 25
Stödlinjen är öppen  

helgfria vardagar kl. 08-10

Vi möter dig där du är  
- Du är inte ensam -

K ONF I RMA T I O N
Nu är tid att anmäla sig till

Till pingst konfirmerar sig årets konfirmander men redan nu kan du anmäla dig 
till konfirmationen 2020-2021 i Vännäs och Bjurholms församlingar.  
Läs mer och anmäl via vår hemsida, www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm

Nu är tid att vara utomhus! 
Påta i trädgården eller varför inte gå en prome-
nad med oss? Varje tisdag och torsdag tar vi en 
promenad längs strandpromenaden i Vännäsby. 

Tisdagar kl. 10.30  
Samling: kyrkan

Torsdagar kl. 13.30  
Samling: församlingsgården

Efteråt bjuder vi på 
frukt och fika utomhus 

för den som vill. 

Välkommen!

SOMMARLOVSKUL! För dig mellan 7 - 12 år

Vännäsby
Församlingsgården
mån  15/6  kl. 13-16
tis  16/6  kl. 9-12

Vännäs
Johanneskyrkan
ons  17/6  kl. 13-16
tor  18/6  kl. 9-12

Aktiviteter för dig som har sommarlov, delta en eller flera dagar.  
Vi bjuder på mellanmål och kom ihåg att ha med kläder efter väder.
Ingen anmälan krävs & helt gratis! 



www.dinglasman.se • 0933-340 00, 073-042 01 61 Erik Hörnberg

Vi hjälper dig med 
glas, uterum, markiser  
och invändigt solskydd.

Bild från Sandatex

Växthusglas

finns!

Fråga oss om våra inglasningar!

Vi har  ditt solskydd!
- Skyliftar 
  upp till 18 m 
- Saxliftar upp till 7,8 m
- Grävmaskin 
  Kubota 1,9 ton
  rotortilt & 3 skopor 
- Biltrailer 2700 kg
- Byggcentraler
- Avfuktare
Biltransporter utförs

Ring för pris

Henry Eriksson  
mobil 070-316 11 40
vannasel@gmail.com

HYR
av oss

VÄNNÄS  
LIFT-SERVICE

                          Sveriges nationaldag 6 juni 
Vi kommer inte att fira nationaldagen på traditionellt vis 

i Vännäs i år på grund av förbudet mot sammankomster 
med fler än femtio deltagare. 

Dock kommer dagen att uppmärksammas på andra sätt. 

Information kommer att finnas på kommunens hemsida 
www.vannas.se och anslås på kommunbiblioteken.

Företagsvägen 12, 0935-20012
anton@norrlandsfritid.se



”Den kompletta 
bilverkstan i Vännäs”

Vi Gör Billivet Enklare.

Ö. Järnvägsgatan 52
Vännäs  0935-104 40

Dax för 
sommarDÄck!

Vårfin bil!
Gör en rekond hos oss.

Plåt- och lackskador.
Vi har avtal med försäkringsbolag!

BUTIK KVÄLLSÖPPET
Torsdagar till 19.00 (ej v.24-33, ej i Sikeå)

Vännäsby, 0935-399 30    johanssonmaskin.se

lions Vännäs arrangerar Sommarlotteriet 
trots inställda Vännäsdagar.

Stöd vår verksamhet och köp lotter, 
pris 50 kr/st. Dragning 31 aug.

Stöter du inte på oss i samhället 
kan du beställa lotter hos:
Christer Eriksson 070-399 25 10
Per-Erik Jeppsson 073-809 21 70
Mikael Arnqvist 070-535 76 08
Lotter kommer även att finns på 
Gulf i Vännäs.

Swish nr: 123 668 2363

SOMMAR-
lOttERI

1:a pris Bastutunna från 
Bastuprodukter i Bygdsiljum, 
komplett med altan, om-
klädningsrum, aggregat och 
belysning, värde 60.000 kr
Övriga priser: 
-Cykel värde 4500 kr
-Presentkort ICA Vännäs    
 2000 kr
-Presentkort Johansson 
 Maskin 1000 kr

DagS för 
grillning?
Vi har nu öppnat för bokning 
av en 6 kg grillåda. Pris 620:-

Skivad kotlett med ben • Skivad karré med ben
Revbenspjäll • Skinkstek • Snitzel

Låter det intressant? Skicka ett meddelande till oss via 
Facebook, sms eller ring 070-331 96 62.

lördag 30/5 finns vi utanför Poppins i Vännäs

Vi har färskt fläsk från vår egna gård
i vår frys finns:
• Fläskburgare i olika smaker 
• Parisare och grillkorv
• Vår fantastiskt goda skav
   finns nu åter i lager

Följ oss gärna på Facebook och Instagram

070-331 96 62

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

Följ vår facebooksida Levagård för de senaste nyheterna.

Välkommen till oss!
Fredag 13-17 • Lördag 12-16

Hamburgaren 
från gårdens egna Naturbetes-

kött. 150 gram / 2-pack

Vårstädning med 

Västerbottens-
såpan.

Bra Rotborstar 
från Iris Hantverk.

T-shirts 
från syateljen, 

storlek 92-128 cl. 
Flera olika print



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!

Fönsterputsning!
Vi erbjuder även städning, snöskottning m.m. till 

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

Vännäs Städ & Fastighetsservice 
Johan 070-336 74 73

Magnus Karlsson
Tel. 072-227 21 33

info.elteknik@gmail.com

- När du behöver nå hela vägen- 

UTHYRES!
Skyliftar • Saxliftar • Fallskydd

Bokningsförfrågan 
och mer info:

www.elteknikvannas.se
eller ring/e-posta

ELTEKNIK
I   VÄNNÄS  AB
ELTEKNIK

Arbetshöjd 
upp till 
7,8 m

Underlaget 
måste vara 
plant och 
ej luta till 

denna saxlift. 
Används 
oftast på 

betongplatta.

Dino 180XT upp till 
18 m arbetshöjd.
Dino 160XT upp till 
16 m arbetshöjd.

Sparar 
mycket tid vid 
t.ex målning

SOMMARFIN HOS OSS!
Vi tar hand om dig och ditt hår i en trevlig hemmiljö

Boka tid
online via

Sommar
öppet  

hela sommaren
i en ren och 

välstädad salong

Frisörerna

Konduktörsgatan 8, Vännäs   Tel 0935-100 11
info@hosossfrisor.se

Ẃ s Livsenergi
www.annawegerud.se
Tel 070-622 33 20
Göransvägen 31
Vännäs
                               i samarbete med

 Info & anmälan till Anna

STUDIO WEGERUD
Uteträning 

Håll koll på Facebook och Instagram när 
uteträningen på Studio Wegerud startar. 

Kommer då köra både yoga och cirkelträning 
ute. Roliga uteövningar med däck, rep m.m. 

Ni är givetvis välkommen att komma på mina 
pass redan nu.

Facebook ”W´s livsenergi”                   Instagram ”Studio Wegerud”

Läs mer på 
minabibliotek.se eller 

visitvannas.se

På grund av den osäkerhet som råder runt covid-19 
kan vi inte annonsera vår verksamhet som vi brukar. 

Istället ber vi våra besökare att hålla sig uppdaterade om 
vad som händer i biblioteken via följande kanaler:

www.minabibliotek.se
Vännäs och Vännäsby bibliotek på Facebook

vannasbiblioteken på Instagram

Ta gärna del av vårt digitala utbud på 
www.minabibliotek.se  

Under rubriken E-biblioteket hittar du våra databaser, 
e-böcker, e-ljudböcker, digitala tidningar och 

strömmande film.



Tyvärr kan vi inte ha sommaröppet 
som tidigare år.

Men vi vill satsa FRAMÅT!

En utökad SKÖRDEMARKNAD 
de tre första söndagarna i september 

med många utställare 
på temat närproducerat.

Vår populära BAGARSTUGA
är öppen för bakning och försäljning. 

Se vår hemsida www.slöjdarnashus.se 
för mer information.

Vår traditionella HÖSTFÖRSÄLJNING 
planeras i år till 30 oktober - 23 december.

Se kommande annonsering!

Dags att ta körkort?
Ring oss på 090-77 25 88

www.centralatrafikskolan.se

Etablerad 1987

Dags för AM körkort 
moped klass I

090-772588

Dags för AM körkort 
moped klass I

090-772588

Dags för AM körkort
Moped klass 1

Skylift uthyres
-Besiktigad
-Försäkrad
-1000 kr/dagJohan Ågren

0730-588 338, info@motor-media.se
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

          Fira Nationaldagen 
          lördag 6 juni med 

FamiljERallY
Start mellan kl. 12 – 14 utanför 

missionshuset, Vännfors
Passar alla åldrar. Rättvisemärkt godis till alla barn 
ingår i avgiften. En stor korg med frukt och godis 

lottas ut på startkortet. Roliga frågor och uppgifter 
som ger poäng. Fina priser. Rallyt är ca 3 mil. Ta med 

eget fika. Start och mål vid Missionshuset. 
1:a pris Presentkort 2000 kr på Bolist i Vännäs
2:a pris Presentkort 1000 kr på ICA i Vännäs

3:a pris Presentkort 700 kr på Qlip4you
4:a pris Presentkort 500 kr på Hotel Vännäs
5:e pris Presentkort 400 kr hos Glassbonden  

Startkort 200 kr per bil
Kontant eller swish. Behållningen går till utbildning, 

hälsovård och fattigdomsbekämpning i tredje världen.

Pojken på bilden är massaj och heter Ezekieli 
och bor i Dodoma, Tanzania. Han ska nu börja 
åk 6. Han är ett av alla barn som får en framtid 

med hjälp av EFS internationella arbete.

Arrangör Vännfors EFS-förening.



Vännäs: Södra Drottninggatan 29, 0935-123 00  www.alenbegravningsbyra.se
Umeå: Västra Norrlandsgatan 40, 090-434 77  E-post: info@alenbegravningsbyra.se

Hos oss får du hjälp med
Begravning • Bouppteckning • Gravsten • Ljus och ljuslyktor

Jour dygnet runt!

Örjan Swanberg
070-666 40 72
orjan.swanberg@
maklarhuset.se

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

Kontakta oss för fri värdering

peNGForS / VILLa / NorrmaLm 39
Trevligt läge med fina promenadstråk i älvsnära natur vid 
Umeälven. Inredningsbar övervåning.
Boarea 104 m2  Biarea 235 m2  Tomt 1805 m2  Antal rum 4

VÄNNÄSBY / VILLa / mÄStareGataN 4
Välrenoverad stor villa i barnvänligt läge i Vännäsby. Nytt tak 
och utbyggnad 2010. Värmepump 2020. Stora fina altaner.
Boarea 203 m2 Antal rum 6

VÄNNÄS / LÄGeNHet / 
örNGataN 10 B
Välplanerad gaveltvåa med 
söderbalkong. 
Trevligt belägen nära Stads-
parken. 1 tr.
2 rum. 54,7 m2 
Månadsavg. 4662 kr 
Pris 300 000 kr

0932-520 44 • www.angsjonscamping.se

Välkommen!

Bastu & Badtunna

  

Minilekpark
Här kan era barn leka och ha skoj!

Vi har öppet året runt!Missa inte!

• 2st Hoppborgar• Trampbåtar

• Minigolf
• Bio för barn

För aktuella händelser, 
besök oss på Facebook!

Midsommarafton
runt stången och trevlig gemenskap!

• Utsmyckning av midsommarstång och dans
• Klassisk midsommarmat som sill och grillat 
 med 2 sittningar 
•  Tipspromenad 
 och mycket annat skoj!

Boka boende
- se vår hemsida!

WiFi 
på hela 

campingen

Nyheter
Flyboards 

Paintball Fullständiga rättigheter
Catering för alla tillfällen

SÄRSKILDA BOENDEREGLER UNDER 
MIDSOMMARHELGEN

Alla stugor måste bokas både mid-
sommarafton och midsommardagen, 
alltså minst 2 dagar. Och det tillkom-

mer 80 kr/dag, i extra avgift under 
dessa 2 dagar. Gäller även husvagns-

platser och husbilar.

TORSDAG 20/6  À la carte meny. 

MIDSOMMARAfTON, fREDAG 21/6 
 Traditionellt midsommarfirande med dans 
runt stången kl 14.  Hela dagen kör vi tips-
promenad.  Klassisk midsommarmat som sill 
och grillat. Boka bord.

MIDSOMMARDAGEN LÖRDAG 22/6
Prisutdelning för tipspromenaden. 
Restaurangen öppen med à la carte meny. 

12 juni
öppnar reception, restaurang och uteservering.
Tider, se ny hemsida: www.angsjoncamping.se

Morsdag 31 maj
Boka er middag hos oss! 

1 rätt 199:- • 2 rätter 249:- • 3 rätter 269:- 

0932-520 44 • 070-390 51 38 • www.angsjoncamping.se

Välkommen!

Angsjöns 
MUSIKFESTIVAL

31 juli - 1 aug

Långliggare
Det finns ett antal platser kvar. Ring och boka.

För mer info om festivalen se vår hemsida.

Vi har köpt in 
många nya små 

bord till både 
restaurang och 
uteservering för 
att vi lättare ska 

kuna hålla ett 
bra avstånd 
mellan våra 

gäster.
Välkomna!



Nästa nummer av Mitt-I-Prick 
utkommer den 27-29 juni
OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,

ta kontakt med oss på Art & Typ senast den 12 juni.

Ett lokalt annonsblad i Vännäs och Bjurholm med omnejd.
7500 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

Matjord beställer ni av oss!

VÄNNÄSBY  •  Tel. 0935-205 86
www.markogrund.se


