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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.

À la carten
kommer att fortsätta 
även under december.

 Håll koll på vår hemsida 
eller facebook 

för att se vad som gäller 
varje vecka!

Burgar-Fredag 
27 november
Sliders på burgare där ni får 3 olika 
små burgare. Högrev, portabella & 
pulled pork.  Pris 175 kr

 Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Boka advent hos oss!
Fredag & lördag kväll

Lyxig 3-rättersmiddag där vi flörtar med julen.
Första serveringen blir en julig tapas, med ett antal munsbitar 

som känns igen från julbordet.
Andra serveringen, varmrätt med en touch av julens smaker.

När det är dags för dessert blir drömmen sann och ni får 
plocka av vårt dessertbord, självklart anpassat portionsvis!  

Söndagar  Kl 14.00-17.30
Julig familjemiddag. 390 kr

Serveras i fyra omgångar
1 Fisktallrik, 2 Kallskuret, 3 Småvarmt, 4 Dessert
Barnens favoriter 1-6 år 75 kr, 7-12 år 150 kr

 
övriga tider och dagar, 

Jultallrik, 275 kr (går även att få som catering)
Serveras i tre omgångar

1 Fisk, 2 Kallskuret & småvarmt, 3 Dessert
Deluxe, 350 kr 

Serveras i fyra omgångar
1 Fisktallrik, 2 Kallskuret, 3 Småvarmt, 4 Dessert

Lyxig 3-rätters middag (endast för sällskap) 

Under rådande omständigheter har vi valt att inte servera julmaten som buffé 
utan istället göra det på vårt vis.

Stöd din lokala restaurang, 

Köp presentkort 
Privatperson, för varje 500 kr så bjuder 

vi på en lunchbiljett!
Företag, för varje 1000 kr så bjuder 

vi på en lunchbiljett !
Gäller t.o.m. 22/12.

cateringjulbord 
Det lilla julbordet, 350 kr/per person, från 10 pers.
2 sorters sill
Ägghalva med sikrom & crème fraiche
Gravad lax- hovmästarsås
Kallrökt lax
Inkokt lax -Romsås
Norrländsk Julskinka- Mimosa-äppelmos & senap
Vindelrökt älgstek
1 sort korv från Hansens charkuteri
Kalvsylta - Prinskorv - Köttbullar - 12-timmars grissida 
Janssons
Kokt potatis

Det stora julbordet, 430 kr/per person, från 20 pers.
3 sorters sill
Ägghalva med sikrom & crème fraiche
Gravad lax- hovmästarsås
Kallrökt lax
Inkokt lax -Romsås
Lax terinne med färskost
Norrländsk Julskinka- Mimosa-äppelmos & senap
Vindelrökt älgstek
2 sorters korv från Hansens charkuteri
Norrländsk Bresaola
Rensteksröra med smak av pepparrot
Kalvsylta - Prinskorv - Köttbullar - 12-timmars grissida 
Janssons
Kokt potatis
Tunnbröd, Vörtlimpa, smör & Julost
Dessert: Julpannacotta med toppning (portionsserverat)
Hoppas förslaget lockar, och återkom gärna så snart 
som möjligt om ni vill boka.

Beställ

Lunchlådor
från 75 kr

Ring och boka så är det 
klart när du kommer.

Middagslådor
från à la carte eller 

Kvällens rätt



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

Lör 21-nov 
EFS Pengsjö
12:00 Julevangeliet, pyssel och adventssånger med Barbro och Ann-Sofi.
Lör 5-dec 
EFS Vännfors
18:00 Adventsgudstjänst.
Lör 12-dec 
EFS Pengsjö
14:00 Missionsauktion med Bertil Olsson och Kenneth Ruuth. 

Lör 21-nov 
EFS Bjurholm (Bjurholms kyrka)
18:00 Lördagsmöte med Månadsoffer. Spontankör övar kl. 17.15. Kristina E.
Lör 5-dec 
EFS Bjurholm (Bjurholms kyrka)
18:00 Lördagsmöte med Bönhusbönorna. Kristina E. 

EFS i Vännäs & Bjurholm

Snabbaste vägen till information.
Ladda ner appen Kyrkguiden,  
finns där appar finns.
Hela kalendariet med allt från 
gudstjänster, konserter, öppna 
förskolan, slöjdcafé och så mycket 
mer - direkt i din telefon!

Kära besökare i våra verksamheter och lokaler.
Med anledning av den pågående coronapandemin och 
de rekommendationer som myndigheterna har bestämt 
har vi ett begränsat utbud på verksamhet och aktiviteter 
fram till den 8 december. 

I allmänhet vill vi gärna att ni respekterar följande:
1. Tvätta händerna ofta och håll avstånd till varandra.
2. Undvik trängsel vid in- och utgång genom att ta med 
dig ytterkläderna till din plats.
3. I alla våra verksamheter råder begränsat antal platser. 
Det innebär att du ibland måste boka din plats. 
4. Följ skyltning och personalens anvisningar.

Och till sist:
5. Stanna hemma om du har symtom!

TACK för ditt tålamod i denna föränderliga tid. 

Hantverk som förändrar världen

Butik

Vi öppnar en pop-up butik - Myrra! Här kommer du kunna 
köpa hantverk som förändrar världen - all behållning går till act 
Svenska kyrkans julinsamling. Vi följer myndigheternas rekom-
mendationer och vill du veta mer om hur du kan köpa hantverk 
som förändrar världen, se facebook och övrig annonsering. 

Predikoturerna hittar du förutom i appen Kyrkguiden 
även i fredagens dagstidning och på webben,  
www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm
Eller vill du hellre ha kalendariet direkt i brevlådan -  
kontakta oss så löser vi det. 

Sinnesrobönen
Gud, ge mig sinnesro att acceptera  

det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden.

Av Reinhold Niebuhr



Tel 070-565 13 56 • www.mariasnagelvard.se • Umev. 11 Vännäs

Nagelvård • Fotvård • Fransar • Öronljus

lyxig body oil
Den går direkt in i huden utan kladd. 
Perfekt för DIN torra hud.
Finns i dofterna: Vanilj, cocos, jord-
gubb, citrus och natural. 

kampanj nu 199:- (249:-)

Gratis hemkörning av mina produkter. 
Skicka ett sms så fixar jag det.

Bra 
julklappstips!

Naturbeteskött av nöt, Fläsk, Lammkött
Mathantverk och hantverk  •  Café

Öppettider: Onsdag- Fredag 10-18, Lördag 10-15  •  Storgatan 2, Vännäs  •  Tel 070-260 84 88
Följ oss på Facebook: Saluhallen i Vännäs  •  Instagram: Saluhallenivannas

Välkommen till en ny mötesplats i Vännäs

Umevägen 11, Vännäs  
Tel 070-368 47 29

cathrine@tvahander.com

Skattefria Julgåvor 
till din personal!

Erbjuder färdigpackad 
ekologisk hudvård som 
passar hela familjen.
Var ute i god tid och 
lägg en beställning 

inför Jul.
- Friskvårdsbidrag kan 
lösas in hos mig, klipp-
kort eller på enstaka 

behandlingar.
- Faktureras eller betala 
med swish om ni inte 

har möjlighet att 
besöka min salong.

70% rabatt på allt!
  Fre  27/11 sista dagen. Butiken stänger

Vardagar 10.00-17.00

�

Affischer av dina 
egna bilder

70x50 cm, kraftigt papper, egen produktion. 
Från digitala original (även 2 olika bilder).

2 st för 200:-

Canvastavlor 
från 350:-/st

Beställ favoritbilderna som en riktigt fin canvastavla 
till dig själv eller att ge bort.

Maila bilden till oss så ger vi förslag på storlek och 
eventuell beskärning av bilden utifrån era önskemål.

Företagsvägen 5 A, 911 35  Vännäsby
Tel 0935-204 10  •  E-post: anders@art-typ.se  •  www.art-typ.se 

Andra format kan 
också fås.

Hör med oss.

Julklappstips!



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

Vännäsby, 0935-399 30    johanssonmaskin.se

BRANDTS
etablerad 1943

Blommor & BegravningsbyråVardag, 
fest & sorg
Ö.Järnvägsgatan 20 Vännäs 0935-10070 
Öppettider mån-fre 10-17.30 lör 10-14

Häradsvägen 115 Vindeln 0933-772737 
Öppettider mån-fre 10-17 lör 10-13

- Begravningsjour dygnet runt -

Vardag, 
fest & sorg
Ö.Järnvägsgatan 20 Vännäs 0935-10070 
Öppettider mån-fre 10-17.30 lör 10-14

Häradsvägen 115 Vindeln 0933-772737 
Öppettider mån-fre 10-17 lör 10-13

- Begravningsjour dygnet runt -

Njut av julefriden utan stress. 
Boka era julblommor och julklappar redan nu. 
Ni vet väl om att vi även levererar hem till dig 
som beställare, så varför inte beställa hem en 
härlig julblomma eller julklapp till dig själv?

Vi kommer sälja julgranar och kärvar även i år!
Lördag 28 nov öppet 10-15

www.brandtsbb.se

Vardag, 
fest & sorg
Ö.Järnvägsgatan 20 Vännäs 0935-10070 
Öppettider mån-fre 10-17.30 lör 10-14

Häradsvägen 115 Vindeln 0933-772737 
Öppettider mån-fre 10-17 lör 10-13

- Begravningsjour dygnet runt -

Vi skapar Ordning och Reda i Vännäs med omnejd

Vi inriktar oss till privatpersoner, företag, offentlig sektor, fastighetsägare 
och med bra priser, kompetent personal, ett kundbemötande i världsklass och med ett brett urval av tjänster 

så är vi det självklara valet för just dig och dina behov i Vännäs med omnejd! 

Urval av tjänster:
Hemstäd • Flyttstäd • Grovstäd

Byggstäd • Konstorsstäd • Lokalvård
Snöskottning • Trädgårdstjänster • Fastighetsservice • Renovering

Barnpassning
Flytthjälp • Rensning/bortforsling

Dödsbon (Ev. uppköp, bortforsling inventarier m.m. samt urstädning)
Vi kan självklart även erbjuda prisvärda kompletta lösningar som passar för just dig.

De flesta av våra tjänster är berättigade med Rut & Rot avdrag och inför juletider kan du självklart anlita oss 
för att byta & stryka era gardiner som även är berättigat med RUT avdrag.

För mer info och bokning besök www.ordningochreda.com. Ni kan även följa oss på Facebook och Instagram

Varmt välkomna med er bokning önskar Tobias & Viktoria med personal
Telefontider Måndag-Fredag 08.00-16.00, 070-214 58 39



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!

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

Begravning • Bouppteckning • Gravsten
Vi gör gärna hembesök • Jour dygnet runt!

Nytt presentkort i Vännäs!
Nu finns det möjlighet att köpa Vännäshandlarnas presentkort  
både för privatpersoner och för företagare. Presentkortet gäller hos 
många av våra butiker och företagare i Vännäs.

Presentkortet finns att köpa hos, bland andra: Poppins, Brandts blommor & begravningsbyrå samt Qlip 4 you.

Företag kan köpa presentkorten direkt via hemsidan vannashandlarna.se. På hemsidan hittar du en lista på 
samtliga inköpsställen samt vart du kan lösa in presentkortet. 

Handla lokalt, hållbart och utvalt!
vannashandlarna.se

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



På grund av rådande läge gällande 
Corona-smittan kommer vi 

endast att erbjuda Catering, 
ej besök i restaurangen.

Catering som 
JULBORD

JULTALLRIK
JULPLANKA

för hemleverans eller avhämtning, privat eller till företag

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

Välkommen

till

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

Vi följer 
folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.

NYÅR
Detta år erbjuder vi 

Catering till nyårsfirandet.
Inget på restaurangen.

Välkommen att boka 
vår härligt goda mat!

Långtidsuthyrning av stugorna under 
vintersäsongen. 

Stugorna är fullt möblerade och med utrustade kök. 
Alla stugor har 2 separata sovrum och varje rum rym-
mer 2 personer. Vissa av dem här även en bäddsoffa 

för 2 personer. Dusch och toalett finns i alla stugorna. 
För vidare information ring 070-3905138

Boka nu.



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
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

orjan.swanberg@
maklarhuset.se

070-666 40 72
renmarkstorget 11, 903 26 umeå / 090-13 90 00

umea@maklarhuset.se / www.maklarhuset.se

Stor efterfrågan i Vännäs och Vännäsby. Kontakta oss för fri värdering.

VÄNNÄS / VILLA / PENGFORSVÄNNÄS / LÄGENHET / TJÄRNGATAN 15 A

SÅLD SÅLD



Nästa nummer av Mitt-I-Prick 
utkommer den 12-14 december

OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,
ta kontakt med oss på Art & Typ senast den 30 november.

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

BRANDTS
etablerad 1943

Blommor & BegravningsbyråVardag, 
fest & sorg
Ö.Järnvägsgatan 20 Vännäs 0935-10070 
Öppettider mån-fre 10-17.30 lör 10-14

Häradsvägen 115 Vindeln 0933-772737 
Öppettider mån-fre 10-17 lör 10-13

- Begravningsjour dygnet runt -

Vardag, 
fest & sorg
Ö.Järnvägsgatan 20 Vännäs 0935-10070 
Öppettider mån-fre 10-17.30 lör 10-14

Häradsvägen 115 Vindeln 0933-772737 
Öppettider mån-fre 10-17 lör 10-13

- Begravningsjour dygnet runt -

www.brandtsbb.se

Vardag, 
fest & sorg
Ö.Järnvägsgatan 20 Vännäs 0935-10070 
Öppettider mån-fre 10-17.30 lör 10-14

Häradsvägen 115 Vindeln 0933-772737 
Öppettider mån-fre 10-17 lör 10-13

- Begravningsjour dygnet runt -

Vi öppnar upp i Bjurholm! 
Invigning skyltsöndag 29 nov kl 12-16 

Ni hittar oss på Köpmannagatan 16 (Bjurholms blommors gamla lokaler)

Vi följer folkhälsomyndighetens råd. 
Påminner om att hålla avstånd och stanna hemma om ni är sjuka.

G

am
maldags Skyltsöndagi Vännäs 29 nov

Kom och titta i våra skyltfönster och 
delta i Vännäshandlarnas Jultävling. 

Start kl 12.00 29 nov, pågår till 19:e dec.
Mer info på vannashandlarna.se och i butikerna

Butikerna öppna Lör 28/11 10-15
Skyltsöndag stängt.


