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Hej!
Vi är en fullservicebyrå i Vännäs & Umeå som hjälper dig
med löpande bokföring, bokslut, årsredovisning, lön, deklarationer
samt rådgivning.
Samuel Önnbo - 070-303 63 45
Per Lindström - 070-281 81 85

www.cloudredovisning.se

Dansbanegatan 16, 911 33 Vännäs - Lärlingsgatan 20, 904 22 Umeå

Nu när vi inte kan träffas fysiskt som vanligt i
gudstjänst, gemenskap, barngrupper eller caféer
så får vi mötas digitalt i stället.
Hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm
Följ gudstjänsten i
plattan, via dator eller i mobiltelefonen!

Kl. 11.00 på söndagarna publiceras en
gudstjänst på facebook från nån eller
några av våra kyrkor. Kom du också!

Facebook:
Vännäs församling / Bjurholms församling

†

Vill du hellre fira gudstjänst på ”vanligt vis” fast hemma?
På hemsidan finns gudstjänstagendor för hemmabruk,
läs direkt på skärmen eller skriv ut. Eller ring oss 0932100 10 / 0935-209 10 så postar vi agendorna åt dig.

Vill du vara med i ett gemensamt virkningsprojekt?
Virka en mormorsruta i ullgarn, posta den till oss
eller lämna i brevlådan till någon av expeditionerna.
Rutan ska vara 15x15 cm och kommer sys samman
till en eller flera filtar som sedan auktioneras ut till
förmån för Act Svenska kyrkans arbete med coronadrabbade
människor i världen.
v

Senast den 11 januari behöver
i ha fått in ditt bidrag.
(på hemsidan finns mönster + info)

Alla våra kyrkor är öppna mån-fre kl. 9.00-15.00.
Välkommen in för ljuständning och enskild bön.
Andakter varje vecka (max 8 pers.)
Bjurholms kyrka ons kl. 13.00
Johanneskyrkan mån-tor kl. 10.00
Du kan fortfarande boka dop,
vigsel och begravning som
genomförs med anpassning till de gällande
rekommendationerna.
Mer info finns på hemsidan.

Butik

Hantverk som förändrar världen
På butik Myrra på Kommendörsgatan 3A i Vännäs kan du köpa
hantverk som förändrar världen - all behållning går till act
Svenska kyrkans julinsamling. Vi följer myndigheternas rekommendationer och tar därför bara emot bokade besök. Ring
0935-205 80 för att boka tid. Öppet t.o.m 19 december.

Du har väl inte missat vår alldeles egna

ADVENTSKALENDER

Varje dag under 1-25 december publicerar vi
en ny lucka (film) på facebook och på hemsidan.

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

BÄSTA JULKLAPPEN!
I år blir det nog en annorlunda jul,
många av oss önskar nog att det
skulle vara som vanligt.
Men om man nu ser det från den
ljusa sidan… inga köer i butikerna,
man behöver inte springa runt
överallt och söka det där sista som
man glömt och julfesterna sparar vi lite.
En glad nyhet är att vi Poppinstanter tänkte underlätta lite med julklapparna. Beställ en JULPÅSE hos
oss. Maila oss på info@poppins.se eller ring oss på
0935/10220. Berätta till vem eller vilka klapparna ska
vara och hur mycket dom får kosta och eventuellt intressen. Så fixar vi de fina paketen. En överraskning för
den lyckliga som får paketet!
Eller paketen till julklappsleken som blivit så populär.
Vi ordnar klapparna oavsett prisgrupp.
Vi lovar att lägga vår själ i dessa paket, och
hoppas att alla blir glada.
Beställ gärna i tid så vi får nån eller några
dagar på oss att göra paketen extra fina.
Påsen hämtar du på eller utanför Poppins
eller vill du, kan vi skicka den.
Betala enkelt med swish eller i butiken.
God Jul från Poppinstanterna!
Poppins Ö. Järnvägsgatan 20 Vännäs 0935-102 20 www.poppins.se

Ge bort träningsglädje och
god hälsa.

Hos oss kan du köpa presentkort på valfritt belopp.
Presentkortet är giltigt i ett helt år.

Vi önskar er en riktigt GOD JUL!

Friskvårdscenter
f r i s k va r d s c e n t e r. s e

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

Följ oss på facebook för senaste uppdateringarna.

Företag / Föreningar

JULEN finns

Domän med epost adresser fr. 80:- /mån
Registering av domän fr. 120:Hemsida 450:-/sida
Vännäs Webservice • Umevägen 145, Vännäsby
Mikael 070-657 84 98, Robert 070-582 82 68 www.hem.net

visar dig hem

Vi tar hand om dig och ditt hår
i en corona-säkrad hemmiljö!
Boka tid online via
Tel 0935-100 11 • www.hosossfrisor.se • info@hosossfrisor.se
Konduktörsgatan 8, Vännäs

Julklappstips
Barnkälke
Vi gör det
mesta i trä på
beställning.
Tveka inte att
höra av er!
Tel: 0935-250 56 • www.pengforssnickeri.se

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

Ros-Marie

Greta

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

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

Webb: gretasavenstedt.se

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

Vi önskar er

God Jul &
Gott Nytt År!

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

Underhållning utöver det vanliga
BRÖLLOP

•

FEST

•

EVENT

Ingen ska bli utan läsning

Jul- och nyårshelgerna blir kanske inte riktigt som de brukar och
du kanske inte kan eller vill vara bland folk mer än vad som är
absolut nödvändigt. Men vi på Vännäsbiblioteken vill i alla fall
se till att ingen blir utan läsning!
Du som tillhör en riskgrupp och vill låna böcker, tidskrifter eller
filmer utan att besöka biblioteket: kontakta oss via telefon eller
e-post, så plockar vi ihop böcker enligt önskemål och kommer
överens med dig hur böckerna ska levereras.
Du som kan komma till biblioteket, men helst sköter dina lån
utan att komma in: kontakta oss så hjälper vi dig med det.

Lennart Ljungkvist Musikproduktion
073 - 545 29 96

trombiano@gmail.com

Vi önskar dig en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Bibliotekens öppettider under jul och nyår
Vännäs bibliotek
Mån 21/12: 12-16
Tisd 22/12: 12-19
Ons 23/12: 10-14
Tors 24/12–sön 27/12: Stängt

Vännäsby bibliotek
Mån 21/12: Meröppet 8-20*
Tisd 22/12: 12-16
Ons 23/12: 10-14
Tor 24/12–sön 27/12: Stängt

Mån 28/12:
Tisd 29/12:
Ons 30/12:
Tors 31/12:
Fre 1/1:
Lör 2/1:
Sön 3/1:

10-14
15-19
10-14
Stängt
Stängt
10-14
Stängt

Mån 28/12: Meröppet 8-20*
Tis 29/12–sön 3/1: Stängt

Mån 4/1:
Tisd 5/1:
Ons 6/1:
Tors 7/1:
Fre 8/1:
Lör 9/1:
Sön 10/1:

10-14
10-14
Stängt
15-19
10-14
10-14
Stängt

Mån 4/1:
Meröppet 8-20*
Tisd 5/1:
10-14
Ons 6/1:
Stängt
Tor 7/1:
10-14
Fre 8/1–sön 10/1: Stängt

Bli supporter!

Ge ditt stöd till barn och ungdomar för att de ska få
chansen till en roligare park och en bättre hälsa.
Instagram: #cykelparkenvby
Du kan läsa och se mer på: www.cykelparken.nu

*Meröppet: särskild nyckeltagg
och kod krävs.
Tel: 0935-141 90
vannasby.bibliotek@vannas.se

Tel: 0935-14180
E-post: biblioteket@vannas.se

Läs mer på
minabibliotek.se eller
visitvannas.se

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

Swisha ditt
stöd här.

Stylingerbjudande!
Förbered din försäljning!
Nu i december bjuder vi på
digital stylingkonsultation via en
professionell stylingfirma.
Gäller nya försäljningsuppdrag.

God Jul och
Gott Nytt År!
Med vänlig hälsning

PS. Foto och uppstart av
försäljningen kan ske senare.

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

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

•
•
•
•

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

Visitkort • Medlemskort • Blanketter • Flygblad
Affischer upp till 70x100 cm • Medlemstidning
Kuvert • Färg Kopiering/utskrift
Canvastavlor

LÅS • BESLAG • STÄDNING • SKYLTAR

Nu är det Jul igen!

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

Vi erbjuder härliga hårda paket.

Ge barnen egen nyckel eller
nyckelring. Båda finns med
många olika motiv.
Eller ett nyckelskåp.

Yale Doorman
elektroniskt lås

i valfri färg till ytterdörren.
Vi installerar om du vill.

STÄDTJÄNSTER
Flyttstäd - Hemstäd - Fönsterputsning
070-245 08 85 mikael@a-tjanst.se
V. Järnvägsg 15, Vännäs • www.a-tjanst.se

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

VÄNNÄS BEGRAVNINGSBYRÅ
Rodmark Åbergs

Telefon 0935 - 39 100
(även jourtelefon)

www.vannasbegravningsbyra.se

På grund av rådande läge gällande
Corona-smittan kommer vi
endast att erbjuda Catering,
ej besök i restaurangen.
Catering som

nu.
Boka

JULBORD
JULTALLRIK
JULPLANKA

för hemleverans eller avhämtning, privat eller till företag

Vi följer
folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

n
Långtidsuthyrning av stugorna under
vintersäsongen.

Bastu & Badtunna

Fullständiga
rättigheter
Minilekpark

Här kan eraför
barnalla
leka och
ha skoj!
Catering
tillfällen

Vi har öppet året runt!
För aktuella händelser,
besök oss på Facebook!

men

kom
Väl till

WiFi
på hela
campingen

r

s

l

Stugorna är fullt möblerade och med utrustade kök.
Alla stugor har 2 separata sovrum och varje rum rymmer 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

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

Välkommen!

NYÅR
Detta år erbjuder vi
Catering till nyårsfirandet.
Inget på restaurangen.
Välkommen att boka
vår härligt goda mat!

Bra
pstips!
julklap

Uppskattade produkter
och presentkort
Köp ett presentkort, så får du med en extra julklapp!
Välj valfri behandling eller valfritt belopp.
Gratis frakt. Skicka ett sms, då skickas det till dig.
Lämnas i brevlådan inom Vännäs/Vännäsby.

Nagelvård • Fotvård • Fransar • Öronljus

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

BUTIK KVÄLLSÖPPET

Torsdagar till 19.00 (ej v.24-33, ej i Sikeå)
Vännäsby, 0935-399 30 johanssonmaskin.se

Julklapps
tips!
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.

GOD&JUL
GOTT NYTT ÅR!
M E D B O R G A R S K O L A N I VÄ N N Ä S O C H
NORDMALING VILL ÖNSKA ALLA

VÅ R T

B Ä S TA

JULKLAPPSTIPS
Affischer av dina
egna bilder
70x50 cm, kraftigt papper,
egen produktion.
Från digitala original
(även 2 olika bilder).

2 st för 200:Andra format kan också fås.
Hör med oss.

Ä R E T T P R E S E N T KO R T
PÅ N ÅG O N AV VÅ R A KU R S E R

Vi erbjuder ett brett utbud som passar
alla – en mopedkurs till tonåringen,
datakurs till svärmor eller en
sömnadskurs till sambon är några
exempel. Mottagaren kan såklart
även välja kurs själv!
Här kan du köpa ett presentkort:

medborgarskolan.se/presentkort
KO N TA K TA O S S G Ä R N A :

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

VÄNNÄS
Victoria Kreuger
victoria.kreuger@medborgarskolan.se
Växel 090-77 96 11 | Direkt 090-77 50 51
Medborgarskolan Vännäs

NORDMALING
Åsa Lindström
asa.lindstrom@medborgarskolan.se
Vxl 090-77 96 11 | Direkt 090-77 52 52
Medborgarskolan Nordmaling

Nästa nummer av Mitt-I-Prick
utkommer den 23-25 januari

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

OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,
ta kontakt med oss på Art & Typ senast den 11 januari.

Boka advent hos oss!

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

JULMAT I RESTAURANGEN

Cateringjulbord

Serveras i tre omgångar
1 Fisk, 2 Kallskuret & småvarmt, 3 Dessert

Jultallrik, 275 kr/per person
Jultallrik Deluxe, 350 kr/per person
Det lilla julbordet, 350 kr/per person, från 6 pers.
Det stora julbordet, 430 kr/per person, från 8 pers.

Jultallrik, 275 kr

Jultallrik Deluxe, 350 kr

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

Boka din Julkasse inför julafton
300 kr/person från 4 personer & jämt antal, ex. 4,6,8 pers.
Hämtas den 23/12 mellan 14-18.00

Det finns gott om plats i lokalen. Endast förbokning.

Tyvärr har vi ingen möjlighet att ta emot specialkost.
Sista beställningsdag sön 20/12.
Se vår hemsida för vad som ingår.

Köp presentkort

Boka din Nyårskasse

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.

3 rätter 450 kr/per person.
Hämtas den 30/12 mellan 15-18.00

Lunchen öppen som vanligt till 23/12.

Beställ Lunchlådor fr 75 kr

Tyvärr har vi ingen möjlighet att ta
emot specialkost.
Sista beställningsdatum sön 27/12.
Se hemsida & Facebook för mer info.

Ring och boka så är det klart
när du kommer.

Middagslådor

från à la carte eller Kvällens rätt

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

God Jul och Gott Nytt År

Hotellet med de stora möjligheterna

önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.

Vegagatan 1, Vännäs • Tel 0935-109 30 • www.hotelvannas.se

etablerad 1943

BRANDTS

Vardag,
Vardag, fest & sorg
fest & sorg
Blommor & Begravningsbyrå

Vi tror på ett högtryck av blomsterleveranser kring
jul i år så förboka gärna era blommor redan idag.
Ö.Järnvägsgatan 20 Vännäs 0935-10070
Öppettider mån-fre 10-17.30 lör 10-14

Häradsvägen 115 Vindeln 0933-772737
Ö.Järnvägsgatan 20 Vännäs 0935-10070 Öppettider mån-fre 10-17 lör 10-13
Öppettider mån-fre 10-17.30 lör 10-14 - Begravningsjour dygnet runt Häradsvägen 115 Vindeln 0933-772737
Öppettider mån-fre 10-17 lör 10-13

Ring oss på

0935-100 70 Vännäs
0933-77 27 37 Vindeln
0932-102 77 Bjurholm

- Begravningsjour dygnet runt -

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

www.brandtsbb.se
- Begravningsjour dygnet runt -

Vi önskar er
God Jul och
Gott nytt år!

