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VILLAKAMPANJ
Stor efterfrågan på villor 

och radhus!
För nya uppdrag som tecknas 

under februari/mars 
bjuder vi på 

energideklarationenVÄNNÄS / LÄGENHET / NORRA DROTTNINGGATAN 44D
Ljus och central, välplanerad 3:a med balkong i sydväst.
79,5 m2  vån 2/3.
Mån.avg 4891 kr inkl. el, internet, kabeltv. Pris 625 000 kr

david.bergh@
maklarhuset.se
070-666 40 16

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

Försäljning av lokalt 
Fläskkött, Lammkött, Nötkött

Mathantverk
Tunnbröd, marmelader och dryck 

Hantverk 
Cafe, fika på plats eller ta med 

Surdegsbröd från ett småskaligt 
lokalt bageri vid namn Yest 



 

Ingen anmälan, kom som 
du är - kläder efter väder.

Tisdagar kl. 10.30
Samling: kyrkstugan.

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

PåGång! 

Promenadgruppen PåGång i Bjurholm

Ett sätt att mötas och samtala på 
ett säkert sätt. Välkommen!

Följ gudstjänsten i 
plattan, via dator el-
ler i mobiltelefonen! 

Vi kommer att  
live-sända guds-
tjänster några 
gånger per månad. 
Se hemsidan för 
mer info.  
Kom du också! †

Auktionen av mormorsrutefilten kommer att pågå under mars 
via Tradera, håll utkik på hemsidan om när auktionen öppnar 
och hur du lägger ett bud. Tips! Kolla även efter andra försam-
lingars auktioner på Tradera så gör vi gott tillsammans. 

Vill du hellre fira gudstjänst hemifrån? 
På hemsidan finns gudstjänstagendor för hemmabruk,  
läs direkt på skärmen eller skriv ut. Eller ring oss 0932-
100 10 / 0935-209 10 så postar vi agendorna åt dig. 

Varje söndag:

Öppen kyrka med gudstjänst
OBS! max 8 personer i lokalen.

Bjurholms kyrka kl. 11.00
Johanneskyrkan kl. 18.00
Vännäs kyrka kl. 11.00

Kyrkorna är öppna varje vecka:
Bjurholms kyrka  
Mån-fre, kl. 9.00-15.00 
Sön kl. 11.00-13.00 (med gudstjänst kl. 11.00) 
Ekumeniska onsdagsandakter kl. 13.00

Johanneskyrkan 
Mån-tor, kl. 9.00-15.00 
Sön kl. 18.00-19.00 (med gudstjäsnt kl. 18.00) 
Daglig andakt kl. 10.00

Vännäs kyrka 
Mån-fre, kl. 9.00-15.00 
Sön kl. 11.00-13.00 (med gudstjänst kl. 11.00)

OBS! Max 8 personer i lokalen samtidigt. 

Behöver du prata med någon 
så finns vi tillgängliga för samtal. 

0935-209 10 / 0932-100 10

Kaffe på kyrkbacken
Varje fredag rullar vi ut termos och fika 
och tänder i eldkorgen utanför Johanneskyrkan
- oavsett väder. 

Fredagar
kl. 9.00-11.00

Köldgräns -15.

Under sex veckor (v.7-12) håller vi öppet tisdagar, onsdagar och 
torsdagar mellan 11.00-13.00. Hemsydda kuddfodral, påssamlare, 
förkläden och väskor, säljs till förmån för ACT och fasteinsamlingen. 
Passa på att ge en present till dig själv eller någon du tycker om och 
samtidigt hjälpa någon i ett annat land.

ACT SVENSKA KYRKAN + TRADERA
= SAMARBETE

Se live-sänd gudstjänst från någon av 
pastoratets kyrkor: www.svenskakyr-
kan.se/vannasbjurholm/live

SPORTLOVSKUL
Under sportlovet finns 
vi i kyrkbacken. 
Grillen är tänd, backen 
är öppen och vi bjuder 
på fika. Välkommen!

Tisdag & torsdag 
kl. 9.00-11.00 
kl. 13.00-15.00 

Kyrkbacken - Vännäsby

Köldgräns: -10     Undvik trängsel : max 8 personer

Promenadgrupp med veckans bibelord
Samling utanför Johanneskyrkan 
Torsdagar kl. 10.15

Kläder efter väder - köldgräns: -15

Snart startar vi även en promenadgrupp 
i Vännäsby, se övrig annonsering.



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

Vännäsby, 0935-399 30    johanssonmaskin.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

I våra bolån ingår ett 
personligt engagemang.
Du är varmt välkommen till oss, vare sig du redan är 
kund eller funderar på att bli. 

Ansök direkt via webben eller skicka ett mejl, 
vannas@handelsbanken.se, så hör vi av oss.

Välkommen till Vännäsbiblioteken!
Under pandemin vill vi för din egen och andras skull be dig att:
• Hålla avstånd till andra besökare och personal
• Bara stanna den tid det tar för dig att göra dina ärenden, 
   max 15 minuter
• Tvätta eller sprita händerna före och efter besöket
Handsprit finns bland annat vid entrén och vid självbetjänings-
automaterna.
Vi kan ta emot högst tio besökare samtidigt.

För dig som inte vill komma in i biblioteket:
• 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. 

Ingen ska bli utan läsning!
Kontakta oss:
Vännäs bibliotek 
Tel: 0935-14180  
E-post: biblioteket@vannas.se  
Vännäsby bibliotek 
Tel: 0935-141 90 
vannasby.bibliotek@vannas.se

För öppettider, 
se www.minabibliotek.se

Läs mer på 
minabibliotek.se eller 

visitvannas.se

Foto: Maria Sidebo

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

Det kommer en ny vår och med den solen! 
Fråga oss om glas, inglasningar, markiser 

och invändigt solskydd.

Välkommen till HosOss!
Till en ren och fräsch salong

Boka tid online via

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

VI FINNS På

THE LOOK.
Your salon online

Vi erbjuder nu dina 
favoritprodukter och 

mycket mer, även online, 
till rabatterade priser*.

Fri frakt över 300 kr.
*Gäller utvalda varumärken

scanna Qr-koden och börja handla.

Välkommen till
din Mekonomen
bilverkstad i Vännäs
Mekonomen Bilverkstad är alltid ett tryggt
alternativ där alla dina garantier gäller.
Vi reparerar och servar alla bilmärken.
3-års garanti på reservdelar.

NYHET!
Försäkringsärenden inom
bilplåt/lack
Vi Gör Billivet Enklare.

Tel. 0935-104 40
Mekonomen Bilverkstad
Ö.Järnvägsgatan 52, 911 31 Vännäs, Öppet: Mån-Fre 7-16



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

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

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

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

Nagelvård • Fotvård • Fransar • Öronljus
Tel 070-565 13 56 • www.mariasnagelvard.se • Umev. 11 Vännäs

-Mascara, eyeliner, pincett 
-Nagellack, olika nagelfilar, nagelsax 
-Fotfil, fotkräm 
-Ekologisk hudvård till hela familjen 
-Återfuktande tvål/duschkräm 
-Trutvalla läppcerat, läppglans
-Handkräm, kroppsolja, nagelolja 
-Ansiktsolja, rengöring
-Tvättbara munskydd och engångs
-Väteperoxid H202 3% i olika storlekar 
-Tancan brun-utan-sol produkter 
-Presentkort

Här utförs inte bara behandlingar, har även försäljning 
av produkter. Här finner du lite av varje...

Gratis frakt. 
Skicka ett sms, 
då skickas det 
till dig. 
Lämnas i brev-
lådan inom 
Vännäs/
Vännäsby.

Ta hand om ditt ansikte i vinterkylan!

Rengöring + Ansiktsolja 
Mycket bra tillsammans. Rengör först 

och smörj in dig med 3 droppar Ansikts-
olja på ansikte och hals. Kladdar inte, 

lugnar röd, irriterad och torr hud.
Face oil 199 kr (ord 299 kr)

Face wash 199 kr (ord 279 kr)

Vid köp av båda 50 kr rabatt
Gäller t.o.m. 27/3 2021

Vännäs Demensförening 
kallar till digitalt årsmöte 
torsdag 25 mars kl. 18.00

Anmäl er till vannas@sv.se 
eller 072-595 49 34

Sista anmälningsdag 22 Mars. 
Länk till mötet skickas ut via mejl.

Bli medlem i Vännäs Demensförening.
150:- per person sätts in på Bg 472-2344.

Ange namn och adress samt kontaktuppgifter.

www.lackcenter.com
Marahällan 26, Vännäs   e-post: info@lackcenter.com

Stig: 070-635 49 30   Pierre: 076-818 81 75

lAckeRing AV 
• Fordon (även lastbilar/traktorer)

• Försäkringsskador.
• Rostlagning.
• Kök/Möbler.

• Industrilackering.
Det mesta går att lackera!

Med över 40 års erfarenhet borgar vi för väl 
utförda jobb.

Vi utökar 
med 

ännu en 
personal


