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Maskin- &
entreprenadtjänster
till företag &
privatpersoner

VÄNNÄS-VÄNNÄSBY-BJURHOLM-ÖRTRÄSK
TVÄRÅLUND-RÖDÅ-TAVELSJÖ-GRÄSMYR
BRÄNNLAND-ÖVERBODA-SÖRFORS

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

Varje söndag:

Gudstjänst i kyrkan!

Köldgräns -15. Långfredag-inställt.

Promenadgrupper
Vännäs/Vännäsby
Vännäs:
Promenadgrupp med veckans bibelord
Samling utanför Johanneskyrkan
Torsdagar kl. 10.15 (ej skärtorsdag)

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:

(Påskveckan något avvikande, se påskprogrammet).

Vännäsby:
Promenera med oss!

Bjurholms kyrka
Mån-fre, kl. 9.00-15.00
Sön kl. 11.00-13.00 (gudstjänst kl. 11.00)
Ekumeniska onsdagsandakter kl. 13.00

Kläder efter väder - köldgräns: -15

Johanneskyrkan
Mån-tor, kl. 9.00-15.00 (daglig andakt kl. 10.00)
Sön kl. 18.00-19.00 (gudstjänst kl. 18.00)

Samling utanför församlingsgården, Vännäsby
Onsdagar kl. 11.00
Promenadgruppen PåGång i Bjurholm

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

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

Varje tisdag kl. 10.30
Samling: kyrkstugan.

Vännäs kyrka
Mån-fre, kl. 9.00-15.00
Sön kl. 11.00-13.00 (gudstjänst kl. 11.00)
OBS! Max 8 personer i lokalen samtidigt.

I maj/juni ger vi oss ut på
PILGRIMSVANDRING!
Visst vill du följa med?
Se övrig annonsering för mer information.

Dags att beställa gravskötsel!
Senast 30 april behöver vi ha din beställning.
Se hemsidan för information, prisuppgifter
och hur du beställer - eller ring oss!

Nyfiken på hur val inom Svenska kyrkan fungerar?

Just nu rekryterar vi valarbetare!
Se hemsidan för mer information om vad
uppdraget innebär och hur
du anmäler ditt intresse.

Kyrkoval
19 SEP 2021

Följ gudstjänsten i surfplattan,
via dator eller i
mobiltelefonen!
Spara sidan som
en favorit så är
det lätt att hitta
dit nästa gång.

Se livesänd gudstjänst från någon av
pastoratets kyrkor: www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm/live

†

Kom gärna och låna en
psalmbok från kyrkan och
glöm inte gudstjänstagendan.

Livesändningar i april:
11 april kl. 11.00 från Johanneskyrkan
18 april kl. 11.00 från Bjurholms kyrka
25 april kl. 11.00 från Vännäs kyrka
OBS! Endast live, går ej att se i efterhand.

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

Digitala sändningar

Påskens andakter och gudstjänster

Måndag 29 mars
Passionsandakt från Bjurholms kyrka
Tisdag 30 mars
Passionsandakt från Vännäs kyrka
Onsdag 31 mars
Passionsandakt från Johanneskyrkan
Skärtorsdag 1 april
Skärtorsdagsgudstjänst från Vännäs kyrka
Långfredag 2 april
Långfredagsgudstjänst från Johanneskyrkan
Påskdagen 4 april
Påskdagsgudstjänst från Bjurholms kyrka
Se sändningarna på hemsidan eller via
facebook. De ligger kvar i 10 dagar. I kyrkan
finns psalmböcker att låna med sig hem.

Vi hänvisar i första hand till våra digitala sändningar.
OBS! vid deltagande i kyrkan gäller max 8 personer samtidigt i lokalen.
Fysiskt i kyrkan
Fysiskt i kyrkan

Bjurholms kyrka

Mån-ons
Öppen kyrka kl. 9.00-15.00
Passionsandakt kl. 19.00
Skärtorsdag
Öppen kyrka kl. 9.00-15.00
Getsemandeandakt kl. 19.00
Långfredag
Öppen kyrka med gudstjänst kl. 11.00
Påskdagen
Öppen kyrka med gudstjänst kl. 11.00

Trevlig påsk!

Johanneskyrkan

Mån-tor
Öppen kyrka kl. 9.00-15.00
Daglig passionsandakt kl. 10.00
Långfredag
Öppen kyrka kl. 11.00-13.00
Påskdagen
Öppen kyrka kl. 11.00-13.00

Vännäs kyrka

Mån-tor
Öppen kyrka kl. 9.00-15.00
Påskdagen
Öppen kyrka kl. 11.00-13.00
Annandagpåsk
Öppen kyrka kl. 11.00-13.00
Andakt & musik kl. 11.00

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

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

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

lackering AV

• Fordon (även lastbilar/traktorer)
• Försäkringsskador.
• Rostlagning.
Vi utökar
med
• Kök/Möbler.
ännu en
• Industrilackering.
personal
Det mesta går att lackera!

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

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

www.lackcenter.com

Marahällan 26, Vännäs e-post: info@lackcenter.com
Stig: 070-635 49 30 Pierre: 076-818 81 75

Glad
Påsk!

Torrt Rundbalat Hö
säljes

070-358 30 78 • Lennart Strömberg

Underhållning utöver det vanliga
BRÖLLOP

•

FEST

•

EVENT

Lennart Ljungkvist Musikproduktion
073 - 545 29 96

trombiano@gmail.com

Välkommen till oss!
Hotellets luncher serveras måndag-fredag 10.30-14.00
Det går även bra att ta som take away, från 75 kr

I dessa tider kommer öppettider variera på restaurangen på kvällar och helger,
följ oss på Facebook och hemsidan.

Beställ din Påskkasse senast måndag 29/3.
Helgkassar, beställ senast torsdagar kl 10.00
För att se veckans helgkasse, kolla på vår hemsida eller Facebook.

Frasses öppet måndag-söndag
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

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

Vegagatan 1, Vännäs • Tel 0935-109 33

Vi finns på

UTGIVNINGSPLAN 2021
Manusstopp

THE LOOK.

Utgivning

Mån 11 januari
23-25 januari
Fre 12 februari
27-28 februari
Fre 12 mars
27-29 mars
Fre 9 april
24-26 april
Tor 6 maj
22-24 maj
Tor 10 juni
26-28 juni
Fre 13 augusti
28-30 augusti
Fre 10 september 25-27 september
Fre 8 oktober
23-25 oktober
Fre 5 november 20-22 november
Fre 26 november 11-13 december
Prislista och Annonsavtal finns på vår hemsida
www.art-typ.se

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 HosOss!
Till en ren och fräsch salong
Boka tid online via
Tel 0935-100 11 • www.hosossfrisor.se • info@hosossfrisor.se
Konduktörsgatan 8, Vännäs

BUTIK KVÄLLSÖPPET

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

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

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

Köp 3
betala för 2
Den billigaste på köpet.

Du väljer mellan
Nagelolja, Myrrha
och Handkräm.

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

Myrrha för starka naglar.
Gäller t.o.m. 24/4 2021

-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

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

visar dig hem

Digital skattjakt

BARN

Under påsklovet ordnar biblioteken i
Vännäs och Vännäsby en skattjaktspromenad. Du som är med får en liten
belöning och chansen att vinna en bok,
plus frisk luft och kluriga pysseluppdrag.
Håll utkik efter mer information på vår
hemsida och i våra sociala medier.
Foto: Ina Björndotter.

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 självbetjäningsautomaterna.
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!

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

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

Affischer av dina 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.

Canvastavlor fr. 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.

Layout och tryck av:
Reklam
Broschyrer
Blanketter
Manualer
Kuvert
Visitkort
Affischer
Medlemskort
Vykort
Föreningstidningar
Konferensblock
Menyer
Stämplar
Storformatsutskrifter t.ex.
70x100 cm till trottoarpratare
Canvastavlor
Försäljning av:
Papper
Kuvert

TRYCKNING
Vår huvudsakliga produktion är tryckning av reklam, broschyrer,
blanketter, kuvert, visitkort, affischer, medlemskort
....ja, nästan allt som går att trycka på papper.
Från svart/vitt till färgtryck.
LAYOUT
Vill du ha hjälp med utformningen av dina broschyrer och
andra trycksaker, står vi gärna till tjänst med idéer och förslag.
DIGITALTRYCK
Ett billigt sätt att göra mindre upplagor.
FÄRGUTSKRIFTER i hög kvalité upp till SRA3-format [45x32cm].
KOPIERING
FÄRG och svart/vita kopior upp till SRA3-format [45x32cm].

10-års

23 SEP 2019
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Jubileum!

20% rabatt
Det firar vi
med
torsdag- lördag 26-28/9

tet
på hela sortimen

• Lör 28/9 10.00-14.00
• Fre 27/9 10.00-17.30
Tor 26/9 10.00-19.00
Välkomna in!
Vi bjuder på tilltugg.

Se höst & vintermodet
hos oss!

STORFORMATSUTSKRIFTER
Affischer till trottoarpratare, papper eller plast.
Canvastavlor. Sätt dina favoritbilder på väggen. Mycket snyggt!
Vi gör även roll-ups.
MITT I PRICK
Vi ger sedan dec. 1993 ut ett månatligt annonsblad
”Mitt i Prick”. Det distribueras ut över Vännäs och Bjurholms
kommuner med omnejd. Den totala upplagan är 7.500 ex.
Du kan även läsa Mitt i Prick på vår hemsida www.art-typ.se

Vardagar 10.00-17.30 Lördagar 10.00-14.00

KONTAKTA ANDERS ERIKSSON

Öppet: Mån-Fre 8.00-16.00
Företagsvägen 5 A, 911 35 Vännäsby • Tel 0935-204 10 • E-post: anders@art-typ.se • www.art-typ.se

VILLAKAMPANJ
Stor efterfrågan på villor
och radhus!

VÄNNÄS / HYRESHUS / FÄLLFORSVÄGEN 30

För nya uppdrag som tecknas
under februari/mars
bjuder vi på
energideklarationen

Hyreshus med 4 stycken uthyrda 2:rums lägenheter.
Varmgarage med förråd och fristående carportar.
Bostadsyta 250 m2 Tomtarea 1396 m2 Pris 2100 000 kr

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

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

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

Företag / Föreningar

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

- När du behöver nå hela vägen-

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

UTHYRES!

Skyliftar • Saxliftar • Fallskydd
Dino 180XT upp till
18 m arbetshöjd.
Dino 160XT upp till
16 m arbetshöjd.
Sparar
mycket tid vid
t.ex målning

Arbetshöjd
upp till
7,8 m

Underlaget
måste vara
plant och
ej luta till
denna saxlift.
Används
oftast på
betongplatta.

Bokningsförfrågan
och mer info:
www.elteknikvannas.se
Swisha ditt
stöd här.

ELTEKNIK
ELTEKNIK
I

VÄNNÄS

AB

eller ring/e-posta
Magnus Karlsson

Tel. 072-227 21 33
info.elteknik@gmail.com

Nästa nummer av Mitt-I-Prick
utkommer den 24-26 april

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 9 april.

GLAD PÅSK!

Praliner från Stenstorpet
Hamburgare, Parisare
Wokskav av fläsk och nöt
Färskt lammkött
Tunnbröd
Glutenfritt tunnbröd
Kalvträskost, marmelader
Hantverk m.m.

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

Dags att se över Sommardäcken
Däck • Fälgar • Däckhotell
KÖSYSTEM INFÖR DÄCKBYTARSÄSONGEN
Pga Corona-pandemin vill vi uppmärksamma våra kunder på att vi
kommer att ha ett kösystem utanför entrén.
OBS! Max 2 personer får vistas samtidigt inne i kundmottagningen.

Lördagsöppet 9-14
Hör med oss!

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

