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Åsen Motorsport tackar 

för ett gott samarbete!

Hälsningar Göran Tell.



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

OBS! Sista gången för 
terminen blir den 25/5.

Varje tisdag 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!

Kaffe på kyrkbacken
Vi bjuder på kaffe & kaka
- oavsett väder. 

Johanneskyrkan 
Fredagar
kl. 9.00-11.00
Valborgsspecial:
På Valborgsmässoafton är vi  
på plats kl. 9.00-13.00.  
Kanske bjuds det också på lite skönsång.

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

Vännäsby: 
Promenera med oss!
Samling utanför församlingsgården, Vännäsby
Onsdagar kl. 11.00
Kläder efter väder. Varmt välkomna!

Varje söndag:

 Gudstjänst i kyrkan!
OBS! max 8 deltagare!

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 (gudstjänst kl. 11.00) 
Ekumeniska onsdagsandakter kl. 13.00

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

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

Från och med maj livesänder vi söndagsgudstjänst 
varje vecka från någon av våra kyrkor. Sändningen 
hittar du på vår hemsida. Varmt välkommen!

 

PILGRIMSVANDRING i Vännäsby! 
Den 13 maj kl. 13.00 tar Lisa & Monica  

med oss på pilgrimsvandring!

Medtag bra skor och vattenflaska. 
Anmälan via telefon till expeditionen  

eller direkt på hemsidan senast den 10 maj. 
Max 8 deltagare - först till kvarn...

Visst vill du följa med?

Dags att beställa gravskötsel!
Senast 30 april behöver vi ha din beställning. 

Se hemsidan för information, prisuppgifter  
och hur du beställer - eller ring oss!

 

PASSA PÅ ATT BOKA DOP!
Blev dopet inte av förra året? 

Ingen fara, det är aldrig försent att döpas. 
Vi har lediga tider men de går snabbt åt  

så vänta inte för länge med att boka in dopet. 

Ring eller mejla oss så kollar vi på tider. 

Psst! För barndop finns både dopklänning och band i allsköns färger att låna - helt gratis! 

Kristi himmelsfärds dag den 13 maj
Firas gudstjänst i Vännäs kyrka kl.11.00 

 



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

Deklarationsdags och frågorna kan
vara många för dig som skogsägare.

Vi hjälper dig. Välkommen!

Nyheter och tips
inför deklarationen

 vannas@handelsbanken.se, tel 0935-341 40

wemark.se / 0935-205 10

Maskin- & 
entreprenadtjänster 
till företag & 
privatpersoner

MASKINER & VERKTYG 
FÖR SOMMARENS PROJEKT

- Minigrävare 2 ton (årsmd 2021 med tilt)
- Skyliftar 
- Markvibratorer
- Rotationslaser
- Motorsåg & tillhörande utrustning
- Spik & dyckertpistoler
- Mer info och maskiner på hemsidan

UTHYRNING AV

Elektrikertjänster & Uthyrning

Magnus Karlsson - 072 -227 21 33    info.elteknik@gmail.com    www.elteknikvannas.se

Välkommen med din förfrågan

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.



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!

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

Vännäsby, 0935-399 30    johanssonmaskin.se

Underhållning utöver det vanliga

Lennart Ljungkvist Musikproduktion

BRÖLLOP   •   FEST   •   EVENT

073 - 545 29 96       trombiano@gmail.com

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

Workshop i Bollywood-dans   BARN
Välkommen till en minikurs i Bollywood-dans med Ramya!
Fre 21/5 14.00 Vännäsby, skolgården
Lör 22/5 11.00 Vännäs, skolgården
Begränsat antal deltagare enligt covidrestriktioner. Anmälan till 
respektive bibliotek.
För mer information håll utkik på minabibliotek.se
För dig från 5 år.

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 -

Nu drar Handelsträdgården 
igång på 

Köpmannagatan 16 i Bjurholm!
Vi öppnar måndag 10/5

Mån-Fre 10-17
Lör-Sön 10-15 

Följ oss gärna på sociala medier för 
uppdateringar kring öppettider, 

utbud m.m. 

www.brandtsbb.se 
Bjurholm  0932-102 77
Vindeln  0933-77 27 37
Vännäs  0935-100 70

Vi följer regionens rekommendationer kring covid-19



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

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

VÄNNÄS / LÄGENHET / TJÄRNGATAN 15 A
Renoverad fin 2:a med söderbalkong mot vackra Stadsparken
Våning 3/3, 52 m2

Månadsavgift 3811 kr inkl internet och kabeltv.

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

Just nu är det en bra tid 
att planera försäljning av 

fritidshus. Vi hittar rätt köpare, 
välkommen att kontakta oss.

Just nu är det en bra tid 
att planera försäljning av 

fritidshus. Vi hittar rätt köpare, 
välkommen att kontakta oss.

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

Vi startar upp Mjukglassen & 
Uteserveringen håller öppen hela sommaren.

 Vi ses! Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vegagatan 1, Vännäs • Tel 0935-109 33

Sommaren är på intåg och vi längtar till 
nya (gamla) tider!

Vi taggar inför sommaren & att kunna ha öppet med god mat, 
dryck, härlig musik samt generösa öppettider.

Så länge så får vi glädjas åt: 
Temafredagar från 16.00 se vidare annonsering på facebook.

Lunch mån-fre 10.30-14.00, Går även ta som Take Away.
Frasses och Lilla Puben Lör-Sön 12.00-18.00 

Valborgsmässoafton: Grillbuffé/ Tallrik
Valborgskasse: Se vidare annonsering

Fira Morsdag hos oss, sön 30/5 : Se vidare annonsering

Tel. 0935-141 75

VI SÖKER PERSONAL TILL 
Hotel Vännäs och Vännäs bad & camping!

Hotel Vännäs, söker en tillsvidareanställning samt sommarvikarier till vår restaurang och hotell.
Tillsvidareanställningen är erfarenhet samt att du ska vara minst 20 år är ett krav.

Sommarvikarie timanställning minimum 18 år, erfarenhet är meriterande. E-post: bert-ove@hotelvannas.se

Vännäs Bad & Camping söker i huvudsak receptionister/turistinformation personal juni-augusti.
Minst 18 år & erfarenhet är meriterande. E-post: simon@hotelvannas.se



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

2 st för 200:-

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.

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]. 

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

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

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

KOnTAKTA ANDERS ERIKSSON

23 SEP 2019
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Vardagar 10.00-17.30  Lördagar 10.00-14.00

10-års
Jubileum!

Se höst & vintermodet 
hos oss!

Det firar vi 

torsdag- lördag 26-28/9 med

20% rabatt 
på hela sortimentet

Tor 26/9 10.00-19.00 • Fre 27/9 10.00-17.30 • Lör 28/9 10.00-14.00

Vi bjuder på tilltugg. Välkomna in!

Andra format kan 
också fås.

Hör med oss.



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

Swisha ditt 
stöd här.

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

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

Lördagsöppet 9-14
Hör med oss!

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.

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

UTGIVNINGSPLAN 2021

Manusstopp 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



Nästa nummer av Mitt-I-Prick 
utkommer den 22-24 maj
OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,

ta kontakt med oss på Art & Typ senast den 6 maj.

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

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

Handla ditt tunnbröd, 
både hårt och mjuk, 

från Stenstorpet.
Glutenfritt tunnbröd från 
Saras Glutenfria i Granö.
Allt tunnbröd är bakat i 

vedeldad bakugn.

Levakläder 
T-Shirts, Trikåmössor och 
Pannband i många fina print.

Spölandsgrisen 
Beställ din grillåda 
4 kg, 459 kr
Skivad karré och kotletter med ben
Lättrökta ribbs
Grillbitar färdigmarinerade 
Boka på 070-331 96 62

Forsbacka Lamm 
Påläggskorv, Rekyl ölkorv 
Wokskav och Lammburgare 

Levagård 
Naturbeteskött av nöt, Lokalt och nära 
Fina Styckdetaljer, Köttfärs m.m.

Vi står inför grillsäsongen!

-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

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

Nagelvård • Fotvård • Fransar • Öronljus

Sommarens 
favoriter

Tan oil, sololjan för dig som har svårt att få färg. 
Dofter: jordgubb, hasselnöt, cocos och original.
After Sun, du flagnar inte, lugnar irriterad röd hud. 
Även mot getingstick och myggbett.
Titandioxid, blanda den SPF du önskar.
Väteperoxid, effektivt desinfektionsmedel.

Sommarkit 349:- 
(värde 502:-)

Givetvis går alla produkter 
att köpas separat. 

Tan oil, 159:-
After Sun, 189:-
Titandioxid, 69:-
Väteperoxid, 85:-

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

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


