Annonsbladet från ditt lokala tryckeri - Art & Typ - Tel 0935-204 10.
Företagsvägen 5A, 911 35 Vännäsby. www.art-typ.se • anders@art-typ.se

24 MAJ 2021

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

Öppet hela året!
Massor av skoj för
liten som stor!
- Tre Hoppborgar
- Lekpark
- Bastu
- Varm jaccuzi
- El-mopeder
- Bord fotbollsspel
- Pingisbord
- Trampbåtar
- Roddbåtar
- Kanoter
- Surfbrädor
- Studsmattor
- Minigolf
- Volleyboll
- Basket
- Fiske

Midsommarafton

runt stången och trevlig gemenskap!

Morsdag 30 maj
Boka er middag hos oss!
1 rätt 199:- • 2 rätter 249:-

Långliggare

Det finns ett antal platser kvar. Ring och boka.

12 juni

öppnar reception, restaurang och uteservering.
Tider, se hemsida: www.angsjoncamping.se

Fiskepremiär på
midsommardagen
SÄRSKILDA BOENDEREGLER UNDER
MIDSOMMARHELGEN
Alla stugor måste bokas både midsommarafton och midsommardagen,
alltså minst 2 dagar. Och det tillkommer 80 kr/dag, i extra avgift under
dessa 2 dagar. Gäller även husvagnsplatser och husbilar.
Vi har köpt in
många nya små
bord till både
Midsommarafton, fredag 25/6
restaurang och
Hela dagen kör vi tipspromenad. Restauuteservering för
rangen öppen hela dagen. Grillbuffé kl 16-19, att vi lättare ska
pris 179 kr. Boka bord.
kuna hålla ett bra
Midsommardagen LÖRDAG 26/6
avstånd mellan
våra gäster.
Prisutdelning för tipspromenaden.
Välkomna!
RestaurangenBastu
öppen med&
à la Badtunna
carte meny.

Torsdag 24/6 À la carte meny.

• Utsmyckning av midsommarstång och dans
• Klassisk midsommarmat som sill och grillat
med 2 sittningar
Boka boende
• Tipspromenad
da!
och mycket annat skoj! - se vår hemsi

Missa inte!

Minilekpark
Restaurang
& Uteservering
Här kan era barn leka och ha skoj!
Fullständiga rättigheter
Catering
för alla
tillfällen
Vi
har öppet
året
runt!

För aktuella händelser,
besök oss på Facebook!

WiFi
på hela
campingen

• Trampbåtar ar
rg
Nyheter
• 2st Hoppbo
rn
a
b
r
fö
Flyboards
• Bio
lf
o
• Minig
Paintball
Njut av vår stora uteservering

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

Välkommen!
Välkommen!

:

Välkommen till kyrkan!
OBS! max 8 deltagare!

Bjurholms kyrka
Mån-fre, kl. 9.00-15.00
Söndagsgudstjänst kl. 11.00
Ekumeniska onsdagsandakter kl. 13.00
Johanneskyrkan
Mån-tor, kl. 9.00-15.00 (daglig andakt kl. 10.00)
Söndagsgudstjänst kl. 18.00
Vännäs kyrka
Mån-fre, kl. 9.00-15.00
Söndagsgudstjänst kl. 11.00
Ni har väl inte missat att vi livesänder gudstjänsten på
hemsidan? www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm/live
OBS! sändningarna går ej att se i efterhand.

Promenadgrupper
Vännäs/Vännäsby
Vännäs:
Promenadgrupp med veckans bibelord

Samling utanför Johanneskyrkan
Torsdagar kl. 10.15 OBS! sista gången 27/5!

Vännäsby:
Promenera med oss!

Nu har anmälan öppnat för:

KONFIRMATION 2021-2022
Vi erbjuder konfa i Bjurholm, Vännäs & Vännäsby.
Läs mer och anmäl dig på hemsidan.
Nu är anmälan öppen till:

SOMMARENS BARNLÄGER PÅ PENGSJÖGÅRDEN!

Juniorläger 22-23 juni
Dagläger för barn födda 2009-2012.
Innehåll: lek, andakt, bad, skapande och friluftsliv.
Tider båda dagarna kl. 10:00-19:00
Lägret avslutas med en öppen gudstjänst kl. 18:00
Kostnad: 100 kr/barn (i priset ingår fika, lunch, mellanmål och middag).
Anmälan via hemsidan senast den 14 juni.

Tillsammansläger 13 augusti
Dagläger för barn från 4 år och närstående vuxen.
Innehåll: sång & musik, pyssel & hantverk,
bibelstudium för barn och vuxna, bad, lekar och gemenskap.
Tid: kl. 10.00-19.00 Lägret avslutas med en öppen gudstjänst kl. 18.00
Kostnad: 50 kr/barn och 100 kr/vuxen (inkl. mat & fika).
Anmälan via hemsidan senast den 30 juni.

Samling utanför församlingsgården, Vännäsby
Onsdagar kl. 11.00
Kläder efter väder. Varmt välkomna!

FÖLJ MED UT I SKAPELSEN!
Följ med Kim & Lars-Erik på ca 5 km vandring med
pilgrimstema & mässfirande i naturen.
När: 6 juni.

Samling kl. 11.00 utanför Johanneskyrkan
Anmälan senast 1 juni via hemsidan eller via 0935-209 10.
Vi följer rådande rekommendationer.

Välkomna till Pengsjögården i sommar!
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.
OBS! Sista gången för
terminen blir den 25/5.

Varje tisdag kl. 10.30
Samling: kyrkstugan.

Sommarcafé i Vännäsby

Församlingsgården - endast uteservering
Johanneskyrkan

Café Hörnan

Varje tisdag 8 juni-13 juli har vi öppet kl. 12-15
- Kaffe, te, saft, kaka & glass Välkommen!

Öppet torsdagar och fredagar
kl. 11:00-15:00
Endast uteservering. Välkommen!
www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm www.facebook.com/vannasforsamling www.facebook.com/bjurholmsforsamling vannas-bjurholms.pastorat@svenskakyrkan.se 0935-209 10//0932-100 10

Lennarts utemöbler
Bygger olika sorters
utemöbler i impregnerat
trä på beställning.
Vårens plantförsäljning har startat!
Nu är alla kruktomater (en mängd olika sorter), olika sorters chili, paprika, physalis
och aubergine färdiga för att säljas. Gurka och squash kommer lite senare. Jag
kommer även sälja olika sorters sättlök samt 50-liters jordsäckar specialjord för
plantorna.

073-545 29 96
trombiano@gmail.com
Momsregistrerad och F-skatt.

Det finns även örtsalt, chilisalt och torkade trattkantareller .

Välkomna!
Fredag 12-18 Lördag 12-16

Lokalt
producerade
utemöbler.

Eller enligt överenskommelse

Ps. lördag 5 juni finns jag utanför saluhallen i Vännäs

Ring för mer info!

Se min facebooksida: Borggårdens design o trädgård
Tel 070-2905754, Stationsvägen 10, Vännäsby

Sommaren är på gång!

Fråga oss om glas, inglasningar, markiser
och invändigt solskydd.
www.dinglasman.se Erik Hörnberg
0933-340 00, 073-042 01 61

Sveriges nationaldag 6 juni
För att uppmärksamma nationaldagen 2021
kommer Vännäs kommun att sända en digital sommarhälsning.
Medverkar gör Vännäs kommunalråd Anna Frej, musiker Gun Rehnman
och elever från musikskolan i Vännäs.
Välkommen att ta del av sändningen den 6 juni klockan 14.00
på www.vannas.se

Vi välkomnar
nya och gamla kunder!
I juni stängs bankkontoren i Vindeln och Bjurholm.
Men det betyder absolut inte att vi lämnar dig som lever och bor i
bygden. Vi kommer fortsätta värna om dig som kund, precis som
vanligt, även fast vi befinner oss lite längre bort. Du är varmt
välkommen att kontakta oss i Vännäs, med alla frågor som rör din
ekonomi. Såväl stora frågor som små.

tel 0935-341 40
handelsbanken.se/vännäs

Jag hjälper dig med:
Släktforskning
Emigrantforskning
att hitta dina släktingar
att digitalisera dina bilder
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Birgit Lindgren 070-559 82 03 • info@blgenealogi.se

ÖPPET HELA SOMMAREN!
Vi vill tacka Sylvie som nu går i pension efter sina 45 år i
frisörbranchen och 43 år som delägare i Salong Fri Stil.
Vi välkomnar alla Sylvies kunder till oss andra på salongen.
Vi kommer givetvis att fortsätta jobba för allas trygghet med anledning av Covid-19.
Vi jobbar flexibelt och kan möta upp efter de behov som finns.

Milla

Emelie

Gertrud

Linnea

Sylvie

Anitha

Öppet: Mån-Ons 8.30-18.00 • Tor 8.30-19.00 • Fre 8.30-17.00
Tel. 0935-515 88 • Östra Järnvägsgatan 16 B, Vännäs
Ni kan hitta oss på Facebook och Instagram.

BUTIK KVÄLLSÖPPET

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

Nypremiär!
Fredag 4 juni kl. 11

SOMMARLOTTERI
Lions Vännäs arrangerar Sommarlotteriet
trots inställda Vännäsdagar.
Stöd vår verksamhet och köp lotter,
pris 50 kr/st. Dragning 31 aug.
Stöter du inte på oss i samhället
kan du beställa lotter hos:
Christer Eriksson 070-399 25 10
Per-Erik Jeppsson 073-809 21 70
Mikael Arnqvist 070-535 76 08
Lotter kommer även att finns på
Gulf i Vännäs.

Swish nr: 123 668 2363

1:a pris Bastutunna från
Bastuprodukter i Bygdsiljum,
komplett med altan, omklädningsrum, aggregat och
belysning, värde 60.000 kr
Övriga priser:
-Cykel värde 4500 kr
-Presentkort ICA Vännäs
2000 kr
-Presentkort Johansson
Maskin 1000 kr

Upplev gofika, smörgåsar
eller köp surdegsbröd
direkt från ugnen!
Tunnbrödsförsäljning från bagarstugan (vissa
veckoslut)

Lördagar kl. 14
Musik från utescenen

Stort utbud av slöjd och
hantverk i olika tekniker!
Välkomna att träffas och trivas med oss –
vi håller coronaavstånd i våra lokaler

Öppet alla dagar 11-18
www.slojdarnashus.se

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

Café
Ljusly�tan
Café • Konditori • Lunchservering

MORS DAG & SKOLAVSLUTNING
Beställ våra Tårtor, Fototårtor och Smörgåstårtor

Köp med fika till er picknick,
gott fikabröd, mackor och
dryck samt Take away kaffe.
Vi har fräscha Bowls, sallader
och andra goda luncher
även för take away.

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

Se vår Facebook och Instagramsida för att ta del av våra
olika mat- och fikaerbjudanden.
Ö. Järnvägsgatan 16 D, Vännäs • 0935-109 20

Returcentrum i
Vännäsby
Se hit Måndag 17 maj

har vi glädjen att meddela att
Returcentrum öppnar upp butiken
igen, detta efter att det nu lättats
på restriktionerna avseende ”icke
nödvändiga kommunala verksamheter”.
Naturligtvis sker öppningen med
fortsatta restriktioner, så som i
samhället i övrigt.
Vid besök i butiken gäller fortsatt;
• Max 8 kunder inne i butiken
samtidigt
• Handla ensam i den mån det går
• Håll avstånd
• Sprita gärna händerna, handsprit
finns att tillgå i butiken
• Om du har symtom, är du hjärtligt välkommen att besöka oss en
annan dag.
Öppettider/kontaktuppgifter
Måndag – Fredag kl 10 – 17
Telefon; 0935 – 144 00
Följ oss gärna på våra sociala
medier facebook och instagram.
Pst! – Inom en snar framtid finns vi
även på Tradera!
Håll utkik om mer information.

Med det hälsar vi dig åter
VARMT VÄLKOMMEN in till
oss på Returcentrum!

Gör någon
glad i sommar!

Ge bort ett presentkort från Vännäshandlarna till
någon du tycker om. Både ditt företag eller du som
privatperson kan köpa våra presentkort och fylla dem
med valfritt belopp. Det går att använda hos flertalet
av Vännäs butiker och företag och passar utmärkt som
pensionsgåva, födelsedags- eller examenspresent.

Handla lokalt,
hållbart och utvalt!
@vannashandlarna

Arbetsmarknadsenheten
Returcentrum

vannashandlarna.se

Kommer och säljer sina grönsaksplantor.
Tomat, gurka, chili m.m.

Lördag 5 Juni 10-15

Hemmamys med egengjord pizza - Stenstorpet

Kolasås från
Hast bär och konfektyr

Pjöllerdesign

Sunnanå tenn,
Tennarmband
Spölandsgrisen
Beställ din grillåda 4 kg, 459 kr
Skivad karré och kotletter med
ben
Lättrökta ribbs
Grillbitar
färdigmarinerade
Boka på 070-331 96 62
Leva Gård. Naturbeteskött av nöt
inför grillsäsongen.
Hamburgare, Nötskav,
Rökt Nötstek

en
Välkomm
!
in till oss

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

Träna hela sommaren!
Vår hälsa har aldrig varit viktigare!
Fysisk aktivitet stärker immunförsvaret,
gör dig gladare och fylld av energi!

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.

www.lackcenter.com

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

Besök vår hemsida eller följ oss på
facebook för sommarens kampanjer.
Varmt välkommen!

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.

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

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.

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

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

Just nu är det en bra tid
att planera försäljning av
Just nuVi
ärhittar
det en
braköpare,
tid
fritidshus.
rätt
att planeraatt
försäljning
välkommen
kontakta av
oss.
fritidshus. Vi hittar rätt köpare,
välkommen att kontakta oss.

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

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

Nästa nummer av Mitt-I-Prick
utkommer den 26-28 juni

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 10 juni.

Sommarens
favoriter

Unna dig vackra naglar!

20% på Manikyr &
Nagelförlängning

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.

Gäller t.o.m. 17/6 2021.

Välkommen till
en avkopplande
stund!
Tar gärna emot
nagelbitare!

Jag jobbar
ensam och följer
FHM rek.
Allt för att du ska
känna dig trygg
hos mig.

Nagelvård • Fotvård • Fransar • Öronljus

Sommarkit 349:(värde 502:-)

Givetvis går
alla produkter
att köpas separat.
Tan oil, 159:After Sun, 189:Titandioxid, 69:Väteperoxid, 85:-

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

MORS DAG 30/5
2-rätter 350 kr
3-rätter 450 kr
Boka bord

Äntligen sommar!
Välkommen till
uteserveringen!

Vi har nu öppnat upp uteserveringen
och har precis som i restaurangen
gott om plats mellan borden!
Mjukglassen och
Milkshaken är igång!
Välkomna önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.

EXAMEN

Studentfirande här i
restaurangen eller som
catering! Se hemsida för
våra erbjudanden.

SOMMARAVSLUTNING

Bjud dina anställda på en
sommaravslutning, vi har
alternativ som passar er!
• Privat grillfest på vår
uteservering
• Catering till er
arbetsplats
• Portionspackade
Grillkassar
som levereras till er

Luncher

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

Vardagar 10.30-14.00
Även som take away.

I dagsläget vet vi inte hur
camping och badsommaren
kommer att se ut.
Vi inväntar riktlinjer från
myndigheten.
Preliminärt
öppnar Vännäsbadet
vecka 24.
Håll koll på Facebook/
hemsidan för att få ett
definitivt besked om hur
det kommer att se ut
under sommaren!

