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Är du arbetssökande?

28 JUNI 2021

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

Nu i
Vännäs!

Det finns jobb i din närhet!
Vi är experter på jobbmatchning och guidar varje
år tusentals personer ut på arbetsmarknaden. Nu
finns vi i Vännäs!

Om Iris

Med vår långa erfarenhet och vårt breda nätverk
hjälper vi dig på vägen till nytt jobb eller utbildning.
Vi stöttar även arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

Låter detta intressant? Då är du välkommen att
kontakta våra handledare på orten.

Vi erbjuder professionell jobbmatchning, utbildning
och stöd finns på ca 80 orter i landet.

E-post:
anders.jakobsson@iris.se
amanda.forsman@iris.se

Telefon:

Läs mer på iris.se

och Mat
ta

a
ch

076 - 539 90 27
076 - 526 69 25

Rus

Iris är leverantör av Arbetsförmedlingens kundval
Rusta och Matcha. Om du väljer Iris får du en
personlig guidning på din väg till ditt nästa steg i
arbetslivet.

iris.se

:

Välkommen till kyrkan!

Vi firar gudstjänst i våra kyrkor hela sommaren!
Bjurholms kyrka
Mån-fre, kl. 9.00-15.00
Ekumeniska onsdagsandakter kl. 13.00
EFS Lördagsmöte kl. 18.00 jämna veckor i juli/aug
Söndagsgudstjänst kl. 18.00
Johanneskyrkan
Mån-tor, kl. 9.00-15.00 (andakterna har uppehåll)
Söndagsgudstjänst varannan vecka kl. 11.00
Vännäs kyrka
Mån-fre, kl. 9.00-15.00
Söndagsgudstjänst varannan vecka 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.

Sommarcafé i Vännäsby

Församlingsgården - endast uteservering

Varje tisdag 8 juni-6 juli har vi öppet kl. 12-15
- Kaffe, te, saft, kaka & glass Välkommen!

Nu har anmälan öppnat för:

KONFIRMATION 2021-2022
Vi erbjuder konfa i Bjurholm, Vännäs & Vännäsby.
Läs mer och anmäl dig på hemsidan.
Johanneskyrkan

Café Hörnan

Öppet torsdagar och fredagar
(OBS! stängt hela juli, välkommen åter i augusti)

kl. 11:00-15:00
Endast uteservering. Välkommen!

SOMMA RLO VSKUL

för alla sommarlovslediga barn mellan 7-12 år.
- Pyssel, lek, fika & andakt utomhus Bjurholm den 17-19 augusti kl. 13.00-16.00
Samlingsplats: Högbomsstugan

Anmälan krävs, se hemsidan för mer info & anmälan.

Välkommen till

Pengsjögården i sommar!
Sommarkonsert
Söndag 18 juli kl. 19.00 (insläpp från kl. 18.30)
Johanneskyrkan
Biljetter finns att hämta på Ica Supermarket
Kostnad: GRATIS med giltig biljett
OBS! Max 50 personer. Respektera rådande restriktioner.
Annelie Vigren Band bjuder på
svängig musik i gränslandet mellan
jazz, pop och visa.

1-31 juli är kiosken öppen dagligen mellan 12-16.
I kiosken hittar du fika, våfflor och kanotuthyrningen.

Kvällsöppet torsdagar:

1 juli kl. 18.00 Cafékväll med kultur
8 juli kl. 18.00 Cafékväll med kultur
15 juli kl. 18.00 Cafékväll med kultur
22 juli kl. 17.00 Grill & gemenskapskväll för alla åldrar.
Välkommen till Pengsjö!
Vill du veta mer om vilka du kan rösta på?

Ställ dina frågor till nomineringsgrupperna!
I början på september kommer vi att arrangera en
utfrågning - men vi vill gärna ha in frågor från dig!
Ring, mejla eller skicka in din fråga via hemsidan.

Medarr: Vännäs Riksteaterförening

Kontaktuppgifter hittar du längst
ner på denna sida.

Kyrkoval
19 SEP 2021

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

Välkommen till oss!

• Klippning

• Medicinsk fotvård

• Färgning

• Öronhåltagning

• Permanent

• Ögonbryn/frans färg

• Lash lift

• Brud/bal uppsättning

• Hairtalk löshår

ÖPPET HELA SOMMAREN!
Frisör

Boka din tid på
www.qlip4you.se

Vännäsby 0935-205 20 Umevägen 167
Tomtebo 090-765 76 06 Sjöråvägen 69

lackering AV

• Fordon (även lastbilar/traktorer)
• Försäkringsskador.
• Rostlagning.
Vi utökar
med
• Kök/Möbler.
ännu en
• Industrilackering.
personal

Besök Kullar & Klang
i vackra Vännforsbäck i sommar!

Det mesta går att lackera!

Hembakat fika och mat gjord på lokala och
ekologiska råvaror serveras i solen på gårdsplanen,
i lövverkens behagliga skugga, eller på den såpadoftande logen
med milsvid utsikt över den glittrande Vindelälven.
Ta del av goda initiativ för hållbar omställning varje torsdag.
Njut av levande musik varje söndag.
Berikas av konstutställning och
fynda i vår välgörenhetsloppis!
Se kullaroklang.se för program.

Öppet 7 juli - 15 aug
Ons - Sön kl. 11-17

Foto: Moa Sandström

När ni behöver hjälp med tryck av

Broschyrer • Medlemstidningar
Menyer • Konferensblock

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

FÄRG

och svart/vit

kopiering/utskrifter

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

visar dig hem

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

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

Öppetider i sommar

Onsdag - Fredag 10-17
Lördag 10-14
Lokal mat • Hantverk • Mathantverk • Café

Storgatan 2, Vännäs • Tel 070-260 84 88
Följ oss på Facebook: Saluhallen i Vännäs
Instagram: Saluhallenivannas

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

Husbilar, nya och beg för snabb leverans
Gasol till bra pris 369 kr, PK10
Grillkol från Vindelkol 219 kr, 90 liter
Vi servar och reparerar bodelen på alla husbilar och husvagnar

Företagsvägen 12
0935-20012
anton@norrlandsfritid.se

GLAD MIDSOMMAR!
Fråga oss om:
• Glas
• Inglasningar
• Markiser
• Invändigt solskydd
www.dinglasman.se Erik Hörnberg
0933-340 00, 073-042 01 61

Sommarens favoriter
Välkommen till Vännäsbiblioteken!
Pop up-bibliotek

I sommar kan du få se biblioteket dyka upp på oväntade ställen. Välkommen till vårt mobila bibliotek, var du än hittar det …

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.

Sommarens tidskriftsförsäljning

Onsdag 11 augusti börjar vi sälja ut tidigare års tidskrifter i
Vännäs och Vännäsby bibliotek. Välkommen att fynda!

Vännäsbiblioteken deltar i
firandet av järnvägen,
130 år i Vännäs!
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!
Sommarens öppettider
Vännäs bibliotek
Gäller 28/6 - 22/8
måndag 10 - 14
tisdag
15 - 19
onsdag 10 - 14
torsdag 15 - 19
fredag 10 – 14
Kontakta oss:
Vännäs bibliotek
Tel: 0935-14180
biblioteket@vannas.se

Vännäsby bibliotek
Stängt 2/7 - 1/8
måndag 08 - 20 meröppet (obemannat, särskild nyckeltagg krävs)
tisdag
12 - 16
onsdag 15 - 19
torsdag 12 - 16
Vännäsby bibliotek
Tel: 0935-141 90
vannasby.bibliotek@vannas.se
Läs mer på
minabibliotek.se eller
visitvannas.se

Semesterstängt
vecka 28, 29, 31.
Trevlig sommar!

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

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

Norrlands vassaste anläggning kommer till Vännäs
Varmt välkomna till Vännäs Pulverlack, där vi sätter färg på vardagen. Vi ser ljust på framtiden och
redan i augusti kommer det vara full fart i produktionen.
Robotteknik, operatörslös produktion, automation i överflöd och snabba leveranstider, då är vi på
Vännäs pulverlack er självklara partner när det kommer till pulverlackering.
Efter fem månaders intensiv planering vågar vi nu sticka ut hakan och säga att allt går enligt plan och
v.34 slår vi upp portarna till vad som komma skall bli norra Sveriges vassaste legolackering.
Med vår helt nybyggda lacklina så kommer vi kunna ta gods upp till 300 kg/meter. Med maxmått på
1000 mm bredd, 1600 mm höjd och 3000 mm längd.

Målarroboten som vi kommer använda.
(OBS, bilden är lånad)

Såhär såg det ut i slutet på maj.

Pulverköket är från Wagner, och modellen
heter SuperCenter EVO.

Krister Andersson (till vänster), platschef och
den som har varit med på resan sedan start.
Trots min ganska låga ålder har jag mångårig erfarenhet av pulverlackering. Att våga
satsa så här stort är något som vi kommer
ha stor vinning i, teknik och automation är
framtiden.
Hampus Tellström (till höger), produktionsansvarig och den person som kommer
skapa den fullflödesproduktion vi siktar mot.
Ägare och investerare för detta bolag är
entreprenören Max Segerljung.

Lennarts utemöbler

Vänd Er i förtroende till oss

Bygger olika sorters
utemöbler i impregnerat
trä på beställning.

Vi hjälper Er med

Bår- och kisttransporter
Begravning
Bouppteckning
Gravsten

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

Har ni funderingar om borgerlig
begravning, ring oss så berättar vi mer.

Alen

a

Ny

Begravningsbyrå

Lokalt
producerade
utemöbler.

Tel 090-434 77 (dygnet runt jour)
Västra Norrlandsgatan 40, Umeå

Ring för mer info!

www.alenbegravningsbyra.se
Begravning - Bouppteckning - Gravsten

När ni behöver hjälp med tryck av

Visitkort • Medlemskort • Kuvert
Brevpapper • Blanketter • Flygblad

FÄRG

och svart/vit

kopiering/utskrifter

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

Snart är det sommar och
semester!
Vecka 29 och 30 har kontoret semesterstängt!
Välkommen åter den 2 augusti!
Har du koll på hur du kommer i kontakt med banken när vi inte har öppet?
Fråga oss gärna så hjälper vi dig att ansluta alla våra tjänster.
Har du tillgång till vårt kundcenter, internetbank eller app?
Saknar du någon av våra tjänster så hjälper vi dig att ansluta dig och visar
dig hur vår digitala bank fungerar.
Våra ordinarie öppettider är måndagar och torsdagar 12:00-15:00
(tidsbokning enligt överenskomelse)
Glad Sommar!
Swedbank Vännäs

Kundcenter Privat: 0771-22 11 22
Kundcenter Företag: 0771-33 44 33

Kom ihåg att du
kan göra många av
dina ärenden på
swedbank.se eller
i vår app!

Håll formen i sommar!
Köp ditt träningskort i vår nya app och
passera direkt in på anläggningen!
Appen heter Friskvårdscenter.

Vi har öppet hela sommaren!
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.

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

Sommaröppet!

Välkommen till min mysiga butik
Fred-Sönd 11-15 t.o.m. 8/8, eller efter ö.k.

Keramik-Stina • Gullbyn 20
Tel 070-602 74 57

MASKINER & VERKTYG
FÖR SOMMARENS PROJEKT
UTHYRNING AV
- Minigrävare 2 ton (årsmd 2021 med tilt)
- Skyliftar
- Markvibratorer
- Rotationslaser
- Motorsåg & tillhörande utrustning
- Spik & dyckertpistoler
- Mer info och maskiner på hemsidan

Elektrikertjänster & Uthyrning
Välkommen med din förfrågan

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

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

Buffé varje lördag
Se hemsida och facebook

Fiskepremiär på
midsommardagen
Långliggare

Det finns ett antal platser kvar. Ring och boka.

Midsommarafton
runt stången och trevlig gemenskap!

• 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

OKTOBERFEST
Lördag 2 oktober
i miniformat.
Restaurang och uteservering öppen.
Boka bord och husvagnsplatser,
begränsat antal.
Utifrån gällande restriktioner.

Restaurang & Uteservering
Fullständiga rättigheter
Catering&för
alla tillfällen
Bastu
Badtunna

Minilekpark

Öppettider

Här kan era barn leka och ha skoj!

för reception, restaurang och uteservering.
Tider,
hemsida:
www.angsjoncamping.se
Vi se
har
öppet
året runt!

Missa inte!

För aktuella händelser,
besök oss på Facebook!

WiFi
på hela
campingen

• Trampbåtar ar
rg
• 2st Hoppbo
rn
• Bio för ba
• Minigolf

Nyheter
Flyboards
Paintball

Njut av vår stora uteservering

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

Välkommen!
Välkommen!

VÄNNÄS / VILLA / GARVAREGATAN 10

Renoverad trevlig villa i centralt läge.
Tomt 984 kvm. Boarea 112 kvm. Biarea 69 kvm.

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

VÄNNÄS / FRITIDSHUS / PENGFORS 111

Fritidshus i trevligt läge med älvsutsikt.
Tomt 4010 kvm. Boarea 58 kvm. Garage och gäststugor finns.

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

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

När ni behöver hjälp med tryck av

Affischer & Canvastavlor
etablerad 1943

BRANDTS
Vardag,
Vardag, fest & sorg
fest & sorg
Vi önskar Er alla
en fantastisk sommar!
Blommor & Begravningsbyrå

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 -

Följ oss gärna på sociala medier för
uppdateringar
- Begravningsjour
dygnet runt - kring öppettider,
utbud m.m.

Häradsvägen 115 Vindeln 0933-772737
Öppettider mån-fre 10-17 lör 10-13

www.brandtsbb.se

Bjurholm 0932-102 77
Vindeln 0933-77 27 37
Vännäs 0935-100 70
Begravningsjour dygnet runt
Vi följer regionens rekommendationer kring covid-19

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

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

Nästa nummer av Mitt-I-Prick
utkommer den 28-30 augusti

OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,
ta kontakt med oss på Art & Typ senast den 13 augusti.

Prova vår
smakfulla
Sommar à la carte!

SOMMAR À la carte

Välkommen till
uteserveringen!

Öppen v.26 Torsdag-Lördag
Från v.27 Onsdag-Lördag
Övriga tider enligt
överenskommelse.
För exakta öppettider kolla på
facebook/hemsidan.
Boka gärna bord.
Den går även att få som take away.

Vi har öppet på uteserveringen och har
precis som i restaurangen gott om plats
mellan borden! Boka gärna bord.

Vi hoppas kunna ordna
några enklare
underhållningskvällar
under sommaren.
Se vidare annonsering.

Catering

för stora och små sällskap.
Hör med oss.

Välkomna önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.

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

Tel 0935-109 33 • www.frasses.se

ÖPPET HELA SOMMAREN!
Beachvolley Trampbilar
Basketkorg Jätteschack
Pingisbord m.m.

HOPPKUDDE 11x9 m
MINIGOLFBANA

Vi har vidtagit åtgärder för att följa de restriktioner som
gäller just nu. Följ oss på Facebook eller kolla på hemsidan
för aktuell information.

Priser säsongskort: 3-17 år, 350 kr. Vuxen, 450 kr.
Familjekort, 1150 kr (2 vuxna + 3 barn) 50 kr extra om det är fler barn.
Morgonsim +100 kr per person.
Dagsentré: 0-2 år, Gratis. 3-17 år, 45 kr. Vuxen, 70 kr.
Familj entré, 220 kr (2 vuxna + 3 barn).
Kvällsentré, 40 kr (Från 18.00).

Mjukglass Grill Kiosk m.m.
Tel. 0935-141 75 • www.vannasbadcamping.se

