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

Välj Centerpartiet i kyrkovalet den 19 september
Kyrkan står inför stora utmaningar. Vi, centerpartister och medlemmar i Svenska kyrkan,
ställer därför upp i valet till kyrkofullmäktige för Vännäs-Bjurholm.
Vi utgår ifrån att ledarskap från olika verksamheter kan behövas även inom kyrkan.
Centerpartiets värdegrund om alla människors lika rätt och värde ligger i linje med
kyrkans värdegrund. En röst på oss blir en röst för en öppen och demokratisk folkkyrka.
Kyrkans roll i samhället blir allt viktigare. Inte minst i spåren av pandemin.
Vi ser vad diakonin och barnverksamheten har betytt och vi vill fortsätta att arbeta för
fortsatt positiv utveckling.
Alla ska vara välkomna till kyrkan och alla medlemmar ska
ha samma rättigheter !

:

Välkommen till kyrkan!

Vi firar gudstjänst i våra kyrkor varje söndag!
Bjurholms kyrka
Öppet: mån-fre, kl. 9.00-15.00
Ekumeniska onsdagsandakter kl. 13.00
Söndagsgudstjänst kl. 11.00
Johanneskyrkan
Öppet: mån-tor, kl. 9.00-15.00
Söndagsgudstjänst kl. 18.00
Festhögmässa med kontraktsprost Lena Fagéus
den 26 september kl. 11.00. Mässan livesänds.
Vännäs kyrka
Öppet: mån-fre, kl. 9.00-15.00
Söndagsgudstjänst kl. 11.00
Under hösten startar även vardagsmässor och
morgonmässor, håll utkik i predikoturerna eller i
appen Kyrkguiden.
Ni har väl inte missat att vi livesänder gudstjänsten på
hemsidan? www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm/live
OBS! sändningarna går ej att se i efterhand.

Johanneskyrkan

Café Hörnan

Öppet torsdagar och fredagar
kl. 11:00-15:00
Endast uteservering. Välkommen!

Missa inte upptaktskväll för

KONFIRMATION 2021-2022
Vi bjuder på middag och berättar om upplägget.
7/9 kl. 18.00 Johanneskyrkan
8/9 kl. 18.00 Församlingsgården, Vännäsby
15/9 kl. 18.00 Kyrkstugan, Bjurholm
OBS! Anmälan via hemsidan senast fredagen innan.

Missa inte!

BARNVERKSAMHET I BJURHOLM

Radiogudstjänst i P1
från Johanneskyrkan.

ÖPPEN FÖRSKOLA - START 23/8
Måndagar utanför EFS (inställt vid regn)
kl. 10.00-11.30

5/9 kl. 11.03

UPPDRAGET FÖR DIG SOM ÄR 6-12 ÅR
Varje vecka under september erbjuds alla barn en
spännande aktivitet. Ingen anmälan krävs.
Kom efter skolan och hämta din mellis och veckans
uppdrag (allergier är inget problem).
Vännäsby/församlingsgården - tisdagar (start 7/9)
Vännäs/Johanneskyrkan - torsdagar (start 2/9)

MINIORER - START 7/9
Tisdagar i högbomsstugan (mestadels utomhus)
kl. 13.45-15.20
JUNIORER - START 9/9
Torsdagar i högbomsstugan (mestadels utomhus)
kl. 15.30-17.00
*barnverksamheten i Vännäs församling startar v. 40
mer info om detta i nästa nummer av Mitt i Prick.

Kl. 13.00-16.00 på båda ställena.
Vill du veta mer om vilka du kan rösta på?

Ställ dina frågor till nomineringsgrupperna!
Den 2 september sänder vi utfrågning av nomineringsgrupperna, direkt från Vännäsby! Senast 1
september behöver vi ha fått in din fråga!
Ring, mejla eller skicka in din fråga via hemsidan.
Kontaktuppgifter hittar du längst
ner på denna sida.

Kyrkoval
19 SEP 2021

Snabbaste vägen till information.
Ladda ner appen Kyrkguiden,
finns där appar finns.
Hela kalendariet med allt från
gudstjänster, konserter, öppna
förskolan, slöjdcafé och så mycket
mer - direkt i din telefon!
Predikoturerna hittar du förutom i appen Kyrkguiden
även i fredagens dagstidning och på webben,
www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm
Eller vill du hellre ha kalendariet direkt i brevlådan kontakta oss så löser vi det.

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

Kom igång med
träningen i höst!
Vi erbjuder
kompletta gym
och ett brett utbud
av gruppträning.

Din närmaste
skördemarknad!

Prova-på
en vecka
helt gratis.

Söndagarna
5 – 12 – 19 september

(Gäller dig som inte tidigare varit medlem hos oss)

Öppet kl. 11 - 15

Stort sortiment av närproducerat!

Du kan även köpa ditt träningskort i vår app
och passera direkt in på anläggningen!
Appen heter "Friskvårdscenter".

Grönsaker, svamp, bär, tunnbröd, ost,
kött, fläsk, fisk m.m.

Följ oss på facebook och instagram för erbjudanden,
uppdateringar och nyheter.

Välkommen till en skördemarknad i nära
och naturskön miljö!

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

www.slojdarnashus.se • Tel. 073-207 82 66 • Vännäsby

Lokaler uthyres Vännäsby
F.d. Conference Buss lokaler uthyres bestående av:
• Kontor 18 m2 (ev. möblerat)
• Kontor/personalrum 16 m2 inkl. minikök
• Förråd med hyllor 22 m2
• Uppställningsplats på gården.

Lämpliga lokaler för mindre entreprenadverksamhet.
Dessa utrymmen finns för omedelbar inflyttning och är
delar av de lokaler jag haft i min bussverksamhet.
Vid intresse, ring för visning.
Conny Sjölund 070-654 13 75 • info@cbuss.se • CBuss AB
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Inför valet:

Förtidsröstning:

Valdagen 19 september

Livesänd utfrågning av nomineringsgrupperna som ställer upp
lokalt i Vännäs och Bjurholm.

Passa på att rösta innan valdagen.
Mellan 6-18 september kan du
förtidsrösta i någon av våra röstningslokaler.

Vallokaler finns i Bjurholm, Vännäs
och Vännäsby. Vilken du ska rösta i
framgår på ditt röstkort.
Öppettider vallokal:
kl. 12.00-20.00

Torsdag den 2 september
kl. 19.00
Moderator: Sverker Olofsson
Livesändningen hittar du via
hemsidan eller via Facebook.
Skicka gärna in din egen fråga, senast 1 september via hemsidan, mejl
eller genom att ringa oss.
Rösträtt i kyrkovalet har den som:

- är medlem i Svenska kyrkan
- har fyllt 16 år senast på valdagen
- är kyrkobokförd i en församling i
Sverige.

Öppettider förtidsröstning i
Bjurholm, Vännäs och Vännäsby:
mån kl. 11.00-13.00
tis
kl. 11.00-13.00
ons kl. 11.00-13.00
tor
kl. 11.00-13.00
fre
kl. 11.00-13.00
lör
kl. 11.00-13.00
Kvällsöppen förtidsröstning:
Bjurholm (kyrkstugan)
tis
kl. 18.00-20.00
Bredträsk (kapellet)
ons kl. 18.00-20.00
Vännäs (Johanneskyrkans källare)
tis
kl. 17.00-20.00
Vännäsby (expeditionen)
tis
kl. 17.00-20.00

Har du inte möjlighet att rösta i din
vallokal på valdagen kan du rösta i
en förtidsröstningslokal.
I Vännäs-Bjurholms pastorat är
förtidsröstningslokalen i Vännäsby
på expeditionen öppen på valdagen
mellan kl. 10.00-12.00 och 16.0020.00.
Brev- och budröstningspaket finns
att hämta på samtliga ställen till och
med valdagen.
Gör din röst hörd - rösta i kyrkovalet!

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

GULLBYN / JORDBRUKSFASTIGHET / GULLBYN 2
I fint läge vid Vindelälven.
Mark 29 800 kvm.
Pris 2 490 000 kr

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

VÄNNÄS / VILLA / REGNBÅGSGATAN 8
Familjevilla i trevligt läge i Vännäs.
Boarea 128 kvm. Hörntomt 928 kvm.
Pris 2 095 000 kr

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

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

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

visar dig hem

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

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

LUNCH

Lördag 25 september

5-rätters Meny

Husmanskost • Veg • Soppa

Ny meny

500 kr

En middag
med råvaror i
säsongens
tecken.

i höstens tema
Premiär fre 10 sept.

Håll utkik efter menyn på
vår hemsida.

Begränsat antal.
Boka bord.

Kick-off
och Konferens
efter era
önskemål

Måndag-Fredag
kl 10.30-14.00
Dryck, sallad bröd, kaffe &
kaka ingår.
Ladda ditt förmånskort och
få 10% rabatt.
Även Take-away lunch.
Ny meny varje vecka,
se hemsidan.

Varmt välkomna önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.

Följ oss på
Facebook för
spontana
Temakvällar

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

1 september återgår vi till
våra ordinarie öppettider
Onsdag - Fredag 10-18
Lördag 10-15
• Lokal mat • Hantverk
• Mathantverk • Café

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

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

men till
Välkom lioteken!
bib
Vännäs

Läs mer på
minabibliotek.se eller
visitvannas.se

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!
Vännäsbiblioteken deltar i
Littfors – Vindelälvens
litteraturfestival
10 - 16 okt.
För att få veta mer om vad som händer under
hösten, håll utkik på:
www.minabibliotek.se
Vännäs och Vännäsby bibliotek på Facebook
Vännäsbiblioteken på Instagram

Norrlands vassaste anläggning finns i 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.
Allt har gått enligt plan och vi är igång med produktionen sedan v.34.
Varmt välkomna in.

Robot på plats.

Förbehandling, kammare 2.

Superugnen som är den första i sitt
slag, med 300st dysor hettar vi upp
tjockt gods på nolltid.

Anläggningen från utsidan.

Lackeringsbox, cyklon och Wagners
supercenter.

Nagelolja

Vänd Er i förtroende till oss

Det bästa till dina torra och skivade naglar.

Vi hjälper Er med

Bår- och kisttransporter
Begravning
Bouppteckning
Gravsten
Varför du ska använda Nageloljan;
• Förebygger skivade naglar • Stärker upp naglarna
• Läker sprickor och sår i huden • Antiseptisk

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

Alen

Köp 3 betala för 2!
140 kr/st

Finns i dofterna, jordgubb, cocos, apelsin och vit lilja.
Finns även på refill.

a

Ny

Begravningsbyrå

Tel 0935-123 00 (dygnet runt jour)
Västra Norrlandsgatan 40, Umeå • 090-434 77

Nagelvård • Fotvård • Fransar • Öronljus

www.alenbegravningsbyra.se

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

Begravning - Bouppteckning - Gravsten

När ni behöver hjälp med tryck av

Broschyrer • Medlemstidningar
Menyer • Konferensblock

FÄRG

och svart/vit

kopiering/utskrifter

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

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

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 25-27 september.

OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,
ta kontakt med oss på Art & Typ senast den 10 september.

Är du arbetssökande?

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
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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

