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VÄNNÄS-VÄNNÄSBY-BJURHOLM-ÖRTRÄSK
TVÄRÅLUND-RÖDÅ-TAVELSJÖ-GRÄSMYR

BRÄNNLAND-ÖVERBODA-SÖRFORS

Vegagatan 1, Vännäs • Tel 0935-109 30 • www.hotelvannas.se

Varmt välkomna önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.

SportlovSbuffé 
fredag 4 mars. 

Läskbuffé och glass ingår för barnen. 
 pris 200 kr

barn 2-5 år 50 kr
barn 6-12 år 100 kr

burgar-fredag 
11 mars

Fira in helgen hos oss med något gott att 
dricka och våra populära högrevsburgare. 
Kockarna komponerar en ny smaksensa-

tion av burgare vid varje tillfälle.  
pris 175 kr

Boka hotellet 
för din fest, 

bröllop, födelsedag 
m. m.

eller Catering 

Vintermeny
À la carte

Alla veckor onsdag-lördag köket öppet 15.00-20.00
Måndag-tisdag endast förbokade sällskap.

Med reservation för privata fester och andra erbjudanden.
Hela à la cartmenyn går att få som take away.
Boka och hämta senast 17.30 och få 10% rabatt.

Snacks/förrätt
# Chips & dipp, 55 kr

Potatis, rotsaker, grönkål samt jalapeño & Västerbottensostdipp
# Charkbricka, 99 kr (som förrätt för 1 eller snacks för 2)

Lokal chark, rostad vitlöksmajonnäs, husets bröd samt picklade rotsaker.
# Fish taco, 99 kr

Fisk & räkröra smaksatt med chili & picklad blomkål
# Helgens råbiff, 120 kr (serveras fredag & lördag)

Tillbehör varieras olika helger
Varmrätter

# Husets högrevsburgare 180 g, 185 kr
Rostad aioli, sallad, silverlök, cheddar, BBQ-sås & Vindelrökt sidfläsk samt pommes

# Rödvinsbrässerad oxkind, 220 kr
Potatispuré, Vindelrökt sidfläsk, syltlök, svamp & rödvinssås

# Rödingfilé från Landö, 250 kr
Krispiga vintergrönsaker, Sandefjordsås med gräslök & potatispuré

#Svensk ryggbiff, 275 kr
Friterad jordärtskocka, marinerad pumpa & morot, grönpepparsky & rostad 

vitlöksaioli samt pommes.
# Stekt gnocchi, svamp & pumpa, 185 kr

Sandefjordsås, parmesan & grönkål
Desserter

# Klassisk créme brulée, 95 kr
Blodapelsin sorbét

#Bakad chokladmousse, 95 kr
Spritade bär

# Husets glass, 65 kr
Ändringar i menyn kan förekomma.

SNÖfeStIval och rocKfeSt
3 band spelar

lÖrdag 19 marS
buffé och entré 300 kr

buffé kl 18-20
eftersläpp från 21.00, 100 kr



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

Klipp ut och spara!! 

Välkommen till kyrkan 
Vi firar gudstjänst i våra kyrkor varje söndag 

 
 

Öppet onsdag-fredag, klockan 9.00-15.00 
Kaffe på kyrkbacken, tisdagar 9-11 
Köldgräns –10 
 
Våffeldagen fredagen  
25 mars, försäljning av 
våfflor till förmån för ACTs  
fasteinsamling 
—————————————————————— 
Bär du på sorg? Förluster sedan många år tillbaka 
eller ny och färsk? Har du förlorat en vän, en partner, 
eller en familjemedlem? 
 
Nu startar vi en sorgegrupp där vi samtalar om gamla 
och nya sorger. Inga sorger är för små eller stora. 
Start 1 mars kl 13.00 på Johanneskyrkan. Öppen 
grupp, anmäl dig via Hörnan.  

Hantverkscafé Lilla Mångbergsgården  

 
För mer info se hemsidan:  

 

 

. 



Tel. 0935-123 00
info@alenbegravningsbyra.se
www.alenbegravningsbyra.se

Alen
BegravningsbyråNya

- Bouppteckning från 5750:-
- Arvskiften
- Dödsboförvaltning

etablerad 2005

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

Lokalt & Närproducerat kött
Tunnbröd • Hantverk

Succé för våra hembakta semlor 
i vårt Café

Vid större antal, beställ i förväg.

Följ oss på Instagram.com/stenstorpet 
info@stenstorpet.nu • www.stenstorpet.nu

070-572 25 75 • Långsjö 5, Vännäs

Firar 5 års jubileum 
med fina erbjudanden under 

lördag 5 mars kl 10-15
på Saluhallen i Vännäs

Vi skapar Ordning och Reda i Vännäs med omnejd

Vi fortsätter att växa och med ett brett urval av tjänster, schyssta priser, hög kompetens, service i världsklass 
så är vi det självklara lokala valet i Vännäs med omnejd!

• Prisgaranti på Flyttstäd i Vännäs Kommun • Komplett fastighetsservice efter era behov 
• Hemstäd med fasta priser och hög kvalitet

 

Just nu lägger vi ett extra stort fokus på SeniorService som är 
ett bra alternativ/komplement till dagens hemtjänst. 

Sätt en guldkant på din tillvaro och låt oss underlätta för just dig i din vardag.
Kampanjpris 239 kr/tim inkl. moms & rut 

* Erbjudandet gäller t.o.m maj 2022 för rutberättigade kunder, framkörning tillkommer och endast Rut berättigade 
tjänster som bl.a följeslagare vid promenad/ärenden. Enklare matlagning/matning, läsning, betala räkningar.

Urval av våra tjänster: 
Alla typer av städ
Trädgårdstjänster

Flytthjälp
Snöskottning

Montering av möbler
Bortforsling/rensning

För mer info och bokning besök 
www.ordningochreda.com 

Ni kan även följa oss på 
Facebook och Instagram

Måndag-Fredag 08.00-16.00
Tel 070-214 58 39



Vännäs Demensförening 
kallar till Årsmöte 

måndag 14 mars kl. 18.00
Vuxenskolans lokal, Ö. Järnvägsgatan 12, Vännäs

Anmäl er till vannas@sv.se 
eller 072-595 49 34

Sista anmälningsdag 11 mars. 

Bli medlem i Vännäs Demensförening.
150:- per person sätts in på Bg 472-2344.

Ange namn och adress samt kontaktuppgifter.

Visst svarar du 
på folkhälsoenkäten
Dina svar bidrar till att förstå hälsan i Västerbotten och 
hur den kan förbättras. Det är viktigt så att alla kan få 
stöd till bästa möjliga hälsa och livsvillkor oavsett kön, 
sexuell läggning, ursprung eller var i länet de bor.

Region Västerbotten skickar ut enkäten Hälsa på lika 
villkor till 21 500 personer i Västerbotten under våren 
2022.

Får du en 
inbjudan 

– var med och 
gör skillnad!

Vi hjälper dig med allt som rör din
ekonomi både om du är företagare eller pri-
vatperson. Vi har bred kompetens och
hög lokalkännedom.

Fråga oss om affärstjänster, sparande, råd 
inför pensionen, finansieringslösningar och 
mycket mer.

För att vi ska kunna erbjuda dig så bra service 
som möjligt ber vi dig att förboka en tid med 
oss på kontoret. Varmt välkommen!

Umevägen 4B, Vännäs, 0935-341 40
vannas@handelsbanken.se 

Nära till omtänksamma råd

Lisa Königsson Marie Krigh

Linda ÖhrmanCarina Olofsson

Magdalena Bagrov

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
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



www.alenbegravningsbyra.se

Tel. 0935-123 00,   090-434 77

Vänd Er i förtroende till oss
Vi hjälper Er med

Begravning
Bouppteckning

Gravsten
Bår- och kisttransporter

Alen
BegravningsbyråNya

Hanna Wendel Ulf Påhlsson Anne-Lis Hermansson

etablerad 2005

BOKA TID HOS 
PAUL NORDSTRÖM 
SÅ FÅR DU VETA MER!

Tel: 090-70 69 80  
Epost: paul.nordstrom@placerum.se

Lokal 
förankring
Våra förvaltare sitter i 
Umeå – Norrland. 

Tack vare närheten till 
våra kunder och vår lokala 
förankring har vi fått 
förtroendet att förvalta över 
4 miljarder kronor åt både 
privatpersoner och företag. 

Vill du också att vi skall vara 
aktiv med ditt kapital?

REA 20-70% 
på ett urval av 

kläder och tillbehör 

Tel 0935-399 30

När ni behöver hjälp med tryck av
FÄRG
kopiering/utskrifter

Visitkort • Medlemskort • Kuvert
Brevpapper • Blanketter • Flygblad

och svart/vit

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



www.tops.nu
Östra Norrlandsgatan 57, Umeå

Telefon: 090-13 03 13
Epost: office@tops.nu

BilKörKorT • AM
SnöSKoTer

HAndledArKurS

Vi erbjuder teorikursen digitalt på kvällar, helger eller lov.
Bor du en bit ifrån Umeå kan du göra all körning vid ett tillfälle.
När du tar mopedkort hos oss har du chans att öva i allt från lugnare kvarter 
till avancerad stadstrafik, en nyttig erfaranhet!

Boka tidigt-pris!

AM-kort
Just nu har vi 600:-

i rabatt på kursen.

Anmäl dig via 

vår hemsida.

Se vår hemsida 
för mer info 

och fler kurser!

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

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

TVÄRÅBÄCK / VILLA / RÖNNVÄGEN 22
Enplansvilla på trivsam hörntomt.
Boarea 121 m2, biarea 42 m2

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

VÄNNÄS / VILLA / KYRKOGATAN 19
Gedigen och rymlig villa nära älven.
Boarea 157 m2, biarea 99 m2

 

*Bästsäljande 
Fastighetsmäk-
lare i Vännäs 
kommun 2021

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

När ni behöver hjälp med tryck av

Affischer & Canvastavlor



www.alenomsorg.se

Tel. 090-434 88 • info@alenomsorg.se

NYTT I VÄNNÄS!
Vi hjälper Er med:

Hemstäd 
fr. 240:-/tim inkl. moms efter Rut-avdrag

Flyttstäd
Företagsstäd

Kontakta oss för offert.

Läs mer på 
minabibliotek.se eller 

visitvannas.se

Barnteater med Ögonblicksteatern: 
Schh! Det låter djur!  BARN
Lördag 5/3 10.30 Vännäs bibliotek 
En mystisk och poetisk upptäcktsresa om 
sällsynta djur som ingen någonsin sett 
förut. För barn 2 – 4 år. 
Anmälan till biblioteket@vannas.se eller 
0935 – 14180  

Där kvinnan kom in gick mannen ut 
Tisdag 8/3 18.30 Vännäs bibliotek, Lilla salongen
Vi svenskar ser gärna vårt land som ett av världens mest jäm-
ställda, men hur är det egentligen på jobbet – hur jämställda är 
vi där?
Helén Strömberg, lektor vid enheten för ekonomisk historia på
Umeå universitet, tar oss med på en resa genom historien och in i
vår samtid med minst sagt tankeväckande fakta och siffror.
Välkommen att fira den internationella kvinnodagen med oss, och
få nya insikter i ett ämne som berör oss alla. Vi bjuder på fika!
Anmälan till biblioteket@vannas.se eller 0935 – 14180
Arr: Vuxenskolan och Vännäs bibliotek 
Lär dig skapa spel i Roblox!  BARN
Fredag 11/3 13.00 – 15.00 
Under sportlovet kan du som har fyllt 
10 år joina en digital workshop där du 
får prova att skapa egna spel i Roblox 
studios tillsammans med Hemkodat. Du 
deltar hemifrån och behöver en dator, 
internetuppkoppling, en Roblox-inloggning, och Roblox studio 
(finns att ladda ner gratis på roblox.com/create).  
Anmäl dig till: biblioteket@vannas.se,  
0935 – 141 80 (eller gå in på Vännäs eller Vännäsby bibliotek)
Vad påverkar åldrandet av vårt minne? 
Måndag 14/3 18.30 Vännäs bibliotek, Lilla salongen   
Vilka faktorer påverkar vårt minne och dess åldringsprocess och 
framför allt – kan vi påverka utvecklingen? 
En föreläsning av Lars Nyberg, professor i neurovetenskap vid 
Umeå Universitet, föreståndare för Betulaprojektet och medlem av 
Kungliga Vetenskapsakademin.
Arr: Rotary, Medborgarskolan, Vännäs bibliotek
Pysselpåsar!  BARN
Under sportlovet delar biblioteken ut pysselpåsar till barn mellan 
6 - 12 år. Du kan välja mellan att göra en kameleont av pipren-
sare eller att så solrosor som du kan sätta ut till våren. 
Påsarna går att hämta fr o m 28/2 under bibliotekets öppettider. 
Det går också bra att lägga undan en påse fr o m 23/2, då kan 
du hämta den när du vill.  
Anmäl dig till respektive bibliotek, se nedan.
Vännäs bibliotek
Tel: 0935 – 141 80 
E-post: biblioteket@vannas.se 
För öppettider, se www.minabibliotek.se

Vännäsby bibliotek
Tel: 0935 – 141 90 
vannasby.bibliotek@vannas.se

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!

Underhållning utöver det vanliga

Lennart Ljungkvist Musikproduktion

BRÖLLOP   •   FEST   •   EVENT

073 - 545 29 96       trombiano@gmail.com

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

anders@art-typ.se

• Visitkort • Medlemskort 
• Blanketter • Flygblad 
• Affischer även stora format
• Medlemstidning • Kuvert
• Färg Kopiering/utskrift
• Canvastavlor



Nästa nummer av Mitt-I-Prick 
utkommer 26-28 mars.

OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,
ta kontakt med oss på Art & Typ, senast 11 mars.

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

Tillfällig lindring. 
Vill känna sig bättre med 

minsta möjliga ansträngning 
på kortast möjliga tid.

SYMPTOMLINDRING

Vill bli medveten om orsak.

Korrigera negativa rörelsemönster.

Stärka nervsystem och immun-

försvar.

KORREKTION

Vill nå en förbättrad hälsa.

Skapa bättre rörelsemönster.

Stärka muskler och leder.

BIBEHÅLLANDE

Vill undvika en försämrad hälsa.

Optimera rörelsemönster.

Hålla en aktiv och hälsosam 

livsstil. 

FÖREBYGGANDE

VAR DITT BÄSTA JAG!

HUR ANVÄNDER DU MANUELL MEDICIN?

Forskning visar att 
din ryggradsfunktion 

påverkar sättet 
din hjärna fungerar Boka tid online

www.vannasrygg.se

Tfn. 0935-74 18 90
Umevägen 11,  911 32 Vännäs


