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

Vintermeny

Måndag-tisdag har vi en mindre à la carte meny
Onsdag-Lördag köket öppet till 20.00
Hela a 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 flankstek, 250 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
#Vit- & mörkchokladmousse, 95 kr
Spritade bär
# Husets glass, 65 kr
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Lunch måndag-fredag, 10.30-14.00
100 kr (med förmånskort 90 kr)
Dagens lunch går även att få som take away, fr. 75 kr

Catering för alla tillfällen, stora som små!

Händer hos oss

Fredag 4/2

Burgarefredag, 175 kr
Boka bord.

Lördag 12/2

5-rätters middag, 595 kr
Boka bord.

Måndag 14/2 - Alla hjärtans dag

Meny 2 rätter, 325 kr
3-rätter, 395 kr Boka bord.
Lör 19/2 kl 16.00

Whiskyprovning, 450 kr

Whiskyprovning inkl. kvällens
styckningsdetalj, 550 kr
(Vi äter efter provningen)

Varmt välkomna önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.

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

NYTT I VÄNNÄS!
Vi hjälper Er med:

Hemstäd
Lokal
förankring
Våra förvaltare sitter i
Umeå – Norrland.

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

Flyttstäd
Företagsstäd
Kontakta oss för offert.

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.

BOKA TID HOS
PAUL NORDSTRÖM
SÅ FÅR DU VETA MER!

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

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

Tel. 090-434 88 • info@alenomsorg.se

Välkommen till kyrkan
Vi firar gudstjänst i våra kyrkor varje söndag

Klipp ut och spara!!

Öppet onsdag-fredag, klockan 9.00-15.00
Preliminärt kommer vi att ha
11/2—Månadens soppa
18/2—Bingo
25/2—Månadens tårta
Vi hoppas att vi kan genomföra de
planerade aktiviteterna, ni är alltid välkomna på
Kaffe på kyrkbacken, tisdagar 9-11

Med anledning av rådande restriktioner pausar vi
terminsstarten för följande verksamheter i Vännäsby:

Miniorer
Juniorer

www.svenskakyrkan.se/vannasbjurholm

www.facebook.com/vannasforsamling

www.facebook.com/bjurholmsforsamling

vannas-bjurholms.pastorat@svenskakyrkan.se

0935-209 10/0932-100 10
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Begravningsbyrå

- Bouppteckning från 5750:- Arvskiften
- Dödsboförvaltning

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

Nageloljan

UTGIVNINGSPLAN 2022

med vårdande egenskaper
Stärker och vårdar
naglar/nagelband
Lätt och smidig
formula
Antiseptisk

Utgivning

Manusstopp

Fre 14 januari
29-31 januari
Fre 11 februari
26-28 februari
Fre 11 mars
26-28 mars
Ons 6 april
23-25 april
Fre 6 maj
21-23 maj
Tor 9 juni
25-27 juni
Fre 12 augusti
27-29 augusti
Fre 9 september 24-26 september
Fre 7 oktober
22-24 oktober
Fre 4 november 19-21 november
Fre 25 november 10-12 december
Prislista och Annonsavtal finns på vår hemsida
www.art-typ.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

Finns i flera olika dofter

Nu 79 kr
ord. 140 kr

Din lokala skönhetssalong! Ekologisk hudvård

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

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

Vänd Er i förtroende till oss
Välkommen till biblioteken 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!

Begravning
Bouppteckning
Gravsten
Bår- och kisttransporter

Hanna Wendel

Kontakta oss:
Vännäs bibliotek
Tel: 0935-141 80
E-post: biblioteket@vannas.se
Vännäsby bibliotek
Tel: 0935-141 90
vannasby.bibliotek@vannas.se
För öppettider, se
www.minabibliotek.se

Vi hjälper Er med

Läs mer på
minabibliotek.se eller
visitvannas.se

Ulf Påhlsson

Anne-Lis Hermansson

Alen
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Begravningsbyrå

Tel. 0935-123 00, 090-434 77
www.alenbegravningsbyra.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

NORRMJÖLE / VÄSTERBOTTENSGÅRD / SKATENVÄGEN 6
Nära till havsbaden och golfbanan. Bergvärme och gedigen
vacker eldstad. 6 rum.
Boarea 153 m2 Biarea 225 m2 Tomtarea 4134 m2

Nästa nummer av Mitt-I-Prick
utkommer 26-28 februari.
OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,
ta kontakt med oss på Art & Typ, senast 11 februari.

VÄNNÄS / HYRESHUS / FÄLLFORSVÄGEN 30

Hyreshus med 4 stycken uthyrda lägenheter.
Varmgarage med förråd och fristående carportar.
Bostadsyta 250 m2 Tomtarea 1396 m2

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

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

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

VÄNNÄS
RYGG & LEDKLINIK
Vi är en multimodal och justeringsinriktad klinik som arbetar med ett brett helhetstänk
för att kunna hjälpa dig och ge dig bästa möjliga förutsättningar för en god hälsa.
Förutom manuell behandling hjälper vi till med träning och rehab, samt ger tips och råd.
Vi behandlar inte bara symtom utan försöker alltid att behandla orsaken till dina besvär.
Det kan gälla allt från nack- eller ryggbesvär, idrottsskador, huvudvärk samt muskeloch senproblematik. Vi hjälper dig även med ortopediska inlägg.

Gå inte runt med värk i onödan! Boka din tid idag.

VI TAR HAND OM DIG!

VÄNNÄS
RYGG & LEDKLINIK
Umevägen 11
Tel. 0935 - 74 18 90
www.vannasrygg.se

