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Varmt välkomna önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.

AFTER WORK buFFé 
 Fredag 
13 maj

Pris 200 kr

VÅRYRA I VÄNNÄS 
 Lördag 21 maj

Kom in och ät en lättare tapastallrik 
ink dryck, 150 kr. mellan 12-15

buRGAR-ONSDAG 25 maj
Lill-lördag, vi firar in att det är 

röd dag på torsdag, burgaronsdag 
med AW-priser i baren. 

VÄNNÄSGALAN 2022
Fredag 6 maj kl 18

En mötesplats som vill inspirera, hylla och uppmärk-
samma företag, entreprenörer och ambassadörer i 

Vännäs. 3-rätters middag och prisutdelning.
Mer info & anmälan: www.vannas.se/vannasgalan

bRuNch söndag 22 maj kl 11-14. 
Pris 185 kr, barn 1-5 år 75 kr, 6-12 år 125 kr. boka bord.
bl.a amerikanska pannkakor, frukt, bär, smothie, croissan-

ter, nybakt bröd, äggröra, korv, pizzaslice och caesarsallad

Vårmeny
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. 

Förrätter:
# Eldad terinne på Pilgrimsmussla 125 kr

Gurka, vattenkrasse & örtig emulsion
#  Svensk Mozzarella från Ängsholmens gårdsmejeri 125 kr

Friterad kronärtskocka, mandel, krutong & örter
# Majs & jalapeñokrokett 90 kr

Blomkålstabbouleh
Varmrätter:

# Svensk Vårkyckling & kycklingbuljong med fermenterad 
champinjon 240 kr

Ljummen sallad på rabarber, spetskål, purjolök, ägg-&-västerbottensostcrème, 
picklade senapsfrön

# Eldad rotselleri med brynt hasselnötssmör 210 kr
Ljummen sallad på rabarber, spetskål, purjolök, ägg-&-västerbottensostcrème, 

picklade senapsfrön
# Kummel rygg 275 kr

Krossad potatis, blåmusselsås & citronmarinerad ”råkostsallad”
# Lamm från Forsbacka 320 kr

Rostbiff & korv med ramslök, rökt aubergine & tomat, Puylinser, anis sky & 
pepparrotsmajonäs

# Husets Högrevsburgare 180g 190 kr
Ört crème, semitorkad tomat, gruyèreost friterad vårlök & pommes

# Premium Ryggbiff från Norrländska gårdar 320 kr
Eldad rotselleri med brynt hasselnötssmör, grillad vårlök, rödvinssås

pepparrotsmajonnäs & pommes
Desserter:

# Rabarber & vanilj 95 kr
Gjuten rabarber crème, spritsad cheesecake, maräng, inlagda rabarber & körver

# Friterad Munk & salt karamellglass 95 kr
Chokladsås

LÖRDAG 30 APRIL

VALbORGSFIRANDE 
med buffé & PLAN b

Vi firar valborg med en härlig buffé och det 
grymma partybandet Plan B.
Buffé & entré kl 18-20, 250 kr
Eftersläpp från 21.00, 100 kr

Boka gärna bord till buffén, 0935-109 30

FREDAG 29 APRIL

SMAK AV ITALIEN
Då kör vi ristorante Hotel Vännäs.

Våra kockar kommer att laga 
en härlig 3-rätters middag 
med smaker från Italien.

Vi kommer även att ha ett 
dryckesförslag från de grym-
ma vinodlingarna i Italien.

3-rätter, 350 kr
Glöm inte att boka bord.

MORSDAGS MIDDAG 
Söndag 29 maj

Varmrätt+dessert 375 kr, 3-rätter 475 kr
Välkommen att boka bord



 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 

Hantverkscafé Lilla Mångbergsgården 

 

 

Gospelkonsert 

Pilgrimsvandring utmed Vindelälven  

 

Terminsavslutning!  

Pianoafton 



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

Alen
BegravningsbyråNya

- Bouppteckning från 5750:-
- Arvskiften
- Dödsboförvaltning

etablerad 2005

Vi kan, med vår långa erfarenhet, vara ett 
stöd gällande finansiering, rådgivning och 
smarta banktjänster. På så vis får du mer tid 
över att ägna dig åt det du brinner för.

För att vi ska kunna erbjuda dig så
bra service som möjligt ber vi dig ringa
0935-341 40 för tidsbokning. 

Varmt välkommen!

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

Äger du skog?

Lisa Königsson

Marie Krigh Linda ÖhrmanCarina Olofsson

Magdalena Bagrov

VÅRYRA 
I VÄNNÄS CENTRUM

 

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

Mössa 
Fredsduva 
I trikå, flera färger.

Pris 200 kr, varav 50 kr 
går till Ukraina.

Spölandsgrisens Grillåda 520 kr 
4 kg. Innehåller: Kotletter skivade med ben. Karré ski-

vade med ben. Ribbstyckat. Grillbitar i marinad, perfekt 
för grillspett.



BUTIK KVÄLLSÖPPET
Torsdagar till 19.00 (ej v.24-33, ej i Sikeå)

Vännäsby, 0935-399 30    johanssonmaskin.se

BOKA TID HOS 
PAUL NORDSTRÖM 
SÅ FÅR DU VETA MER!

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

Vårt förvaltningsteam 
analyserar och agerar 
utifrån rådande läge 
så att du alltid har en 
uppdaterad placering 
enligt till din riskprofil. 
 
Har vi fått förtroendet att 
förvalta ditt kapital kan du 
lugnt luta dig tillbaka och 
göra det du tycker om.

Just nu rör sig 
börsen väldigt 
mycket i båda 
riktningar.

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

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

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

*Bästsäljande 
Fastighetsmäk-
lare i Vännäs 
kommun 2021

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

 

VÄNNÄS / LÄGENHET / HOVSLAGARGATAN 20 N
Välplanerad gavellägenhet i entréplan med altan i efter-
middagssol. 2:a 70 m2 bottenvåningen.

SÅLD

www.alenomsorg.se

Tel. 090-434 88 • info@alenomsorg.se

VI FINNS I VÄNNÄS!
Vi hjälper Er med:

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

Flyttstäd
Företagsstäd

Kontakta oss för offert.



Tel 0935-399 30
Utför 

-Trädfällning
-Trädklättring

-Stormfälld skog 
-Bortforsling

-Stubbfräsning 
Nyttja RUT-avdraget med hela -50% 

av arbetskostnaden.
GRATIS OFFERT!

WILDWORKER’S

WILDWORKER’S

WILDWORKER’S

WILDWORKER’S

Uthyrning Vedmaskin
Ta hand om din ved vart som helst 

utan att tänka på elström eller traktor 
med vår BENSIN-drivna vedmaskin 

som både kapar och klyver i ett. 
Transporteras enkelt bakom bil.

Kontakt: Kristoffer Vännberg 

Mjösjö 5, 911 94 Vännäs 
Tel: 076-112 66 90 

Epost: kristoffer.vannberg@gmail.com

Arbetar åt både företag och privatpersoner.

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

www.dinglasman.se • 0933-340 00, 073-042 01 61 Erik Hörnberg

Det kommer en ny vår och med den solen! 
Fråga oss om glas, inglasningar, markiser 

och invändigt solskydd.

Magnus Karlsson
Tel. 072-227 21 33

info.elteknik@gmail.com

UTHYRES!

Bokningsförfrågan 
och mer info:

www.elteknikvannas.se
ELTEKNIK

I   VÄNNÄS  AB
ELTEKNIK

Arbetshöjd 
upp till 
7,8 m 

Används 
oftast på 

betongplatta.

Dino 180XT upp till 
18 m arbetshöjd.
Dino 160XT upp till 
16 m arbetshöjd.

Sparar 
mycket tid vid 
t.ex målning

När du 
behöver nå 
hela vägen!

Skyliftar 
Saxliftar 
Fallskydd

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



Få värme eller kyla nu, betala om 6 månader! Visste du att 
du kan välja att betala din värmepump i din egen takt? Vi 
erbjuder smart finansiering via WasaKredit med delbetalning 
eller värmpumpslån. Just nu finns möjligheten att köpa och 
installera värmepump, och göra hela betalningen först om 6 
månader med räntefri kredittid hos WasaKredit. 

Köp  
värmepump nu,  

betala om 6 månader

thermia.se/kopnubetalasen

Från borrhål till färdig värmeanläggning

Magnus Zingmark
070-607 52 02, 0935-205 86
magnus@markogrund.se



Lördag 21 maj, kl 10-15

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!

Ansiktsmassage 
- Naturlig facelift

Avslappnande, 
ökar blodcirkulationen

Avslappnande 
ryggmassage
Stressreducerande 

oljemassage
Bokning: 

livslinjenlena@hotmail.com 
Tel 070-657 62 14

Massage Yoga www.lenashathayoga.se

Introduktionskurs 
i Yin Yoga 

5 onsdagar i Vännäs. 
Start 4/5 kl. 19.00. 

Anmälan: www.sv.se/vannas

Lenas Hatha Yoga Skola
Tel. 070-657 62 14

E-post: lenashathayoga@
hotmail.com

Besöksadress: Döbelnsgatan 
17, 903 30 Umeå

www.lenashathayoga.se

VÄNNÄS

Cykelsäsongen är på gång och med en ny och fin cykelpark i Vännäsby är det 
extra kul att presentera Kemppe Bikes i Vännäsby. Vi har cyklar för cykelparken. 
Hyr eller köp en dirt jumper av oss. En cykel lämpad för pumptrack / bike park 
/ freestyle cykling. Vi har cyklar från NS Bikes och Haro. Vi erbjuder uthyrning av 
24” och 26” cyklar. 24” lämpar sig för barn som är 135 cm - 155 cm. 
Besök vår hemsida på: kemppebikes.se  Telefon: 072 - 215 39 55

  


i Vännäsby

Sommaren och cykelsäsongen är på ingång och med en ny och fin cykelpark i Vännäsby är det 
extra kul att presentera Kemppe Bikes. Vi har cyklar för cykelparken.


Hyr eller köp en dirt jumper av oss. En cykel lämpad för pumptrack / bike park / freestyle cykling. 
Vi har cyklar från NS Bikes och Haro.


Vi erbjuder uthyrning av 24” och 26” cyklar. 24” lämpar sig för barn som är 135cm - 155cm.

 
Besök vår hemsida på https://kemppebikes.se 	 	 	 	 Telefon: 072 - 215 39 55


 

  


i Vännäsby

Sommaren och cykelsäsongen är på ingång och med en ny och fin cykelpark i Vännäsby är det 
extra kul att presentera Kemppe Bikes. Vi har cyklar för cykelparken.


Hyr eller köp en dirt jumper av oss. En cykel lämpad för pumptrack / bike park / freestyle cykling. 
Vi har cyklar från NS Bikes och Haro.


Vi erbjuder uthyrning av 24” cyklar som lämpar sig för barn som är 135cm - 155cm. Vi har även 
26” cyklar.  
 
Besök vår hemsida på https://kemppebikes.se 	 	 	 	 Telefon: 072 - 215 39 55





  


i Vännäsby

Sommaren och cykelsäsongen är på ingång och med en ny och fin cykelpark i Vännäsby är det 
extra kul att presentera Kemppe Bikes. Vi har cyklar för cykelparken.


Hyr eller köp en dirt jumper av oss. En cykel lämpad för pumptrack / bike park / freestyle cykling. 
Vi har cyklar från NS Bikes och Haro.


Vi erbjuder uthyrning av 24” cyklar som lämpar sig för barn som är 135cm - 155cm. Vi har även 
26” cyklar.  
 
Besök vår hemsida på https://kemppebikes.se  	 	 	 	 Telefon: 072 - 215 39 55

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

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



Nästa nummer av Mitt-I-Prick 
utkommer 21-23 maj.

OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,
ta kontakt med oss på Art & Typ, senast 6 maj.

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

0932-520 44 • www.angsjonscamping.se

Välkommen!

Bastu & Badtunna

  

Minilekpark
Här kan era barn leka och ha skoj!

Vi har öppet året runt!Missa inte!

• 2st Hoppborgar• Trampbåtar

• Minigolf
• Bio för barn

För aktuella händelser, 
besök oss på Facebook!

Midsommarafton
runt stången och trevlig gemenskap!

• Utsmyckning av midsommarstång och dans
• Klassisk midsommarmat som sill och grillat 
 med 2 sittningar 
•  Tipspromenad 
 och mycket annat skoj!

Boka boende
- se vår hemsida!

WiFi 
på hela 

campingen

Nyheter
Flyboards 

Paintball

Fullständiga rättigheter

SÄRSKILDA BOENDEREGLER UNDER 
MIDSOMMARHELGEN

Alla stugor måste bokas både midsommarafton och 
midsommardagen, alltså minst 2 dagar. Och det till-

kommer 80 kr/dag, i extra avgift under dessa 2 dagar. 
Gäller även husvagnsplatser och husbilar.

Torsdag 23/6 
À la carte meny. Öppet kl 13 - 19. 

Pubafton från 19:00

Midsommarafton, fredag 24/6 
 Traditionellt midsommarfirande med dans runt 

stången kl 14:00. Hela dagen kör vi tipspromenad.
(På lördagen finns resultaten på anslagstavlan vid 

receptionen. Priser hämtas i receptionen.)

Midsommarbuffé med klassisk midsommarmat 
som sill och grillat, kl 16:30 - 18:30.

Pris 265 kr för buffén. Barn 1-11 år, 10 kr per år. 

Underhållning, start ca klockan 20:00.
OBS! Vi stänger kl 23:00.

Midsommardagen 25/6
Prisutdelning för tipspromenaden.

À la carte meny
Restaurangen öppen kl 13 - 19

Pubafton mellan kl 19 - 22

Loppis 
under midsommarhelgen. 

Ring för att boka bordsplats. 
Begränsat antal platser. 

Kostnaden för platsen är gratis. 
Mer info kommer i nästa annons.

Välkommen till traditionellt 

Valborgsfirande
Lördag 30 april - Brasan tänds kl 19

- Pubkväll med underhållning -

Valborgsaftonsmeny: 
• Husets planka
• Kladdkaka med grädde

1 rätt 165:- • 2 rätter 220:- 

Boka bord!

Morsdag sön 29 maj
Boka er middag hos oss! 

1 rätt 165:- • 2 rätter 220:- • 3 rätter 270:- 

Angsjöns 
musikfestival

5-6 augusti
Mer info kommer.

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

Välkommen!

Öppet helA året!

Missa inte!
- Hoppborgar
- Minigolf
- Surfbrädor
- Mini lekpark
- Strandbåtar
- Studsmattor
- Bastu och varm jacuzzzi
- Njut av vår stora uteservering


