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Annonsbladet från ditt lokala tryckeri - Art & Typ - Tel 0935-204 10.

Företagsvägen 5A, 911 35 Vännäsby.  www.art-typ.se • anders@art-typ.se
VÄNNÄS-VÄNNÄSBY-BJURHOLM-ÖRTRÄSK
TVÄRÅLUND-RÖDÅ-TAVELSJÖ-GRÄSMYR

BRÄNNLAND-ÖVERBODA-SÖRFORS

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

Varmt välkomna önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.

FREDAG 27 MAJ

SMAKA på SpAniEn
Våra kockar kommer att laga en härlig 3-rätters 

middag med smaker från Spanien.
Vi kommer även att ha spanska dryckesförslag.

3-rätter, 395 kr
Glöm inte att boka bord.

MoRSDAGS MiDDAG 
Söndag 29 maj kl 14-18

3-rätter 475 kr
Varmrätt + dessert 375 kr

Förrätt:
Grillad sparrissallad med Coppa från Hansens 

chark, rostade pinjenötter, ramslöksmajonnäs samt 
getost från Jideget.

Varmrätt:
Rödingfilé med beurre blanc, stenbitsrom, rostad 
blomkål, rädisa, potatispuré samt syrlig gurksallad

Dessert:
Ljummen sockerkaka med rabarberkompott och 

vispad mascarpone cremé
Boka bord, 0935-10930.

BURGAR-onSDAG 25 maj
Lill-lördag” Vi kör burgaronsdag med 
skön musik i högtalarna och en riktig 
HK burgare, självklart serveras även 

iskall dryck! 190 kr

Badet öppnar torsdag 16 juni

HOPPKUDDE 11x9 m

MINIGOLFBANA

Beachvolley Trampbilar
Basketkorg Jätteschack

Pingisbord m.m.

Tel. 0935-141 75  •  www.vannasbadcamping.seMjukglass Grill Kiosk

Dagsentré:
0-2 år, Gratis
3-17 år, 50 kr
Vuxen, 75 kr

Familj entré, 250 kr 
(2 vuxna + 3 barn)

Kvällsentré, 40 kr (från 18.00)

Säsongskort:
0-2 år, Gratis
3-17 år, 350 kr
Vuxen, 450 kr

Familjekort, 1250 kr 
(2 vuxna + 3 barn)

50 kr extra om det är fler barn.
Morgonsim +100 kr per person 

& kort.

Vi inViGER UtESERVERinGEn 
2-3 juni (vid väder) Se vidare annonsering.

FREDAG 17 JUni

GRillBUFFé
med trubaduren 

Sebastian Swahn, 300 kr

15/6 - 16/6 
Student/examens 

erbjudanden
Ät här eller ta med catering hem, 

vi fixar maten.

16/6 

Examen lunch/
middag

Glöm inte att boka bord!

11/6 Abonnerat kvällen • 24-25/6 Midsommar stängt

Vi söker servicepersonal. 
Minst 20 år. 

Skicka cv till hotelvannas.se



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 kyrkan!
 Vi firar gudstjänst i våra kyrkor varje söndag!

Bjurholms kyrka  
Öppet: mån-fre, kl. 9.00-15.00 
Söndagsgudstjänst kl. 11.00

Johanneskyrkan 
Öppet: mån-tor, kl. 9.00-15.00 
Andakt, mån-fre kl. 10.00 
Söndagsgudstjänst kl. 11.00*

Vännäs kyrka 
Öppet: mån-fre, kl. 9.00-15.00 
Söndagsgudstjänst kl. 11.00*
*Vissa söndagar är söndagsgudstjänsten sammanlyst i Vännäs församling, se 
löpande annonsering, hemsidan eller appen Kyrkguiden för aktuell söndag. 

Café Hörnan
Öppet ons-, tors- och fredagar kl. 09:00-15:00

Johanneskyrkan

Nu är anmälan öppen till:

SOMMARENS BARNLÄGER PÅ PENGSJÖGÅRDEN!
Juniorläger 21-22 juni

Läger med övernattning för barn som till hösten börjar årskurs 4-7. 
Innehåll: lek, andakt, bad, skapande och friluftsliv.

Tider samling i Pengsjö kl. 13.00 den 21/6
Lägret avslutas med en gemensam samling 22/6 kl. 18:00

Kostnad: 100 kr/barn (i priset ingår mat och fika). 
Anmälan via hemsidan senast den 13 juni. 

Välkomna till Pengsjögården i sommar!

Gospelkonsert
med körerna 

Vindeln Gospel & Happy Singers 
Gästande musiker: Carlos de Rada (bas), Gustav Nestander (trummor)

Johanneskyrkan
Söndag 22 maj kl. 19.00

Nat ionaldagsf irande!
Välkommen att fira nationaldagen i kyrkan.

6 juni kl. 13.00 
Bjurholms kyrka 

Sommarkonsert
Konsert med somriga sånger och psalmer. 

15 juni kl. 18.00 
Bjurholms kyrka 

FRI ENTRÉ     

Musikal
Barngrupperna Miniorer och Juniorer framför vårmusikal!

22 maj kl. 11.00 
Bjurholms kyrka 

So m m a r c a f é
Tisdagar kl. 12.00-15.00 

Kom och prova vår nya uteservering med utsikt över älven med  
servering och underhållning varje vecka. Se hemsidan för program. 

KONFIRMATION
gemenskap
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NU ÄR ANMÄLAN ÖPPEN TILL:
Läs mer och gör din anmälan på hemsidan.

Sommarkväl lsmusik
Vännäsby kyrkokör, instrumentalister och 
solister framför sommarsköna toner.

12 juni kl. 18.00 
Vännäs kyrka 
FRI ENTRÉ

Församlingsgården - Vännäsby Premiär 7 juni! 

Midsommarf irande
Välkommen till Pengsjögården 24-25/6!

  Midsommarafton       Midsommardagen 
  kl. 14.00 Klär vi stången, kl. 11.00 Ekumenisk gudstjänst 
  kl. 15.00 Dans runt stången 

  Serveringen är öppen.              Välkommen!

FRI ENTRÉ

FRI ENTRÉ

Medverkande  
Lisbeth Fors Malm,  
Josefin Hansdotter Nyström  
och Susanne Hakola.



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

Alen
BegravningsbyråNya

- Bouppteckning från 5750:-
- Arvskiften
- Dödsboförvaltning

etablerad 2005

Öppet alla dagar 11-16
www.slojdarnashus.se

 Välkomna att träffas och trivas med oss!

ÄNTLIGEN!
Vi öppnar onsdag 25/5 kl. 11 

Upplev gofika, smörgåsar 
eller köp surdegsbröd 
direkt från ugnen!

Tunnbrödsförsäljning från bagarstugan 
(vissa veckoslut)

Lördagar kl. 14 
Musik från utescenen. Fri entré.

Stort utbud av slöjd och 
hantverk i olika tekniker!

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

 

Hos oss kan du som privatperson 
utnyttja RUT & ROT avdraget på ett 

flertal av våra tjänster bl.a :
Städtjänster, Flytthjälp, Fönsterputs, 
Montering av möbler, Tapetsering, 

Målning

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

SENIorSErVIcE 
ett bra alternativ/

komplement till dagens 
hemtjänst. 
Prisvärt med 

50% rUT-avdrag.

Passa på att boka dina 
trädgårdstjänster i god tid. 

Teckna ett prisvärt avtal med 
gräsklippning för hela säsongen. 
Utnyttja 50% rUT avdrag på alla 

våra trädgårdstjänster. 

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

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

Unna dig själv eller ge bort till mor

Ekologisk hudvård 
Köp 3 betala för 2

Välj valfritt mellan alla produkter



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.

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

                          Sveriges nationaldag 6 juni 
Nationaldagen firas traditionsenligt på Kulturtorget, Vännäs bibliotek/Vegaskolan 

måndag 6 juni kl 18.00 - 19.00

Medverkande: Anna Frej kommunalråd, Gun Rehnman konferencier.
Hi-Five, elever från musikskolan och lokala artister uppträder.

Vi välkomnar våra nya medborgare.
Fikaförsäljning.  Välkommen!

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!



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

Läs mer på 
minabibliotek.se eller 

visitvannas.se

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 …

                                                          BARN
Häng med på sommarens läslustäventyr med biblioteket!
17/6 13.00 Sommarbokenträff Vännäs bibliotek
Skattjakt, fika och utdelning av Sommarbokenpåsen!
20/6 13.00 Sommarbokenträff Vännäsby bibliotek
Skattjakt, fika och utdelning av Sommarbokenpåsen!
1/7 - 31/7 Digital tipspromenad. Mer information kommer på 
minabibliotek.se.
Sommarboken är läslustträffar och aktiviteter för dig mellan 
7 - 12 år. Alla är välkomna, oavsett vad eller hur du läser! 
Anmälan till respektive bibliotek. 

Bibliotekens öppettider
OBS: sommaröppettider gäller efter midsommar.
Se nästa nr av Mitt i Prick, eller minabibliotek.se
Vännäs bibliotek 
Mån 10 – 16 
Tis 10 – 19 
Ons 10 – 16 
Tors 10 – 19
Fre 10 – 16
Tel: 0935-14180 
E-post: biblioteket@vannas.se 

Vännäsby bibliotek 
Mån Meröppet 8 - 20*
(*nyckeltagg och kod krävs) 
Tis 12 – 16 
Ons 15 – 19 
Tor 12 – 16 
Tel: 0935-141 90 
vannasby.bibliotek@vannas.se

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

Sommaren är snart här! 
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

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

Vi utför alla typer av elinstallationer åt både privatpersoner 
och företag. Med oss kan du som privatperson utnyttja ROT 

och göra 30 % avdrag på arbetskostnaden!

Medium Ulla Berentsen 
besöker Umeå

Kurs 11/6: Högre Inspiration
12-15/6 mediala vägledningar

Plats: Markvägen 6, Umeå
Se all information på: www.anglaro.se

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

Café Saluhallen
Med riktigt gott fika. Hembakt och Smörgåsar.

Fika hos oss eller ta med sig hem.
Vi öppnar snart vår uteservering för säsongen.

Sommartider från 1 juni: Ons-Fre 10-17, Lör 10-14



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



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.

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

SÅLD

Nu är en bra tid att kontakta oss 
om försäljning av fritidshus.

Välkommen!

Snart till salu: 2:a i Vännäs

Snart till salu: 3:a i Vännäs



Nästa nummer av Mitt-I-Prick 
utkommer 25-27 juni.

OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,
ta kontakt med oss på Art & Typ, senast 9 juni.

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 mid-
sommardagen, alltså minst 2 dagar. Och det tillkommer 80 
kr/dag, i extra avgift under dessa 2 dagar. Gäller även hus-

vagnsplatser 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 receptio-

nen. Priser hämtas i receptionen.)

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

Pris 295 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. 

Angsjöns 
musikfestival

5-6 aug

        Fler artister tillkommer.
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

NYhet!
Vi har gjort ett ”UNGDOMSRUM” 

där lite äldre barn kan hänga.
Det finns tv, soffa, tv-spel och massor av 

andra spel.
Kom gärna med förslag på sånt som saknas. 

/Fahd

Vi  finns på

BJUrhOlMSDAGArNA
Matservering på Festområdet och Folkets Hus

Joel Nunez


