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

FÖR VÄNNÄS
BÄSTA
VI STÅR FÖR ETT LEDARSKAP SOM VILL
OCH KAN UTVECKLA HELA KOMMUNEN.
Centerpartiet Vännäs grundas på alla människors lika rätt
och värde. För oss är landsbygden och tätorten självklara delar
av en helhet och vi tycker också att beslut ska fattas så nära
medborgarna som möjlig.
Vännäs är en växande kommun och en utmaning är att kunna
möta behovet av skola, sjukvård och äldreomsorg. Vi ser en ljus
framtid för Vännäs med Centerpartiet vid rodret. En kommun där
ledarskapet är tydligt och där du som medborgare är en viktig del
av de politiska beslut som fattas.
Vi ser företagare i Vännäs som en resurs för framtiden. Det skapar
valfrihet, arbetstillfällen och god ekonomi för hela kommunen.

centerpartiet.se/vannas

@centerpartietvannas

Välkommen
till
kyrkan!
Vi firar gudstjänst i våra kyrkor varje söndag!

:

Johanneskyrkan

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

Café Hörnan

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

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

Hantverkscaféet

START: 8 SEPTEMBER!

Lilla Mångbergsgården

Församlingsgården

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

Torsdagar jämna veckor kl. 13.00-15.00

!

/9
START 8

*Vissa söndagar är söndagsgudstjänsten sammanlyst i Vännäs församling, se
löpande annonsering, hemsidan eller appen Kyrkguiden för aktuell söndag.

Slöjdcafé

Bjurholms EFS

Vill du sjunga i kör?
Älskar du ABBA? FÖRSAMLINGSRESA
Torsdagar ojämna veckor kl. 18.00-20.00

2 september

”Upplev glädjen när

åker vi till Umeå!
Foto: Gabriel Henningsson

Johan Stengård (saxofon) och Ulf Esborn
(piano) framför musik av
ABBA tillsammans med
pastoratets körer 1/10

”

Missa inte tillfället att delta i höstens körprojekt!

Under september sjunger vi ABBA-sånger och den 1 oktober
kl. 18.00 framför vi en gemensam konsert i Johanneskyrkan.
Vill Du vara med? Kontakta ansvarig körledare.

Bjurholms kyrkokör

Boka din plats senast 29/8 via
telefon, mejl eller hemsidan.

Läs mer om resan och hela
programmet på hemsidan.

ÖPPNA FÖRSKOLAN

Bjurholm

Vännäs

Vännäsby

KL. 09.30-11.30

KL. 13.00-15.00

KL. 09.00-11.30

MÅNDAGAR

ONSDAGAR kl. 18.30-20.00 i Bjurholms kyrka med start 31/8
Kontakt: Susanne Hakola, 0932-108 74

Bjurholms EFS
START 29/8

Johanneskören och Vännäs kyrkokör

PÅGÅR VECKORNA 35-36-37!

Happy Singers

Hämta mellispåse, lös uppdrag, kom tillbaka veckan efter
och hämta vinst och ny påse. Allergier är inget problem!

ONSDAGAR kl. 18.30-20.00 i Johanneskyrkan med start 7/9
Kontakt: Britt-Mari Hörnqvist, 0935-305 96

Vännäsby
TISDAGAR

Boka även in kördagen LÖRDAG 10/9 kl. 9-14.30, genrepet TISDAG 27/9
kl. 19-21, och konsertdagen LÖRDAG 1/10. Mer info om detta kommer.
Efter körprojektet och konserten finns möjlighet att fortsätta i körernas ordinarie verksamhet.
---------------

Vill du gå på konserten? Se övrig annonsering om biljettförsäljning!

Läs mer och gör din anmälan på hemsidan.
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Församlingsgården

---

NU ÄR ANMÄLAN ÖPPEN TILL:
?

TISDAGAR

Församlingsgården
START 20/9

UPPDRAGETför dig mellan 6-12 år! kl.13.00-16.00

TISDAGAR kl. 19-21 i Johanneskyrkan med start 6/9
Kontakt: Britt-Mari Hörnqvist, 0935-305 96

?

MÅNDAGAR

Johanneskyrkan
START 19/9

?

START: 9/9

Kristen djupmeditation

Välkommen till meditation i Johanneskyrkan. Ingen förkunskap krävs.

FREDAGAR kl. 14.00 2 fredagar/månad, se övr annonsering för övriga datum.

Barngrupperna

Vännäs
TORSDAGAR

Johanneskyrkan

MINIORER JUNIORER

Bjurholm: TIS (start 6/9)
Vännäs:
TOR (start 22/9)
Vännäsby: TIS (start 20/9)

TOR (start 8/9)
TOR (start 22/9)
TIS (start 20/9)

Läs mer och anmäl via hemsidan.

MER ÄN DU TROR@Johannes
Ungdomskvällar på Johanneskyrkan.
FREDAGAR kl. 17.00-22.00 START: 9/9

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

Socialdemokraterna
Vännäs

Det här är vårt Vännäs:

Anna Frej Kommunalråd (S)

Hela Vännäs ska växa – vi bygger ut
Vi rustar upp Vännäs centrum -ny mötesplats på Järnvägshotellet
Vi stöttar landsbygden genom stöd till vägar och samlingslokaler
Vi skapar mindre barngrupper i förskolan
Vi stärker barnen från grunden med flest behöriga lärare i landet
Vi bygger nytt trygghetsboende i Vännäsby
Vi erbjuder rätt till heltid för anställda inom äldreomsorg
Vi arbetar för ett fossilfritt Vännäs
Vi samarbetar för ett gott företagsklimat - tillsammans för Vännäs!

DET GÅR BRA FÖR VÄNNÄS – VI VILL FORTSÄTTA SÅ
RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA DEN 11 SEPTEMBER

Vänd Er i förtroende till oss
Vi hjälper Er med

Din närmaste
skördemarknad!

Begravning
Bouppteckning
Gravsten
Bår- och kisttransporter

Söndagarna
28 aug – 4 sep – 11 sep
Öppet kl. 11 - 15

Stort sortiment av närproducerat!

Hanna Wendel

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

Ulf Påhlsson

Alen
etablerad 2005

Välkommen till en skördemarknad i nära
och naturskön miljö!

a

Ny

Begravningsbyrå

Tel. 0935-123 00, 090-434 77
www.slojdarnashus.se • Tel. 073-207 82 66 • Vännäsby

www.alenbegravningsbyra.se

Författarbesök:
Sara Strömberg –
Årets deckardebutant
2021

Välkommen till oss!
Vi erbjuder
• Fotvård
• Lash lift
• Öronhåltagning
• Löshår
förutom våra vanliga
frisörtjänster!

Frisör

Boka din tid påwww.qlip4you.se
Vännäsby 0935-205 20 Umevägen 167
Tomtebo 090-765 76 06 Sjöråvägen 69

Författaren bakom succédeckaren Sly och uppföljaren Skred besöker
Vännäs bibliotek!
Arrangemanget ingår i
årets upplaga av Vindelälvens
litteraturfestival, Littfors.
Tis 11 okt kl 18.30
Vännäs bibliotek, Lilla salongen
Anmälan sker till Vännäs bibliotek
Tel: 0935 - 14180
E-post: biblioteket@vannas.se

Foto: Göran Strand

Vännäs bibliotek och ABF

Vännäs kommuns kulturstipendium 2022

Nu är det dags att nominera årets kulturstipendiat!
Förslag och nominering ska vara inkomna senast den 15 oktober
till Vännäs kommun.
För vidare information om stipendiet och hur du nominerar, se
www.vannas.se

Öppettider:
Vännäs bibliotek
Mån 10 – 16
Tis
10 – 19
Ons
10 – 16
Tors
10 – 19
Fre
10 – 16
Lör
10 – 14 från 3/9
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

Läs mer på
minabibliotek.se eller
visitvannas.se

Vi lovar ingenting!
Bara att i osäkra tider göra vårt bästa för att Vännäs ska växa och bli ännu bättre.
Fler ska få leva, jobba och skapa jobb i Vännäs.
Bättre att fler betalar lägre skatt än att färre betalar högre.
Ett samarbetande, effektivare Vännäs gynnar
skola, vård, omsorg och nya satsningar.
I en osäker värld måste vi arbeta för bättre beredskap och uthållighet. Ett sätt är att värna jordbruk, odling och levande landsbygd.
Miljö och klimat ska tas på allvar. Med konstruktiva lösningar, inte symboler.
Vännäs ska bli platsen där fler vill och kan stanna
till. Med tillgängligare älvar och möjlighet för olika
fordon att snabbtanka el och vätgas.

Vännäs

Vännäsmoderaternas kandidater:
Jan Nilsson Vännäsby - Gösta Eklund Vännäsby
- Agneta Nilsson Vännäsby - Ulla-Britt Andersson
Tobacka - Christer Wirth Östra Spöland - Maria
Sundström Vännäs - Sebastian Ögren Vännäsby Susan Palm Vännfors - Gösta Lundberg Vännäs Ann-Charlotte Wirth Östra Spöland - Carl-Johan
Palm Vännfors - Lissie Eklund Vännäsby Lars Ågren Västra Spöland - Pia Bolin Brån - Anton
Ågren Västra Spöland - Magdalena Staxäng Vännäs

oderaterna

Fönsterputsning!

Företag / Föreningar

Vi erbjuder även städning, snöskottning m.m. till
privatpersoner och företag.

Domän med epost adresser fr. 80:- /mån
Registering av domän fr. 120:Hemsida 450:-/sida

Privatpersoner kan få RUT-avdrag på städning och fönsterputsning.

Vännäs Städ & Fastighetsservice
Johan 070-336 74 73

Vännäs Webservice • Umevägen 145, Vännäsby
Mikael 070-657 84 98, Robert 070-582 82 68 www.hem.net

för en framtidssmart skog

visar dig hem

Vill du skapa en livskraftig och lönsam skog
utifrån just din skogs förutsättningar?
Boka in ett rådgivningsmöte med en av våra
kunniga virkesköpare.
Lars Jonsson
Gustav Nilsson

073-084 05 71
073-096 81 92

Hej!
Vi förmedlar bostäder med känsla och
engagemang i Vännäs-området.
Boka fri värdering hos oss!

holmen.com/skog

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

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

Köp
värmepump nu,
betala om 6 månader
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.

thermia.se/kopnubetalasen

Från borrhål till färdig värmeanläggning

Just nu rör sig
börsen väldigt
mycket i båda
riktningar.

arbetsmiljöpartiet

Vårt förvaltningsteam
analyserar och agerar
utifrån rådande läge
så att du alltid har en
uppdaterad placering
enligt till din riskprofil.

Sänk normalarbetstiden
för vårdpersonal

Krister Andersson
Kommunkandidat i Vännäs

Har vi fått förtroendet att
förvalta ditt kapital kan du
lugnt luta dig tillbaka och
göra det du tycker om.

BOKA TID HOS
PAUL NORDSTRÖM
SÅ FÅR DU VETA MER!
Tel: 090-70 69 80
Epost: paul.nordstrom@placerum.se

VÄNNÄS

Alen
etablerad 2005

- Bouppteckning från 5750:- Arvskiften
a
Ny
Begravningsbyrå - Dödsboförvaltning

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

Ulf Påhlsson

Vi har plats
för fler nya kunder
På Handelsbanken hjälper vi våra privat- och företagskunder med allt från
vardagsekonomi till sparande, placeringar, finansiering, investeringar, pensionsoch försäkringslösningar. Varmt välkommen till oss du också!

Lisa Königsson

Marie Krigh

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

Carina Olofsson

Linda Öhrman

Förläng sommaren med en inglasning!

Vi hjälper dig med inglasningar, markiser, invändiga solskydd och det mesta inom glas som t ex omkittningar.
Vi har ett samarbete med Wasa Kredit för att ge dig fler finansieringsmöjligheter.

CANVASTAVLA

Bilden printas på kraftig canvasduk och levereras uppspänd på en kilram med 15 mm djup. Bilden syns alltså
även på kanterna.
Vi hjälper gärna till med beskärning
av bilden och storleksförslag.
Även upphängning monteras.
Egen produktion i hög kvalité.
Priser, från digitala bilder:

Längsta sida -35 cm
Längsta sida 36-50 cm
Längsta sida 51-70 cm
Längsta sida 71-100 cm

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

350 kr
490 kr
690 kr
890 kr

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

Presenten till
nära och kära!

24 september
kl 19.00
på Medborgarhuset
i Vännäs (Biosalongen)

Köp din
biljett på

www.tickster.com

A r r a n g ö r :

I

VI FINNS I VÄNNÄS!
fr. 240:-/tim inkl. moms efter Rut-avdrag

Flyttstäd
Företagsstäd

m e d

UTHYRES!

Vi hjälper Er med:

Hemstäd

s a m a r b e t e

Sparar
mycket tid vid
t.ex målning

Kontakta oss för offert.

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

Skyliftar
Saxliftar
Fallskydd

När du
behöver nå
hela vägen!

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!

Bokningsförfrågan och mer info: www.elteknikvannas.se

Tel. 090-434 88 • info@alenomsorg.se

www.alenomsorg.se

ELTEKNIK
ELTEKNIK
I

VÄNNÄS

AB

Magnus Karlsson

Tel. 072-227 21 33
info.elteknik@gmail.com

Vi är din lokala aktör i Vännäs, Bjurholm, Vindeln med omnejd
som med brett urval av tjänster, bra priser och hög kvalitet ser fram emot att hjälpa just dig att skapa
Ordning och Reda.

Superpriser på abonnemang för

Hemstäd respektive Seniorservice
210 kr/tim inkl. moms & Rut för nya kunder Ordinarie pris 245 kr/tim.

(Endast nya kunder, kan inte kombineras med andra rabatter, gäller 3 månader från startdatum)

HEMSTÄD

Du får ett bekymmersfritt
hemstäd på dina villkor,
självklart med hög kvalitet
Prisvärt med
50% RUT-avdrag.

Seniorservice

Ett perfekt alternativ/
komplement till dagens
hemtjänst.
Prisvärt med
50% RUT-avdrag.

"Företagare, se hit"
"Tänk lokalt och anlita oss för en prisvärd lokalvård efter era behov"
FLYTTSTÄD

FÖNSTERPUTS

Med hög kvalitet, städgaranti och bra priser. Prisgaranti i Vännäs Kommun.

Låt oss ta hand om din
fönsterputsning i höst.
Glöm inte att boka i god tid.
Prisvärt med
50% RUT-avdrag.

Gäller endast mot andra seriösa
aktörer på marknaden.

Flytthjälp och
transporttjänster!

Vi hjälper dig med din flytt, bortforsling och transport.
Självklart har vi lagstadgat trafiktillstånd och
ansvarsförsäkringar.

Trädgård!

Det är fortfarande inte försent att få hjälp i din trädgård i höst.
50% Rutavdrag för privatpersoner

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

Vi heter JA!
Som tvåfaldiga
svenska mästare
i gatumusik har Vi

heter JA! tagit själva
gatumusiken till en helt
ny nivå. Bandets låtar
hörs påfester och spelas
av tiotusentals lyssnare
påSpotify.
Inspirerade av punk,
folkmusik, rockabilly
och 60-talets protestsånger har JA! skapat
en helt egen unik,
energisk och publikfriande musikstil. Alla
känner igen det, men
ändåär det nytt. Sångerna är fyllda av satir
och humor som möter
poetiska och allvarliga
teman.
JA! har gjort sig
kända för att skapa en
fantastisk stämning och
energiska spelningar
som publiken minns:
Explosion från start till
slut.
Fantastisk som gatumusik, ännu bättre på
skiva, men helt klart
bäst på scen.

n

OKTOBERFEST
Lördag 1 oktober

Tacobuffe med husets öl, vin eller cider, och ett oktoberfest glas samt entré till underhållningen. Från kl 16.00. Vi heter JA! underhåller från kl 21. Öppet till kl 24. Pris 450 kr.

Bastu
& Badtunna
Restaurang och uteservering öppen. Boka bord och husvagnsplatser, begränsat antal.
Minilekpark

Här kan era barn leka och ha skoj!

Öppet hela året!

Vi har öppet året runt!
För aktuella händelser,
besök oss på Facebook!

WiFi
på hela
campingen

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

Välkommen!
Välkommen!

Restaurang &
Uteservering
Se hemsida för öppettider.

Fullständiga
rättigheter
Boka vintersäsongplats för
husvagn.

Handla Lokalt och Nära av

Kött, Fläsk och
olika mathantverk

Rent, renare, Ecoboxrent!

Minireningsverk Ecobox.
Rot-avdrag för privatpersoner.

Tel. 070-683 06 09
info@hennstroms-gravtjanst.se

www.hennstroms-gravtjanst.se

.

Honung
Hantverk

från lokala biodlare.

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

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

VÄNNÄS / JORDBRUKSFASTIGHET / HOLMSJÖ 1 och 3
Högt belägen Västerbottensgård med bergvärme.
75,4 hektar varav 54 ha skog och 13 ha åker.
Virkesförråd 5370 m3sk och medelbonitet 4,6 m3sk

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

UTGIVNINGSPLAN 2022
Manusstopp

Utgivning

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

VÄNNÄSBY / HYRESHUS / HAMRENSVÄGEN 11 och 13
Två hyreshus med bergvärme och låga driftkostnader.
10 lägenheter, boarea 695 m2. Tomtarea 2405 m2

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

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

Nästa nummer av Mitt-I-Prick
utkommer 24-26 september.

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

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

Skaldjursskiva
Fredag 2 september

Vid bordet dukas det upp ett lyxigt
fat med kräftor, räkor, marinerade
blåmusslor, ostron och havskräftor.
Tillbehörsbuffé med bl.a husets
hembakta bröd, ostpaj, ostbricka,
kex, aioli, majonnäs, sallader, m.m.

För er som vill hänga med på skaldjursskivan men INTE är så förtjust i skaldjur så kan ni boka in en
saftig entrecote + tillbehörsbuffé.
395 kr
OBS! Endast förbokning, senast måndag 29/8 före kl 12.00

Brunch söndag 4 september kl 11-14.
Pris 195 kr, barn 1-5 år 75 kr, 6-12 år 125 kr. Boka bord.

bl.a amerikanska pannkakor, frukt, bär, smothie, croissanter, nybakt bröd, äggröra, korv, pizzaslice och Caesarsallad

Burgar-Fredag
9 september

Fira in helgen hos oss med något gott att dricka
och våra populära högrevsburgare. Kockarna
komponerar en ny smaksensation av burgare
vid varje tillfälle.

Pris 190 kr

Avsmakningsmeny på Höstmenyn

Lördag 10 september
Våra duktiga kockar gör en härlig avsmakningsmeny av våran nya meny med lite extra guldkant, 595 kr.
Dryckespaket, 400 kr. Boka bord.

Fredag 16 september
I samband med

årets Företagsgolf
finns ett 2-rätters erbjudande. 400 kr.

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

Boka hotellet
för din fest,
bröllop, födelsedag
m. m.
eller Catering

TAPAS

Fredag 23 september
Pintxos, Tapas eller Pinchos kalla det vad ni vill för vi tolkar det hur
vi vill! Vi lagar 5-6 små rätter per person & serverar det på en planka
på bordet, samt en värmande soppa, bröd & sallad på en buffé.
Pris 225 kr

Varmt välkomna önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.
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