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Varmt välkomna önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.

Brunch söndag 2 oktober kl 11-14. 
Pris 195 kr, barn 1-6 år 75 kr, 7-12 år 125 kr. Boka bord.

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

Höstens à la carte

Boka vårt fantastiska Julbord!
Kännetecknas av de klassiska smakerna med modernt snitt och ett dignande dessertbord som serveras 

både luncher och kvällar, vardagar och helger. Julbord och jultallrik kan även fås som catering.

Julbord med underhållning.
Företag och större sällskap, ring Bert-Ove för mer information och priser. Tel 0935-109 31.

Smaka På världen
Fredag 7 oktober 

En sharing måltid som inspireras av en 
världsdel/område.

Består av några olika rätter att dela vid 
bordet med ert sällskap. Pris 225 kr

BondenS Fredag 
- för att närproducerat är bäst!

21 oktober
Vi hyllar gårdarna från trakten. 

Kom och gör det du också genom att 
avnjuta en 3-rätters meny tillagad 

genom ”nose to tail”-metoden där hela 
djuret tas tillvara. Har du tur finns 

också aktuella bönder på plats för att 
berätta mer om sin verksamhet och 

sina råvaror. 
Vi lagar en 3-rätters av den specifika 

gårdens kött samt en dessert. 
Pris 495 kr

Burgar-Fredag 
14 oktober. 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

underBar SkoTerBar
lördag 29 oktober

tillsammans med Johansson maskin
Buffé och underhållning 350 kr

Förrätter
# Hasselbacksrödbeta, 120 kr
Chevréostkräm, friterad & picklad beta, honung samt rosmarin
# Soppa på havskräfta, 130 kr
Terrin på havskräfta, tomat & färskost samt morot och ostströssel
# Kantareller från Vännäs, 130 kr
Surdegspizza, Västerbottensost, dill och picklad lök

Varmrätter
# Norrländsk ryggbiff, 330 kr
Skogssmör, bakad rotselleri, svamp & sidfläskragu, rödvinssås samt 
bakad lök
# Hälleflundra, 330 kr
Friterad ”Janssons” med karamelliserad lök, rostad morot med dillfrö, 
picklad gurka & torkad lök

A la cartén serveras måndag-lördag. Köket stänger 20.00
Reservation för ev. evenemang, teman eller abonnerat.
Ändringar kan förekomma i menyn.
Vid allergier, fråga oss i personalen så hjälper vi er.

# BBQ-rökt grissida, 280 kr
Helbakad spetskål, lingon, gräddsky & potatispuré

# Husets högrevsburgare, 190 kr
Lingonketchup, bacon jam, majonnäs, Billingeost

Desserter
# Dekonstruerad äppelpaj, 115 kr
Smulpajscrunch, brynt smörkräm, vaniljglass & äpple flarn

# Blåbärssufflé, 125 kr
Med husets vanliglass

after Work Buffé med 
Fredagskrysset 

30 september 
Buffé kl 17-20, 250 kr. Kryss start ca kl 19.
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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
Vi bjuder alla gäster på Månadens tårta: 30 sept

Johanneskyrkan

START: 4/10

ÖPPNA FÖRSKOLAN
Bjurholm     Vännäs     Vännäsby
KL. 09.30-11.30     KL. 13.00-15.00       KL. 09.00-11.30 
MÅNDAGAR    MÅNDAGAR      TISDAGAR 
Bjurholms EFS  Johanneskyrkan  Församlingsgården

Lilla Mångbergsgården 
Församlingsgården 
Torsdagar jämna veckor kl. 13.00-15.00

Hantverkscaféet KOMMANDE DATUM 6/10, 20/10

Kristen djupmeditation
Välkommen till meditation i Johanneskyrkan. Ingen förkunskap krävs. 

FREDAGAR kl. 15.00 2 fredagar/månad, se övr annonsering för övriga datum.

START: 27/9

Slöjdcafé 
Bjurholms EFS 
Torsdagar jämna veckor kl. 18.00-20.00

DATUM 6/10, 20/10

 
 

Nu 
Nu startaNu

Tisdagar i församlingsgården, Vännäsby
kl. 11.30 (programpunkt kl. 12.15)

SOPPLUNCH

Onsdagar i Byastugan Vännäsby 
kl. 12.00-15.00

Värdföreningar:
28/9 Rotary 
5/10 PRO
12/10 SPF
19/10 Vännäs församling
26/10 Röda korset

56:an
Måndagar jämna veckor. kl. 13.45-15.30 
Högbomsstugan, Bjurholm.

Barngrupp för åk.5-6

SKOJ I BOLLHALLEN
Lördagar ojämna veckor. kl. 18.00-20.00 
Castorhallen, Bjurholm.
För alla åldrar. Vi spelar, fikar och umgås.

Nyfiken på kristen tro? 
EFS i Bjurholm, kl. 18-20.30
Läs mer på hemsidan. Anmälan krävs. 

START: 11/10

För dig som mist en närstående  
 

Startar en sorgegrupp i Vännäsby den 5 oktober. Vi träffas 6 gånger 
under hösten. Anmälan till expeditionen, 0935-209 10

Mamma Mia-hits
Körerna har övat - är du 
redo för konserten där 
Johan Stengård (sax-
ofon) och Ulf Esborn 
(piano) framför musik av 
ABBA tillsammans med
pastoratets körer?!

Foto: Gabriel Henningsson

Johanneskyrkan LÖRDAG 1 okt kl. 18.00
Köp biljett: Lilla Skafferiet Bjurholm, Ica Vännäs, Coop Vännäsby  
(barn <15år gratis i målsmans sällskap) Biljetter finns även på Ticketmaster.se

Tröst, tro & framtidstro
Samtalsgrupp som handlar om livet. 
Ingen anmälan krävs. 

Johanneskyrkan Tisdagar ojämna veckor kl. 18.30

DATUM 7/10, 21/10

BIBELSTUDIUM 
Johanneskyrkan 
Torsdag 29/9              kl. 18.30

För dig som är mellan 

 

    19-30årNyfiken på bibeln?

Krist
en tro

?



Hanna Wendel Ulf Påhlsson

www.alenomsorg.se

Din Personliga Assistans
Vi är ett litet, familjeägt assistansbolag 

som fokuserar på närhet och enkelhet, med Dig som kund i fokus.

Hos oss får Du personlig assistans anpassad efter Dina personliga önskemål 
och förutsättningar.

Du väljer själv hur mycket ansvar Du vill ha och ges alltid möjlighet att 
medverka vid rekrytering av Dina assistenter.

Vi vet att det är Du som har den bästa kunskapen om Dig själv och Dina 
behov, vilket gör det gemensamma samarbetet till en hjärtefråga för oss.

 
Oavsett om du har ett beslut sedan tidigare eller ska ansöka om ett nytt 

beslut om personlig assistans – att bli kund hos oss är enkelt.
Kontakta oss idag för rådgivning.

 
info@alenomsorg.se
www.alenomsorg.se

Tel 090-434 88
Östra Kyrkogatan 14, 903 30 Umeå



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!

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

etablerad 2005

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 

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

PENGSJÖ / FRITIDSHUS / ÖSTANSJÖ 58
Med kvällssol i bästa strandläge. Österrikisk läcker byggnads-
stil.
Tomt 2016 m2 Boarea 82 m2 Biarea 40 m2

PENGSJÖ / VILLA / PENGSJÖ 250
Villa i trevligt läge nära sjön. Möjlighet att elda ved ger låga 
driftkostnader. Dubbelgarage.
Tomt 1958 m2 Boarea 115 m2 Biarea 108 m2



Hjulinställningar - Fälgriktning - Fordonsservice - Bilvård

VÄNNÄSBY   Tel. 0935-200 25   www.gsdackservice.se

Däck  •  Fälgar  •  Däckhotell

Vi har BRA VINTERDÄCK! Har du?

info@hennstroms-gravtjanst.se
www.hennstroms-gravtjanst.se

Rent, renare, Ecoboxrent! Minireningsverk Ecobox.
Rot-avdrag för privatpersoner.

Tel. 070-683 06 09

Ta skoterkortet hos oss, smidigt och till 
ett bra pris!
Teorin deltar du i digitalt hemifrån och 
körningen sker i Överboda , strax utanför 
Vännäs.

Läs mer på www.tops.nu
Pris 2.495 kr

 UFFE:s 
Lågprisklockor

SÄLJER KLOCKOR
Byter BATTERI - BAND - SPRINT

Även Wrapmaster & Folierullar
Öppet: Måndag-Fredag 10-17

Södra Drottninggatan 19, VÄNNÄS
Tel. 070-276 02 53



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



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.

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

Alen
BegravningsbyråNya

- Bouppteckning från 5750:-

- Arvskiften
- Dödsboförvaltning

etablerad 2005

Ulf Påhlsson

Ät tårta med
Tavelsjö ByaNät
Tavelsjö ByaNät startade år 2002 och har nu hållit på 
i 20 år med att utveckla och driva bygdens egenägda 
fibernät! Det tycker vi är värt att fira. Tillsammans 
med en lokal förening äter vi tårta, hör vad som hänt 
och ska hända inom Tavelsjö ByaNät – och vad den 
lokala föreningen  har för planer för framtiden.

Alla träffar startar 18.30. Alla är välkomna – inte bara 
medlemmar. Välj det datum och plats som passar dig 
bäst.

26-sep Rödåsels bygdegård
27-sep Norrby byastuga
28-sep Trehörningens byastuga
28-sep Selets bygdegård
03-okt Stärkesmarks byahus
04-okt Västerbacka skolhus

05-okt Mickelträsk bygdegård
06-okt Vindeln-Ånäset byastuga
11-okt Gullsjö SAAB-museet
13-okt Överrödå byastuga
17-okt Varmvattnets bönhus
18-okt Lyckebo sommargård

Mitt i prick 
195x128 mm

Utgivning 24-26/9

I  s a m a r b e t e  m e d

Teaterresa till Umeå
30/10 | 19:00 | Norrlandsoperan

Buss avgår från Medborgarhuset i Vännäs parkering kl 16:45
Biljetter www.tickster.se

Biljettpris med scenpass (medlem): 295 kr/vuxen (ord. 350 kr)  
150 kr/ungdom tom 26 år (ord. 195 kr)

I  s a m a r b e t e  m e d

AV BRIEFS FACTORY
MED BRIEFS FACTORY & ROBERT FUX

Teaterresa till Umeå
30/10 | 18:00 | Vävenscenen

Buss avgår från Medborgarhuset i Vännäs parkering kl 16:45

I  s a m a r b e t e  m e d

QUEER CIRKUSPUNK FÖR HELA FAMILJEN

Biljetter www.tickster.se
Biljettpris Ordinarie 250 kr, med scenpass (medlem) 195 kr/vuxen,  

Student 230 kr och Ungdom tom 26 år 125 kr

för en framtids- 
smart skog

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 073-084 05 71
Gustav Nilsson 073-096 81 92

holmen.com/skog



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.

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!

Ö. Järnvägsg. 16 C 
Tel. 0935-105 20

Vännäs

KUnD-
DAGAR
ONSDAG-TORSDAG-FREDAG-LÖRDAG

28 september - 1 oktober

100:-
vid köp för minst 500:-

Kan ej kombineras med andra erbjudanden

RABATT

Öppettider: Onsdag-Fredag 10-17.30 • Lördag 10-15
Storgatan 2, Vännäs  •  Tel 070-260 84 88

Följ oss på Facebook: Saluhallen i Vännäs  
 Instagram: Saluhallenivannas

Handla Lokalt och Nära 

- Älgkött och Potatis 
- Nypressad äppelmust från 

lokala äpplen 
- Honung från trakten 

- Lammkött 
- Mössor & Pannband för kalla dagar 

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



Läs mer på 
minabibliotek.se eller 

visitvannas.se

Öppettider:
Vännäs bibliotek 
Mån 10 – 16
Tis 10 – 19 
Ons 10 – 16 
Tors 10 – 19
Fre 10 – 16
Lör 10 – 14
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

Välkommen till Vännäsbiblioteken!
Digitalhjälpen
Boka tid för att få hjälp med dina digitala bekymmer. 
Torsdagar 22 september - 15 december. Uppehåll vecka 44.
16.00 – 19.00 Vännäs bibliotek 
Boka din tid på 0935–14180 eller biblioteket@vannas.se

Babybokprat – sagor och ramsor för de yngsta  BARN
Torsdagar 29 september till 27 oktober. För barn upp till två år.
Vännäs bibliotek 12.30. Vännäsby bibliotek 12.30.
Föranmälan till respektive bibliotek.

Fredagsmys  BARN
Inled helgen på bästa sätt med oss på Vännäs bibliotek, med 
sagostund, pyssel och fika!
Fredagar 14.00, 23 september till 25 november (obs: ej 11/11) 
Föranmälan till biblioteket@vannas.se eller 0935-141 80

Barnteater: Mamma Mu och Kråkan  BARN
Söndag 23 oktober 13.00 Vännäs bibliotek, Lilla salongen
Ögonblicksteatern bjuder på föreställning med de älskvärda 
karaktärerna Mamma Mu och Kråkan. För barn från 4 år.
Föranmälan till biblioteket@vannas.se eller 0935-141 80.

Bland drakar och dragqueens  FAMILJ
Färgsprakande sagostund med dragartisten Inga Tvivel. 
Kom gärna utklädd eller uppklädd!                                                  
Måndag 31 oktober 
Vännäsby bibliotek 12.00 – 13.00
Vännäs bibliotek 15.00 – 16.00
Föranmälan till respektive bibliotek. 
I anslutning till sagostunden i Vännäs firar vi Vännäsbibliotekens 
HBTQ-diplomering med en kort diplomeringsceremoni. 
Vi bjuder på fika!

Sex, samlevnad, samtycke och HBTQ-frågor – 
en föreläsning med Nathalie Lidqvist
Måndag 31 oktober 18.30 Vännäs bibliotek, Lilla salongen
Ingen föranmälan
Arr: Medborgarskolan, Rotary och Vännäs bibliotek

Mumindag med barnteater   FAMILJ
Lördag 12 november 10.00 – 15.00 Vännäs bibliotek
Välkommen till en härlig heldag med Mumintema! 
Det blir bl a tävlingar, pyssel och försäljning av korv.
Ingen föranmälan till temadagen, förutom teaterföreställningarna 
(se nedan).

Barnteater med Teater Oland: Lilla My berättar
Lördag 12 november Vännäs bibliotek, Lilla salongen
Två föreställningar: 11.00 och 13.00  Från 4 år.
Lilla My, en väldigt liten mymla med mycket stor vilja, berättar om 
den gången Muminhuset översvämmades och familjen flyttade in 
på en teater som kom flytande förbi.
Föranmälan till biblioteket@vannas.se eller 0935-141 80

Helkväll med deckare i fokus  LITTFORS
Tisdag 11 oktober 18.30 Vännäs bibliotek, Lilla salongen 
Kom och lyssna till två rykande aktuella deckarförfattare med 
rötter i Västerbotten: 

Sara Strömberg, 
Årets deckardebutant 
2021 och författaren 
bakom böckerna Sly 
och Skred.

Anton Marklund, 
aktuell med 
kritikerrosade 
spänningsromanen 
Under falkens vingar.

Boksignering, fikaförsäljning.
Föranmälan till biblioteket@vannas.se eller 0935-141 80 
Arr: ABF och Vännäs bibliotek 

Tsegabrhan Goitom: att skriva under förtryck  LITTFORS        
Torsdag 13 oktober 18.30 Vännäs bibliotek, Lilla salongen.
Den eritreanske författaren Tsegabrhan Goitom Habtemariam 
arbetade på samma tidning som svensken Dawit Isaak. 
2001 förbjöds tidningen och alla medarbetare fängslades. 
Under två år var Tsegabrhan fristadsförfattare i Umeå och fick 
möjligheten att skriva fritt.
Möt Tsegabrhan för en kväll där han pratar om sitt skrivande 
och vad det innebär att skriva där rätten att uttrycka sig fritt inte 
längre är självklar.
Samtalet sker till stor del på engelska.
Fikaförsäljning
Föranmälan till biblioteket@vannas.se eller 0935-141 80

För fler arrangemang under Littforsveckan, se www.littfors.se

Foto: Andreas Nilsson

Littfors i Vännäs – 
Vindelälvens 
litteraturfestival v 41

Vännäs kommuns kulturstipendium 2022
Nu är det dags att nominera årets kulturstipendiat!

Förslag och nominering ska vara inkomna senast 15 oktober 
till Vännäs kommun.

För vidare information om stipendiet och hur du nominerar, 
se www.vannas.se

Krisberedskapsveckan vecka 39
Utställning av krislåda i Vännäs bibliotek. 

Så kan du stärka upp din egen hemberedskap. 
Kika i krislådan och få tips! 

Utställning: böcker om krisberedskap i olika former. Låna gärna! 
Vännäs kommun

Foto: Göran Strand



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.

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 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"

HeMSTÄD 
Du får ett bekymmersfritt 
hemstäd på dina villkor, 

självklart med hög kvalitet 
Prisvärt med 

50% rUT-avdrag.

Superpriser på abonnemang för  
HeMSTÄD respektive SeniorService 

210 kr/tim inkl. moms & Rut för nya kunder  
Gäller vid bokning av minst 2 tim /tillfälle. Ordinarie pris 245 kr/tim. 

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

FÖnSTerPUTS 
Låt oss ta hand om din 
fönsterputsning i höst.

Glöm inte att boka i god tid. 
Prisvärt med 

50% rUT-avdrag.

FLYTTSTÄD 
Med hög kvalitet, städ-

garanti och bra priser. Pris-
garanti i vännäs Kommun. 
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 ansvarsför-

säkringar. 

SnÖSKoTTninG! 
Vi erbjuder säsongspaket för snöskottning/halkbekämp-

ning där vi anpassar ett prisvärt paket efter just dina 
önskemål. (Gäller endast i Vännäs med omnejd)

50% Rutavdrag för privatpersoner



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

CANVASTAVLA
Bilden printas på kraftig canvasduk och levereras upp-
spänd 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. 

Presenten till 
nära och kära!

Priser, från digitala bilder:
Längsta sida     -35 cm 350 kr
Längsta sida 36-50 cm 490 kr
Längsta sida 51-70 cm 690 kr
Längsta sida 71-100 cm 890 kr

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

anders@art-typ.se

Pris 25 995 kr

Företagsvägen 12 i Vännäsby, 0935-200 12, anton@norrlandsfritid.se

FRITIDSSKOTER
-1000 W motor
-LED belysning
-Premiumstol
-Tippskydd
-Packlåda
-Skivbroms
-Kapell-Kapell

Underhållning utöver det vanliga

Lennart Ljungkvist Musikproduktion

BRÖLLOP   •   FEST   •   EVENT

073 - 545 29 96       trombiano@gmail.com
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

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



Nästa nummer av Mitt-I-Prick 
utkommer 22-24 oktober.
OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,

ta kontakt med oss på Art & Typ, senast 7 oktober.

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

Restaurang & Uteservering
Fullständiga rättigheter

Catering för alla tillfällen

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

Välkommen!

Öppet hela åRet!

Öppettider
för reception, restaurang och uteservering

se hemsida: www.angsjoncamping.se

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.

Restaurang och uteservering öppen. Boka 
bord och husvagnsplatser, begränsat antal.

hallOWeeN
FeSt

lördag 5 november

Kl 16-19 
Matservering

Menyn är baconlindad kycklingfilé med 
rostade rotsaker och persiljesås

eller fläskfilé med rostade rotsaker 
och svampsås

Pris: 275 kr inkl en öl och entré
Boka bord, 070-390 51 38

Kl 20-23  
pubafton

med underhållning

Pris till bästa 
Halloween utklädnad

Boka in din Vintersäsongsplats 
1 okt - 30 april 


