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Varmt välkomna önskar Kathrine & Bert-Ove med personal.

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.
Lunchjulbord 

450 kr inkl. kaffe och en julmust/läsk.
Stora Julbordet veckokvällar 

525 kr inkl. kaffe.
Stora Julbordet 

lördag lunch och söndag 
595 kr ink. kaffe
Jultallrik 310 kr

Julbord barn tom 12 år, 20 kr/år
(ex. 5 år = 100 kr)

Julbord
med underhållning

PepSons Julshow
2 & 3 december (3 dec fullbokad)

Bjuder på en sprakande show från 
schlager, pop, rock & galenskap

FOUR YOU
25 & 26 november

Med stämsång och glädje bjuder vi på allt 
från mysig julstämning till ösigt sväng.

Ring Bert-Ove tel 0935-109 31, för bokning.

Marcus & Gerhard
9 & 10 december (10 dec fullbokad)

Succéduon som har spelat med allt och alla. 
En duo med bred repertoar som gör att 

kvällen blir magisk.

TRE KALLA
16 & 17 december

Halvakustisk populärmusik för oss som 
gillar 70-, 80- och 90-talet blandat med 

lite nyare bra låtar.

OBS! 
Julshow 
2-3 dec 
sker på 

Festplatsen 
i Vännäsby.

Hemvändar-
kväll 

Juldagen 25 dec
DJ Fredrik ”Bullen” Stenlund

spelar hitsen från 80-talet och framåt!
Dörrarna öppnas kl 20.00

Musiken startar 21.00
Öppet till 02.00
Entré före 22.00, 100 kr
Entré 22.00-23.00, 150 kr

Efter kl 23.00, 200 kr
Åldersgräns 20 år

Julens roligaste kväll Lunch
måndag-fredag, 

10.30-14.00
110 kr 

(med förmånskort 99 kr)
Dagens lunch 

går även att få som 
take away, fr. 80 kr 



Lagom till 1a advent återuppstår pop-up-butiken Myrra.  

Allt som säljs är skänkt och alla pengar går till  
act Svenska kyrkans julinsamling - Bryt en tradition. 

Till försäljning finns ätbart och hantverk som förändrar världen.

 Myrra i Johanneskyrkan    Myrra i församlingsgården
Inlämning:                                         Tis 29/11 kl. 10-11.30
Kom & köp: Sön 27/11 kl. 12-13   Tis 29/11 kl. 11.30-13
För dig som vill skänka ätbart, bifoga gärna en ingrediensförteckning.
Passa även på att äta lunch i församlingsgården den 29/11 kl. 11.30-13.00!

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 

Fredag 25 nov bjuds det på månadens TÅRTA.

Johanneskyrkan

Onsdagar i Byastugan Vännäsby
kl. 12.00-15.00
Värdföreningar
23/11 Lions
30/11 Rotary
7/12 PRO
14/12 SPF

1a Advent i kyrkan!
Start för julinsamlingen Bryt en tradition.
Legenden om Lucia berättar om en flicka som väg- 
rade bli bortgift. Hon hävdade rätten till sin kropp,  
sin tro och sina egna val. Tillsammans kan vi bryta  
skadliga traditioner som tvångsäktenskap, köns- 
stympning och våld mot flickor.

Gudstjänst kl. 11.00 
i alla våra 3 kyrkor. Välkommen!

SOPPLUNCH
 
 

Nu 
Nu startaNu

Tisdagar i församlingsgården, Vännäsby kl. 11.30
Sista gången för terminen 6 dec.

Varje MÅNDAG kl. 18.00-20.00 på Bjurholms EFS

SPRÅKCAFÉ

Julkonsert 
Johanneskören, Happy Singers, solister  
och instrumentalister framför musik i juletid.

Johanneskyrkan
Lördag 10 december
kl. 19.00
Fri entré - kollekt till act Svenska kyrkans julinsamling.

Julkonsert 
Bjurholms kyrkokör, solister och musiker. 

Lisbeth Fors Malm

Bjurholms kyrka
Söndag 11 december

kl. 18.00Fri entré - kollekt till act Svenska kyrkans julinsamling.

BARNGRUPPERNAS 
TERMINSAVSLUTNING
med gudstjänst för stora & små
Bjurholms kyrka
4 dec kl. 11.00
Efter gudstjänsten bjuds det på  
adventsfika i kyrkan.
Vännäs kyrka
4 dec kl. 11.00
Efter gudstjänsten bjuds det på  
varmkorv och fika i församlingsgården. 
Barnens Bästa bibelutdelning till 5 åringar.

Julkonsert 
Vännäsby kyrkokör

Vännäs kyrka
Tisdag 20 december
kl. 19.00
Fri entré - kollekt till act Svenska kyrkans julinsamling.

Afton i kyrkstugan
med julgröt, lotteri och allsång med Gun Rehnman.

Tisdag 6 december kl. 18.00



Träffa tomten, ponnyridning, musikunderhållning, jullotteri
hos butikerna, julgranständning av stora granen och

skyltfönstertävling mm.
 

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

Alen
BegravningsbyråNya

- Bouppteckning från 5750:-

- Arvskiften
- Dödsboförvaltning

etablerad 2005

Ulf Påhlsson

Hos oss är mötet grunden för allt vi gör. Mötet mellan människor och en mångfald av idéer, erfarenheter och 
kunskap har gjort oss till en stabil och trygg bank som kan hjälpa dig att nå dina mål och förverkliga dina drömmar. 
När allt runtomkring oss hela tiden ändras, kan du vara säker på att vi alltid sätter ditt bästa först. Välkommen att 
prata med en kunnig rådgivare, på tider och i kanaler som passar dig. Hos oss sker avgörande möten varje dag.

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

Vad skiljer Handelsbanken 
från andra banker?

Lisa Königsson Linda Öhrman Nina EssebroCarina Olofsson



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

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

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

VÄNNÄS / LÄGENHET / TJÄRNGATAN 13B VÅN 3/3
Gavellägenhet med öppen spis och balkong mot parken
Boarea 80,5 m2  4 r.o.k.
6140 kr/mån inkl internet, tv och el.

VÄNNÄS / VILLA / BJÖRKVÄGEN 6
Barnvänlig familjevilla med fjärrvärme och nytt tak 2021.
Hörntomt om 1023 m2

Boarea 124 m2 Biarea 166 m2



Kolla in oss på vår hemsida 
Qlip4you.se

Välkommen till oss!
Vännäsby 0935-205 20 Umevägen 167

Tomtebo 090-765 76 06 Sjöråvägen 69

Frisör

BRANDTS
etablerad 1943

Blommor & BegravningsbyråVardag, 
fest & sorg
Ö.Järnvägsgatan 20 Vännäs 0935-10070 
Öppettider mån-fre 10-17.30 lör 10-14

Häradsvägen 115 Vindeln 0933-772737 
Öppettider mån-fre 10-17 lör 10-13

- Begravningsjour dygnet runt -

Vardag, 
fest & sorg
Ö.Järnvägsgatan 20 Vännäs 0935-10070 
Öppettider mån-fre 10-17.30 lör 10-14

Häradsvägen 115 Vindeln 0933-772737 
Öppettider mån-fre 10-17 lör 10-13

- Begravningsjour dygnet runt -

Följ oss gärna på sociala medier för 
uppdateringar kring öppettider, utbud m.m.

Bjurholm  0932-102 77
Vindeln  0933-77 27 37
Vännäs  0935-100 70

Begravningsjour dygnet runt • www.brandtsbb.se

Extra öppet på Skyltsöndag 27 nov 
Kl. 12.00 - 16.00 i alla våra tre butiker. Välkomna!

Hjulinställningar - Fälgriktning - Fordonsservice - Bilvård

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

Däck  •  Fälgar  •  Däckhotell

Vi har BRA VINTERDÄCK! Har du?



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

"Företagare, se hit"
"Tänk lokalt och anlita oss för en prisvärd 

lokalvård efter era behov"

FlyTThjälp och 
TransporTTjänsTer!

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

ansvarsförsäkringar. 

lIlla jul & 
nyårspakeTeT:

Boka 4 timmar professionell städhjälp 
utefter dina behov & önskemål inriktat på 
hela bostaden, specifika rum exempelvis 

kök/badrum. 
Vi har kompetens, utrustning och material 
för att just din bostad ska bli skinande ren.

FasT prIs 895 sek
inkl.moms, Rut, utrustning & städmaterial. 

Framkörning tillkommer beroende på adress.

sTora jul & 
nyårspakeTeT:

Boka 8 timmar professionell städhjälp 
utefter dina behov & önskemål inriktat på 
hela bostaden, specifika rum exempelvis 

kök/badrum. 
Vi har kompetens, utrustning och material 
för att just din bostad ska bli skinande ren.

FasT prIs 1695 sek
inkl.moms, Rut, utrustning & städmaterial. 

Framkörning tillkommer beroende på adress.

OBS… Begränsat antal platser så skynda dig att 
boka din plats redan idag. 

(Erbjudandet giltigt t.o.m Januari 2023)

KVALITETSSTÄD TILL INFLATIONSPRISER!
Låt oss underlätta för dig under jul & nyår där vi utför städtjänster utefter just 

dina behov, gäller även gardinbyte, strykning & tvättning. (Gäller ej fönsterputs)

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

Ordning och Reda.



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.

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

Fullständiga rättigheter
Catering för alla tillfällen

Öppet hela året!

Öppettider
för reception, restaurang och uteservering

se hemsida: www.angsjoncamping.se

Nyårsafton
Vi bjuder in till en helafton hos oss!

Från kl 18.00
Vi börjar med en välkomstdrink. 

Sedan serveras en blandad buffé med 
dessert. 

Dansa till Noblez. 
Bubbel till tolvslaget. 

595 kr
Nyårsafton, endast entré 100 kr.

OBS! Campingen är fyrverkerifri!

Boka även ditt nyårsboende hos oss.
Under nyårsafton är buffén 
obligatorisk med boendet.

Nyårscatering
Förrätt: Klassisk skagentoast. 

Huvudrätt: Helstekt mörad fläskkott-
lettrad med potatisgratäng, sallad 

och Karl-Johansås. 
Dessert: Chokladmousse.

3-rätters 345 kr
2-rätters 275 kr

1 rätt 199 kr
Catering sker mellan kl 16 till 17. 
Möjlighet att få maten levererad.

NYårSFIraNDe

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

Välkommen!



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



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

Ekologisk 
hudvård 
Köp 3 

betala för 2

Natural Beauty Gift bag 
349 kr. (värde 733 kr)

Här finns det Julgåvor!

Extra öppet Skyltsöndag 12-16

Vid köp av Presentkort 
för 1000 kr, 

får du med produkter 
värda 500 kr.

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
För julhelgens öppettider, se nästa nummer av Mitt i Prick eller minabibliotek.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!
Julpyssel med Maria Sundquist   BARN
Vännäsby bibliotek
Fredag 25 nov 13.30 – 15.30
Vi bjuder alla barn som pysslar på fika
Drop-in – ingen anmälan.

Fredagsmysavslutning   BARN
Vännäs bibliotek  
Fredag 25 nov 14.00. 
Sagostund med samiskt tema: 
författarbesök med Sophia Rehnfjell samt pyssel.
Fika finns att köpa.
Anmälan till Vännäs bibliotek. För barn från 3 år.
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Varmt välkommen till
Vännäsbygdens Röda Kors 
ADVENTSVESPER 

Lördag 26 nov. kl 18.00 
Vi börjar i kyrkan i Vännäsby med tal, andakt och ljuståg 

och fortsätter i församlingsgården med tomte, fika, 
loppis och olika lotterier.

Foto: Anders Stridh

 UFFE:s 
Lågprisklockor

SÄLJER KLOCKOR
Byter BATTERI - BAND - SPRINT

Wrapmaster & Folierullar
Vacuumpack & Påsar

Öppet: Måndag-Fredag 10-17
Södra Drottninggatan 19, VÄNNÄS

Tel. 070-276 02 53

Underhållning utöver det vanliga

Lennart Ljungkvist Musikproduktion

BRÖLLOP   •   FEST   •   EVENT

073 - 545 29 96       trombiano@gmail.com



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



www.lackcenter.com
Marahällan 26, Vännäs   e-post: info@lackcenter.com

Stig: 070-635 49 30   Pierre: 076-818 81 75

lAckErinG AV 
• Fordon (även lastbilar/traktorer)

• Försäkringsskador.
• Kök/Möbler.

• Industrilackering.
Det mesta går att lackera!

Med över 40 års erfarenhet borgar vi för väl 
utförda jobb.

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 

Lid inte i onödan
Besvär med rörelseapparaten kan vara både besvärande och smärtsamt. 

Med rätt insats kan man effektivt hindra detta. 

ROBIN ELFVING
Naprapat

Hos oss får du hjälp av utbildade 
fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer

Umevägen 11
Tfn. 0935 - 74 18 90
www.vannasrygg.se

CHRISTOFFER FORSBERG
Kiropraktor

HANNA SÖDERLUND
Fysioterapeut

ROBIN ELFVING
Naprapat

TOBIAS FORSBERG
Kiropraktor

LINNEA PERSSON
Fysioterapeut

Öppet: Måndag-Fredag 07.30-17.00
Torsdag med kvällsöppet till 19.00

Lunch 12.00-13.00

Vännäsby, 0935-399 30    johanssonmaskin.se

super sales
på FjolåreTs

skoterkläder • skor 
handskar

hjälmar • Glasögon

40 - 70%
på  ord.pris



Nästa nummer av Mitt-I-Prick 
utkommer 10-12 december.

OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,
ta kontakt med oss på Art & Typ, senast 25 november.

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

VÄNNÄSKORTET
nöje, shopping, mat, upplevelser

Läs mer om presentkortet på vannashandlarna.se 

 

Öppet:  Fre-sön 11-18
25 nov - 23 dec

även tors-fre 22-23/12  11-18.  Välkomna!

Tel. 073-207 82 66  •  Vännäsby  •  www.slojdarnashus.se

julÖppeT
slöjdarnas hus

stort utbud av slöjd och 
konsthantverk

julfika • lättare luncher
surdegsbröd

           café & Bageri
kl 11-16

Tunnbrödsförsäljning 
alla lör-sön

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

Lokalt och Nära Julbutik

Skyltsöndag 
27 nov 

öppet kl 12-16 

Provsmakning

Caféet har Adventsfika


