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AllA hjärtAns dAg
tisdag 14 februari

Erbjudande
3-rätters middag 375 kr

Boka bord.

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

Varmt välkomna! Bert-Ove, Lisa & Simon med personal.

Vintermeny

A la cartén serveras måndag-lördag 13.00-20.00
Reservation för ev. evenemang, teman eller abonnerat.
Ändringar kan förekomma i menyn. Vid allergier, fråga oss i personalen.

QUIZ-nYhEt! 
Vi kommer en gång i månaden att ha en quizkväll 

onsdagar i 4 månader start 1 feb. Det kommer vara olika/
blandade teman, allt från film, musik, vilken huvudstad, 
maträtt med mera. Man samlar poäng under alla quiz, 

vilket innebär att du kan vara med på ett eller flera till-
fällen. 

Det kommer vara ett litet pris för kvällens vinnande lag 
och ett totalseger där samtliga quizpoäng räknas. Laget 

vinner då ett presentkort på 2000 kr.

Quizen kommer att starta vid 19.00 och annonseras via 
hemsidan och Facebook. 

Lagen ska vara 2 - 6 personer

Ons 1 feb Quiz del 1 ! 
För den som vill äta innan så har vi erbjudande 
BBQ steak sandwish för endast 150 kr 

och bra priser i baren.

Förrätter
# Lokal chark, 120kr
Vindelrökt älg & sidfläsk, salami från Hansens charkuteri, 
Svedjan gårdsost, Skärvångerns ädla, marmelad & fröknäcke 
# Jordärtskockssoppa & gravad älg, 120kr
Picklad svamp & jordärtskockchips. Går att få som vegetarisk.
# Fisk taco, 120 kr
Lax, kolja, chili, koriander & friterad won ton
Huvudrätter:
# Ramen på svampbuljong, miso och soya, 175 kr
Svamp, soya, marinerat ägg, krispig kålrot, sötpotatisnudlar & 
sirachamajo. Går att få vegansk.
# Oxkindsragu, 180kr
Rigatoni pasta, Shiitake, champinjon & ostronskivling, parme-
san & örter
# Steak sandwich på BBQ-rökt karré, 175kr
Öl-karameliserad lök, chipotle ketchup, picklad rödkål, lavain 
bröd & Billingeost samt pommes.

# Husets högrevsburgare, 200kr
Potatobun, Billingeost, rökig chipotle-majonnäs, sallad, inlagd 
gurka med koriander, friterad lök samt  pommes
# Röding från Landö, 310kr
Beurre blanc på musselfond, avruga kaviar, kålrabbi, confitba-
kad purjolök & Granny smith äpple
# Ryggbiff från Norrländska gårdar, 310kr
Confitbakad & friterad bakpotatis, dragonmajonnäs, semitor-
kad tomat, krispig kålrot och rödvinssås
Desserter
# Madeleinekaka, 95 kr
Hjortronglas och granité på citrus
# Bakad choklad, 95 kr
Kräm på mandel, dadel, pecan och whiskey samt skum på 
färskost
 

VM-rAllY 10-12/2
Fredag 10 februari 

After rally buffé från 16.30. Rallybilarna kommer gå genom 
Vännäs centrum mellan ca 13-15, missa inte detta.

Lördag 11 feb  À la carte

rAllY-KICKOFF MEd rOCKFEst
Lördag 4/2 är det kickoff inför det kommande 

VM rallyt.
Centrumfest = Rally pepp och avslutas med rockfest. 

Vi säljer mat i parken på dagen.
På kvällen så är det Rockfest här på hotellet med buffé.

Buffé & entré, 300 kr. Boka bord.

tAPAs  Fredag 17 februari
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 250 kr



KOM OCH SJUNG I KÖR!
BJURHOLM - START 18 JAN 

Kören i Bjurholm övar i kyrkstugan.  
Sjunger en blandad repertoar i stämmor.   

Körledare Susanne Hakola, 0932-108 74

Bjurholms kyrkokör    onsdagar    kl. 18.30

VÄNNÄSBY - START 24 JAN 
Kören i Vännäsby övar i församlingsgården. 

Sjunger en blandad repertoar i stämmor.  
 Körledare Per Wållberg, 0935-205 30

   Vännäsby kyrkokör     tisdagar    kl. 19.00

VÄNNÄS - START 24-25 JAN 
Alla körer i Vännäs övar i Johanneskyrkan.  
Johanneskören sjunger en blandad repertoar  

med jazz, klassiskt, visor och folkton. 
Happy Singers sjunger gospel, soul och pop.  

Körledare Britt-Mari Hörnqvist, 073-094 52 90

    Johanneskören    tisdagar    kl. 19.00-21.00
    Happy Singers     onsdagar  kl. 18.30-20.00

Lilla Mångbergsgården 
Församlingsgården
Välkommen att dela gemenskap - med eller utan hantverk. 
Se övrig annonsering för när vi får prova på halmslöjd, tov-
ning mm. Stanna gärna kvar och ät sopplunch kl. 11.30

Ny dag och tid! 
Tisdagar jämna veckor kl. 09.30-11.30

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. 10.15 
Söndagsgudstjänst kl. 11.00*

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

Församlingsgården Vännäsby 
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-FRE kl. 9.00-15.00

Johanneskyrkan

Hantverkscaféet

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

FREDAGAR kl. 15.00 jämna veckor.

Slöjdcafé 
Bjurholms EFS 
Torsdagar jämna veckor kl. 18.00-20.00

Onsdagar i Byastugan Vännäsby
kl. 12.00-15.00

Café Hjärtegott är ett samverkans- 
projekt med det lokala föreningslivet,  
en plats att mötas på i Vännäsby.

Varje vecka får du träffa en ny  
förening som står för fikaserveringen.

Vill er förening vara med? Kontakta oss!

SOPPLUNCH
 
 

Nu 
Nu startaNu

Tisdagar i församlingsgården, Vännäsby kl. 11.30-13.00

Månadens 
BINGO 17/2 kl.13

Månadens 
SOPPA 10/2 kl.11-13

Månadens 
TÅRTA 24/2

Varje MÅNDAG kl. 18.00-20.00 på Bjurholms EFS

SPRÅKCAFÉ

Soppa + mässa = sant! 
Kyrkstugan + Markuskapellet 
Soppa för 50:- serveras från kl 16.30, mässa firas kl. 18.00

NÄSTA GÅNG 23/2

Varje fredag 
STICKCAFÉ

Musik med
KÄRLEKSTEMA 15/2

Försäljning av 
SEMLOR 22/2

  

Konsert med Musikskolans elever
Johanneskyrkan LÖRDAG 18 februari 19.00

Fri entré

Musikcafé med kärlekstema
Sång, fika och lotteri till förmån för  
act Svenska kyrkans fasteinsamling.

Kyrkstugan, ONSDAG 15 februari 19.00
- Fri entré - 



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

Kaffe + Gobit för 30 kr
Gäller jan och feb. Cafe Alice kommer med några utvalda 

goda bakverk under kommande veckor.

Lördag 4 feb Öppet Hus 
Sopplunch, varmkorv m.m.

Café Saluhallen

Läs mer på 
minabibliotek.se eller 

visitvannas.se

Region Västerbotten bjuder in till Kulturdialog 
Tisdag 31/1, 18.00 – 20.00 Vännäs bibliotek, Lilla salongen
Under kommande år kommer Region Västerbotten att ta fram en 
ny kulturplan som sträcker sig från 2024 – 2027. För att veta vad 
den nya planen ska innehålla vill de veta vad vi önskar, behöver 
och planerar här i Vännäs. Vill du vara med och påverka? Varmt 
välkomna att mötas och prata kultur och framtid tillsammans med 
Region Västerbotten! 
Föranmälan. Läs mer på www.vannas.se.

Tidskriftsförsäljning 
Onsdag 1 feb börjar vi sälja ut tidigare års tidskrifter i Vännäs 
och Vännäsby bibliotek. 
Välkommen att fynda!

Regnbågskväll  UNG
Torsdag 2/2 18.00 - 21.00 OBS: Lokal Ikaros 
Boktips, pyssel och fika - öppet för alla ungdomar!
Ikaros, Vännäs bibliotek

Livesändning av Vetenskapsluncher 
Vi livesänder de populära Vetenskapsluncherna från Umeå 
universitet i Vännäs bibliotek, Lilla salongen. 
Torsdagar 12.15 – 13.00 under perioden 2 februari – 6 april 
(ej v. 7 och v. 10)
Ta med en lunchlåda om du vill (mikro finns på Kulturtorget intill).  
De tio första som anmäler sig inför första tillfället 2 februari bjuds 
på lunchmacka!
Anmäl dig till biblioteket@vannas.se eller 0935-141 80
För mer information se minabibliotek.se eller umu.se

Fredagsmys  BARN 
Inled helgen på bästa sätt med oss på Vännäs bibliotek, med 
sagostund, pyssel och fika.
Fredagar 14.00 fr o m 3/2 t o m 31/3. OBS! Inget Fredagsmys 
v. 11.

Livesändning av författarsamtal: Ella-Maria Nutti
Tisdag 7/2 18.00 Vännäs bibliotek, Lilla salongen
Författaren Ella-Maria Nutti berättar om sitt författarskap och om 
sin bok Kaffe med mjölk.
Vi livesänder framträdandet på stor-tv och bjuder på fika.
Anmäl dig till biblioteket@vannas.se eller 0935-141 80
Vuxenskolan, Vännäs bibliotek

Bebisramsor för barn 0 - 2 år
Ta med ditt barn på en trevlig stund med sagor, ramsor och sång.
Torsdagar 23 februari – 23 mars. Drop in.
Vännäs bibliotek 09.00
Vännäsby bibliotek 12.30

Författarbesök: Tina Harnesk
Tisdag 28/2 18.30, Vännäs bibliotek
Folk som sår i snö heter hennes 
uppmärksammade debut. Nu 
besöker Tina Harnesk Vännäs 
bibliotek för att berätta om sitt 
skrivande.
Vi bjuder på fika.
Föranmälan till:
biblioteket@vannas.se 
eller 0935-141 80
ABF, Vännäs bibliotek

PÅ ÅRETS 
skoterkläder, handskar, 
skor, hjälmar, glasögon 
& skydd 

20% REA

PÅ FJOLÅRETS
skoterkläder, skor, 
hjälmar & glasögon

40-70% REA

På ord. pris
(Gäller bara lagervaror)

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 



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

Bemannade öppettiderBemannade öppettider
må-tor 9-21må-tor 9-21

fre 9-17fre 9-17

lör 9 -15lör 9 -15

sö 9-19sö 9-19

Det går att spela obemannatDet går att spela obemannat  

05.00 - 23.30 alla dagar05.00 - 23.30 alla dagar

  Ladda ner playtomic-appenLadda ner playtomic-appen

  RegistreraRegistrera

  Aktivera platstjänsterAktivera platstjänster

  Klicka in på Norrland PadelKlicka in på Norrland Padel

VännäsVännäs

  Skrolla längst ner för att kopplaSkrolla längst ner för att koppla

kontot till osskontot till oss

          Gäller tillGäller till    28/228/2  

    Vi ses i hallen!Vi ses i hallen!

Hjulinställningar - Fälgriktning - Fordonsservice - Bilvård

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

Däck  •  Fälgar  •  Däckhotell
Vi har BRA VINTERDÄCK! Har du?

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



UTGIVNINGSPLAN 2023

Manusstopp Utgivning

Fre 13 januari 28-30 januari
Fre 10 februari 25-27 februari 
Fre 10 mars 25-27 mars 
Ons 5 april 22-24 april 
Tor 4 maj 20-22 maj
Tor 8 juni 24-26 juni 
Fre 11 augusti 26-28 augusti 
Fre 8 september 23-25 september 
Fre 6 oktober 21-23 oktober 
Fre 10 november 25-27 november 
Fre 24 november   9-11 december

Prislista och Annonsavtal finns på vår hemsida
www.art-typ.se

Husbilar, nya och beg för snabb leverans
Gasol till bra pris 399 kr, PK10

Vi servar och reparerar bodelen på alla husbilar och husvagnar 

Grillkol från Vindelkol 259 kr, 50 liter

Företagsvägen 12
0935-20012

anton@norrlandsfritid.se

Årsmöte
Tisdag 28 februari kl 17:00, Hotel Vännäs.

Vi inleder med middag kl. 17:00 och därefter hålls årsmötet.  

Anmälan via vår hemsida: www.foretagarna.se/foreningar/vannas

Välkomna!

Välkommen till
din Mekonomen
bilverkstad i Vännäs
Mekonomen Bilverkstad är alltid ett tryggt
alternativ där alla dina garantier gäller.
Vi reparerar och servar alla bilmärken.
3-års garanti på reservdelar.

NYHET!
Försäkringsärenden inom
bilplåt/lack
Vi Gör Billivet Enklare.

Tel. 0935-104 40
Mekonomen Bilverkstad
Ö.Järnvägsgatan 52, 911 31 Vännäs, Öppet: Mån-Fre 7-16

Välkommen till
din Mekonomen
bilverkstad i Vännäs
Mekonomen Bilverkstad är alltid ett tryggt
alternativ där alla dina garantier gäller.
Vi reparerar och servar alla bilmärken.
3-års garanti på reservdelar.

NYHET!
Försäkringsärenden inom
bilplåt/lack
Vi Gör Billivet Enklare.

Tel. 0935-104 40
Mekonomen Bilverkstad
Ö.Järnvägsgatan 52, 911 31 Vännäs, Öppet: Mån-Fre 7-16

NYHET!
Erbjuder Serviceavtal 



Affischer av dina bilder
70x50 cm, kraftigt papper, egen produktion. 
Från digitala original (även 2 olika bilder).

2 st för 240:-

Canvastavlor fr. 380:-/st
Beställ favoritbilderna som en riktigt fin canvastavla till dig själv eller 

att ge bort.
Maila bilden till oss så ger vi förslag på storlek och eventuell beskärning av 

bilden utifrån era önskemål.

Andra format kan 
också fås.

Hör med oss.

TRYCKNING
Vår huvudsakliga produktion är tryckning av reklam, broschyrer, 
blanketter, kuvert, visitkort, affischer, medlemskort
 ....ja, nästan allt som går att trycka på papper. 
Från svart/vitt till färgtryck.

KOPIERING 
FÄRG och svart/vita kopior upp till SRA3-format [45x32cm]. 

STORFORMATSUTSKRIFTER
Affischer till trottoarpratare, papper eller plast.
Canvastavlor. Sätt dina favoritbilder på väggen. Mycket snyggt!
Vi gör även roll-ups.

LAYOUT
Vill du ha hjälp med utformningen av dina broschyrer och 
andra trycksaker, står vi gärna till tjänst med idéer och förslag.

MITT I PRICK
Vi ger sedan dec. 1993 ut ett månatligt annonsblad 
”Mitt i Prick”. Det distribueras ut över Vännäs och Bjurholms 
kommuner med omnejd. Den totala upplagan är 7.300 ex.
Du kan även läsa Mitt i Prick på vår hemsida www.art-typ.se

Öppet: Mån-Fre 8.00-16.00

Företagsvägen 5 A, 911 35  VÄnnÄSBy  •  Tel 0935-204 10  •  E-post: anders@art-typ.se  •  www.art-typ.se

Layout och tryck av:
Reklam 
Broschyrer
Blanketter
Manualer
Kuvert
Visitkort
Affischer
Medlemskort
Vykort
Föreningstidningar
Konferensblock
Menyer
Roll-up
Storformatsutskrifter t.ex. 
70x100 cm till trottoarpratare
Canvastavlor

Försäljning av:
Papper
Kuvert

KOnTAKTA ANDERS ERIKSSON

29 AUG 2022
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

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. 

FÖR VÄNNÄS
BÄSTA

centerpartiet.se/vannas @centerpartietvannas



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.

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!

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

Alen
BegravningsbyråNya

- Bouppteckning från 5750:-

- arvskiften
- Dödsboförvaltning

etablerad 2005

Ulf Påhlsson

SKOTERKORT 1995 kr
Ta skoterkortet hos oss, smidigt och till ett bra pris!
Teorin deltar du i digitalt hemifrån och körningen 
sker i Överboda , strax utanför Vännäs.

Få kurser kvar nu!

Läs mer på www.tops.nu



Nästa nummer av Mitt-I-Prick 
utkommer 25-27 februari.
OBS! Ni som vill annonsera i detta nummer,

ta kontakt med oss på Art & Typ, senast 10 februari.

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

Handelsbanken har tillsammans med Qbik AB och Areal i Umeå nöjet att
bjuda in till två träffar i skogens tecken. Vi kommer bland annat att prata om 
prisutvecklingen på skogsfastigheter och virkesmarknadens framtid. På vår 
Facebook-sida och på handelsbanken.se/vännäs finns mer information om 
plats och fullständigt program.

Datum: 7 februari (Vännäs) och 8 februari (Vindeln)
Tid: 18.00-20.15
Plats: Vännäs och Vindeln
Anmälan: Senast fredag 3 februari. Mejlas till vannas@handelsbanken.se
Vänligen uppge namn och telefon samt om ni har någon matallergi.
Begränsat antal platser.

Varmt välkommen!

I SAMARBETE MED

Skogsträffar med banken

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 / NORRA DROTTNINGGATAN 44C
Välplanerad trea med rymligt kök och balkong i eftermid-
dagssol och kvällssol. 
Boarea 79,5 m2. 5106 kr/mån inkl el, internet och tv.

Välkommen 
att kontakta oss för 

fri värdering av er villa i 
Vännäs / Vännäsby området


