
GRUPPFÖRSÄNDELSE

Storgatan 8 Bjurholm • 0932-101 77
Mån-Fre kl 9-17 • Lör kl 10-14

PRESENTBOXAR 

med dofter för 

både tjejer & killar

JULKLAPPSTIPS!

GE BORT ETT 
PRESENTKORT 

TILL NÅGON DU 
TYCKER OM

JULKLAPSTIPS!

Nästa nummer kommer redan den 10 december!

1 nr kvar innan jul
Jul • Julhälsningar • Julbord • Mellandagsrea • Nyår

Maila ditt manus till annons@bjurholmsguiden.se
eller ring 0951-100 17 så hjälper vi dig.

Manusstopp

20 nov

Tel 0951-100 17 • www.bjurholmsguiden.se • www.vannasguiden.se • www.tryckeriet.nu 

Produceras av ST Tryckeri & Reklam • 8 200 ex

Ansv. utgivare: Markus Falkner

Årgång 6

annons@bjurholmsguiden.se
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Bjurholm/Vännäsguiden
Blå Vägen 246, 923 31 Storuman
Tel. 0951-100 17
annons@bjurholmsguiden.se

Chefredaktör/Ansvarig utgivare
Markus Falkner

Annonsförsäljning
Markus Falkner, Elina Kallin
Tel. 0951-100 17
annons@bjurholmsguiden.se

Annonsmaterial/Produktion
Elina Kallin
annons@bjurholmsguiden.se

Ägare 
Storuman Tryckeri & Reklam AB

Distribution
Posten AB

Utgivningsområde
Bjurholm, Fredrika, Örträsk, Norrfors, Nyåker, Hörnsjö, 
Gräsmyr, Vännäs, Vännäsby, Tvärålund, Rödå, Sörfors, 
Brännland, Överboda samt företagen i Nordmaling & 
Vindeln.

Upplaga
Tryckt upplaga: ca 8000 ex
Distr. hushåll/företag: 7787 ex.

Annonsgranskning
Bjurholm/Vännäsguiden förbehåller sig rätten att avböja 
olämpliga annonser.

Betalningsvillkor
Fakturering sköts av Skriv- och kontorstjänst AB. Avgift 36:-, 
30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsrän-
ta och påminnelseavgift. Reklamskatt ingår i alla priser.

Uteblivet manus/Avbokad annons
Manus som inte blir inlämnat eller annonser som avbokas 
efter sista manusstoppsdatum debiteras med full annons-
kostnad.

Nästa utgivning: 10/12
Manusstopp: 20/11
annons@bjurholmsguiden.se

När nu hundratals människor på flykt 
kommer till våra städer, samhällen och 
byar, är det för de flesta av oss också 
med ett språk vi inte förstår. Det är väl-
digt uppenbart för oss, men tänker vi 
efter, har vi redan så många språk här 
som vi inte heller förstår.

Varje yrkeskategori har nämligen sina facktermer, 
benämningar och slangord. En del som präster och 
läkare, har till och med ett riktigt språk att ta till; lati-
net. Visserligen så pass utdött att Googles översätt-
ningstjänst inte bemödat sig att ta med det i sin lista, 
men icke desto mindre fullt av skrämmande ord. 
Vena saphena manga, mullrar doktorn olycksbådan-
de, och du kan inte för ditt liv förstå vad japanska 
teckningar har med ditt åderbråck att göra. Och 
varför får jag veta att jag lider av dyspepsi, som låter 
betydligt dödligare än det svenska magkatarr?

När jag utbildades till journalist kom flera nya be-
grepp in i min värld. Det var punkter, cicero, ingress, 
brödtext, toppa, lakan, ettan, vänsterkryss, typome-
ter, snurra, mellis, puff, Times, Cicero, och alla deras 
bröder. 
I dag är väldigt många fler bekanta med punkter 
och olika stilar tack vare datoriseringen, men vi är 
fortfarande en inte alltför stor skara som vet att det 
går tolv punkter på en cicero. Båda är alltså två 
gamla typografiska mått.

När jag efter tidningstiden tog steget över till infor-

mationssidan och Umeå universitet, öppnade sig en 
värld av förkortningar. Allt hette långa krångliga saker, 
men vad gjorde det, när det enkelt (nåja) kunde för-
kortas till ett antal bokstäver. För det mesta omöjliga 
att uttala som ett ord.
Där finns exempelvis HPC2 som står för Högpreste-
rande beräkningscentrum Norr, eller UFBI, förkortning 
för Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning samt 
UMDAC, som jag inte en enda gång, inte en enda, un-
der mina dryga tio år i statens tjänst, hörde kallas vid 
dess riktiga namn: Umeå universitets datorcentral.
Ja, men universitetet är väl ändå lite speciellt, lite 
märkvärdigt så där, så det är klart att det finns många 
konstiga ord där som ingen utanför förstår, påpekar 
då vän av ordning.
Men så enkelt är det inte. Försök förstå vad två byg-
gare pratar om när det kommer till utkragning, ABT06 
och FTX-system. 

Ja, och så går det hålla på att redovisa alla yrkeskate-
goriers specialuttryck sida upp och sida ner. Och det 
fina är, att vi absolut inte behöver lära oss varandras, 
så länge alla tänker på att inte använda dem i tal eller 
skrift när vi vänder oss till människor utanför vår egen 
bransch. Gör vi ändå det, kan vi lika gärna ta till lati-
net. Ingen förstår i alla fall vad i vill ha sagt.

Susanne Wiklund

Månadens Kåseri
av Susanne Wiklund

Så många språk 
i språket

Kort om 
Susanne Wiklund
Journalist, kommunikatör och 
författare som driver företaget 
Susanne Helt enkelt, där hon 
skriver allt utom sport. 

Kontakt: susanne@heltenkelt.eu



BJURHOLM 
Öppet: Tors 14-16, Lör 12-14 
eller enligt överenskommelse. 
(utökat öppethållande vid behov!)

Handskar • Mössor • Pyjamas m.m.
Toppenpriser - Passa på!

50% på allt 
i butiken

Köp dina julklappar hos oss!

GRILLAD KYCKLING
Egen grill. Råvikt 1040g

JULMUST
Coop
1,5 liter

+ pant

VETEMJÖL
Coop
2 kg

LAXFILÉ
Polar Seafood
4x125g

2990
/st

Priserna gäller tom 25/11 2015

VÄNNÄS Coop Konsum Vännäs • Östra järnvägsgatan 9a, 911 31 Vännäs • Alla dagar 8-21 • Priserna gäller tom 25/11 2015 

10:-/st10:-
2 för

69:-/st
LUSSEKATTER
Bonjour 
Bakat i butik. 54g

25:-
4 för

Fika gott i juletider

Vi har ett stort sortiment av julbröd
Lussekatter *  Saffransemlor * Längder * Bullar

Skyltsöndagsfika i vår mysiga miljö

Kaffe & saffrans-
semla 50:-

Ö. Järnvägsgatan 16D • 0935-109 20

Café
Ljuslyktan

www.cafeljuslyktan.se



• Skräddarsydda längder

• Leverans direkt

• Stort tillbehörssortiment

• Även måttbeställda tillbehör

• Släpvagn utlånas

Marahällan, 911 42 Vännäs • Tel. 0935-124 20 • www.vannasplat.se

EGEN-

TILLVERKAD

PRODUKTION

29 kl 15-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marshällan 8, 911 33 Vännäs • Tel. 0935-124 70 • www.byggexperten.nu

Nya tapeter!

Välkommen in till oss!

28 år i Örträsk - 25 år i Skivsjö

Vi jubilerar!

ÖRTRÄSK & SKIVSJÖ

Mån-Fre 9-17 (lunch 12-13)
Lör 9-15 • Sön 12-15

Sven & Helga 0932-301 74, 0933-530 01

Lördag den 28/11 bjuder vi alla kunder på 
kaffe med dopp, samt saft & godis till alla barn

TID: ÖRTRÄSK kl 9-14 • SKIVSJÖ kl 9-13

Välkommen att fira med oss!

Konduktörsg. 8 • 911 32 Vännäs • Infart via Vegagatan • 0935-100 11

www.hosossfrisor.se

Vi önskar dig en

God Jul
LASSE & MONICA



Kontakta oss redan idag!
Tel. 073-815 98 41

andreas@nybos.se

eller besök oss på
www.nybos.se

”Med ett brinnande intresse och 
goda kunskaper vill vi hjälpa Er med allt från 

små reparationer till stora byggprojekt”

ÖRTRÄSK LIVS • Anders & Siv • 0932-300 15

Vi firar

22-års jubileum

Fre 27/11-Lör 28/11

Kom in & fira med oss
- Vi bjuder på fika!

TÄVLING!
Handla för 300:- så kan 

du vinna ett presentkort 
värde 500:-

Gäller 27/28-11

Missa inte skyltsöndag 29/11 kl 15.00

med

NOBLESZ

Joel & Christopher Gunnarsson och barn
Söndag 6 dec kl 19.00 i Bjurholms Kyrka
Biljettpris 100:-  Under 15 år fri entré
Förköp ICA Bjurholm & ICA Agnäs eller vid entrén.
Arr: Isabell produktion och Bjurholms församling

Julkonsert 2015
Stämningsfullt och vackert

Storgatan 2, 911 32 Vännäs • 073-438 19 43, 073-836 88 41

Sortiment & priser: www.minimiwebshop.tictail.com

mi•ni•mi
barnbutik

Leksaker & kläder till barn och ungdomar stl. 4
4-170

Öppettider: Måndag-Fredag kl 10-17 • Lördag kl 10-14

Roliga klappar till jul

Till de minsta

Till den händige

Självlysande!

Till musikanten

Missa inte vår Julkalender 
i december - Ett erbjudande varje

dag ända fram till julafton!

JULKONSERT
MED

SAMUEL 
LJUNGBLAHD

RAY OF GOSPEL  FLYGEL: DANIEL STENBAEK 
DIRIGENT: KATARINA KARLSSON

ELBAS: ERIK GENBERG. GITARR: TIMO JONSSON     
TRUMMOR: ULF SUNDQUIST

Biljettpris: 200 kr
Förköp på Konsum, Ica och Pastorsexp i Bjurholm.

Ev kvarvarande biljetter säljes vid entrén.

Lördag 19/12 kl 18.00
Bjurholms kyrka
Ett samarrangemang med SENSUS



TA KÖRKORT
I HÖST MED OSS

gymnasiepaket 4.995:-

Västra kyrkogatan 8, Umeå
Tel. 090-13 35 53 • 070-595 48 60

Vi kör intensivutbildning 
på alla behörigheter

Bil - Mc - Lastbil - EU-moped - Snöskoter

BE Fastpris 3.995:-
B96 Fastpris 2.995:-

KOMPISRABATT

Ta med en vän vid anmälan, 

så får du 200:- rabatt.

Skoterkörkort 

2.195:- Umeå - Vännäs Trafikskola
V. kyrkogatan 8 A, Umeå

Telefon 090-13 35 53
Mobil 070- 595 48 60

Vi finns på Facebook



GOD MAT OCH MERA NÖJEN
Tel. 0935-109 30 • www.hotellvannas.se

Julbord
fr.o.m slutet av november t.o.m 21 december

Med stolthet dukar vi upp vårt omtalade och hemlagade julbord 
med start i slutet på november och fram till 21 december.

Alla söndagar i advent kommer tomten
med överraskningar till barnen.

Ring och boka bord redan nu!

JULDAGEN 25/12
HemvändarfestPartyt du inte bör missa!

TRETTONDAGS-
AFTON 5/1

Middag och dansMusik av Kung Bore och bandet SlaBang
Bordsbokning!

Välkommen in!

50%
rabatt

Massor av

JULGARDINER

* Längder

* Knythissar

* Kappor m.m.

Skynda fynda!

Paneler från 100:- paret





Vi har förädlat den västerbottniska skogsråvaran sedan 1931!

Tväråbäck 20
911 91 Vännäs

Tel. 0935-305 00
www.nkltra.se

Vännäs, Bjurholm, 
Nordmaling, Lycksele, Åsele
Jonas Tellström Tel. 0935-305 13
jonas.tellstrom@nkltra.se

Vännäs, Vindeln, Umeå
Lycksele, Robertsfors
Rolf Sandberg Tel. 0935-305 06
rolf.sandberg@nkltra.se

Kontakta

våra

virkesköpare!

Jullunch 109:-
serveras varje onsdag i december

Julmust ingår.

Pizzeria • Café • Bageri

Kom & möt oss på marknaden!
Bageriet finns på 
plats med många 
fina erbjudanden

Varmt välkomna!



johanssonmaskin.se

KVALITÉ - TRYGGHET - SERVICE
© 2015 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP)

NY 48 hk Rotax® V-twINmotoR med effektIV motoRBRoms • tRe-
stegs seRVostYRNINg (dPs) • stålRäckeN med lINQ™-sNaBBfästeN 
& totalt 163,3 kg kaPacItet • stoRt tIllBehÖRsUtBUd

En arbEts-atV mEd klass-
lEdandE funktionEr & sErVo!

Outlander™ l  
570 dPS™ 

65.900:- exkl. moms 
82 375:- inkl. moms

nEw!

© 2015 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP)

STARK RoTAx®  V-TWINmoToR med exTRA LÅG L-VÄxeL & effeKTIV 
moToRBRomS • SeRVo • fÅR KöRAS PÅ ALLmÄN VÄG med Am-/TRAKToR-
KoRT • INGeN BeSIKT NINGSPLIKT • AVdRAGSILL VId PÅVISAT BehoV

prisvärd, pålitlig & FlEXiBEl 
traktor - BYggd FÖr 2!

NEw!

Outlander™ MaX  
570 prO t3
86.220:- exkl. moms 
107 775:- inkl. moms

KVALITÉ - TRYGGHET - SERVICE
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JOBBA SOM 
EN VINNARE!

STARKA 
SNÖSLUNGOR FÖR 

STORA OCH SMÅ 
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KVALITÉ - TRYGGHET - SERVICE

johanssonmaskin.se
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Skyltsöndag i Bjurholm
29 november

God 

Jul!

Studieförbundet
Vuxenskolan

• Försäljning av tunnbröd

• Musikunderhållning 
av Hans-Olof Olofsson

• Daniel Eriksson säljer 
Souvas i pitabröd

• SPF Seniorerna Bjurholm
bjuder på glögg & 

pepparkaka

PRO Julmarknad
Folkets Hus kl 12-18

• Lokala slöjdare

• Loppisförsäljning

• Fikaförsäljning 
av BIF

• Pyssel för barnen

Kyrkokören
sjunger julsånger på 
Folkets Hus kl 13.00

Kyrkkaffe

LIONS
Korvgrillning

vid ICA 
kl 15-18



Skyltsöndag i Bjurholm
29 november

ABF
inviger de nya 

lokalerna 
(Köpmannagatan 23)

& bjuder på tårta 
kl 15-18

Polisen 
finns vid Ladan 
kl 12-14 och för 

medborgar-
dialoger

Rösta på levande 
skyltdockor hos 
Effes kl 15-17

Vinn värdecheck!

Ponnyridning
Backfors Gård

kl 15-18

Va’ med i Klappjakten
Klappjakten startar på Skyltsöndagen och pågår till och med Julafton.
På alla inköp* hos företagen som deltar får du en lottsedel per handlad 100-lapp.

FINA PRISER!
iPad Air 9,7” • Fitbit fitnessband

Crock-Pot Slow cooker
Helautomatisk pastamaskin

Vansbrospark • Chokladaskar
Totalt vinstvärde ca 10.000:-

BUTIKER SOM DELTAR:
Angsjöns Camping • BiLeVi’s • Bjurholms 

Bilkompani • Bjurholms Blommor • Bjurholms 
Herrfrisering • Coop • Effess Kläder & Skor 

Happy Homes • ICA Agnäs • ICA Bjurholm • Järnia 
Bjurholm • Lergrova • Lilla Garderoben

Lilla Skafferiet • Pizzeria Michelangelo • Salong Siv

* Gäller ej alkoholhaltiga drycker, företagskunder, bensin, spel eller lotter

UNDER SKYLTSÖNDAGEN FÅR NI 2 LOTTER PER HANDLAD 100-lapp*

BJURHOLMS
KOMMUN



Dags att planera 
annonsering för 2016
Boka ett annonspaket för att få rabatt!
Klipp ut denna cirkel för att lättare få en översikt över din annonsplanering.
Hör sedan av dig till oss så bokar vi en bra plats i Guiden, samt gör upp om 
vilken rabatt ni får.
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Företag: ............................................................................................

Kontaktperson: ................................................................................

Tel: .....................................................................................................

Mail: ..................................................................................................

Datum: ..............................................

Övrigt: ............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ANNONSPLANERING
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Kanelbullens dag • Höstfest • Höstmarknad
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1:a maj • Kristi Himmelfärds • Mors dag
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rt

Jaktsäsong

RABATTSTEGE:
10%  3 månader
15%  6 månader
20%  12 månader

Utgåva Utdelning
Januari 28 jan
Februari 25 feb
Mars 24 mars
April 28 april
Maj 26 maj
Juni 23 juni

Utgåva Utdelning
Juli 28 juli
Augusti 25 aug
September 22 sep
Oktober 27 okt
November 24 nov
December 8 dec

Klipp ut och spara!



ALLTID DUBBLA POÄNG
när du betalar med Coops betalkortLäs mer på coop.se

Ladda upp med

JULGODSAKER

AKTUELLA ERBJUDANDEN 26/11 - 29/11

BJURHOLM Priserna gäller 26/11-29/11 eller så långt lagret räcker • Mån-fre 9-19  Lör 9-18  Sön 9-18 • Tel. 0932-101 20

JULKORV
Bastuträsk charkuteri 300 g
ord. pris 14,90/st

20:-
2 för

LUTFISK
Coop, utan skinn
ord. pris 79/kg

5990
/kg

HUSHÅLLSOST
Arla 1,1 & 2,2 kg
ord. pris 89,95/kg

5990
/kg 25:-

3 för

+ pant

JULMUST
Apotekarnes 140 cl
ord. pris 13,95/st + pant

SAFFRAN
Coop 0,5g
ord. pris 19,50/st

20:-
2 för



Julbord i Tältkåtan 
från 1/12

Ring och boka bord!

Vårt hemlagade julbord dukas upp för dig 
och dina vänner i den mysiga Moskoselkåtan. 

Julbord för familjer på söndagar, pris 245:-

Catering av julbord
Ni kan även beställa Jultallrik 
eller Julbord för catering.
pris 175:-/pers.
Specialpris vid större 
cateringbeställningar.

4/12 Julbord
5/12 Julbord med musik
11/12 Julbord med musik
12/12 Julbord med musik
 Platser kvar

Även andra datum efter önskemål

Du kan även äta jultallrik hos oss

340:-



0932-520 44 • www.angsjonscamping.se

Boka in ditt nyårsfirande hos oss! 
3-rätters supé. Underhållning och dans.
OBS! Boka i tid, begränsat antal stugor & platser.

Tillbringa vintern 
med oss!

Nära till vinterfiske 
& skoterled.

Massor av aktiviteter 
och arrangemnag hela året!

Välkomna alla 
vintercampare!

WiFi på hela campingen!

Nyårsafton

Hjärtligt välkomna! /Fahd med personal

För aktuella händelser, 
gilla oss på Facebook!

Vi fixar din
catering för 

alla tillfällen!



PelletsDepån i Balsjö - Bjurholm
6 & 8 mm pellets på 
lager för beställning
eller hämtning från 
depån i Balsjö (ring 
före) 
 
Pelletsen Finns på:
Småsäck
Storsäck
Halvpall
Helpall
& Bulk

Arne Pettersson
070-696 35 38

pettersson_arne@hotmail.com

Varmt Välkomna! Arne Pettersson

Grattis! Vinnare av en pall
pellets Mikael Nording
vid utlottningen under
Bjurholmsdagarna

SÄNKT PRIS!

2050:-/pall

JULKLAPPSTIPS
Klappar som passar till alla!

CANVASTAVLOR
Håll kvar i dina minnen, gör en fin 
tavla att sätta upp på väggen. 
Finns i flera olika storlekar.

PHOTOS TO CANVAS
Gör egna canvastavlor hemma 
med din bläckstråleskrivare. 
Gör-det-själv -kit med 3 st dukar 
inkl. ramar. A4-storlek.

PERSONLIG KALENDER
En kalender för hela året med namnsdagar, 
helgdagar och veckonummer.
13 st personligt utvalda bilder, en för varje 
månad samt framsida. 
Spiralinbunden, A4-storlek.

JULKORT
Personliga julhälsningar efter dina 
önskemål. Format: 10x15 inkl. kuvert

FOTOFÖRSTORINGAR
Vi förstorar och printar dina bilder 
på fotopapper med hög kvalité. 
Från A5 och uppåt.

Kontakta oss för mer info och priser.
Tel. 0951-100 17 • info@tryckeriet.nu

Hohoho...Det här blir kul, 5 veckor kvar till 
jul!

vet vilka däck du behöver

www.dackcentralen.nu

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-10320

För mer erbjudanden och info 
facebook.se/dackcentralen

Dags för 
lysande tider!

Fick du lyktorna på bilen underkända 
vid besiktningen? Vi renoverar de åt dig 

så slipper du ett kostsamt byte.

590:-
/st



BJURHOLM • 0932-100 82
Välkommen in! 

Robert & Anna med personal

Snart är det

härliga juletider

ÖPPET 9-19
ALLA DAGAR

På skyltsöndagen bjuder vi 
på glögg och pepparkakor!

Royal Gala
ICA

1290/kg

Saffran
ICA

15:-
2 för

1:-/st

Tekakor
Bjurholm Bageri

Lokal leverantör

Lussekatter
Bjurholms Bageri

20:-
4 för

Umeå | Förrådsvägen 16 A | 090 - 70 44 70 | umea@stjarnafyrkant.se | stjarnafyrkant.se

ProHunt®Basic 2 

Bygger på en helt ny plattf  orm som med sitt  mycket smidiga 
format gör den att rakti v för jägaren som letar eft er en liten 
radio med stort hjärta. Radion är vatt entät och har alla ka-
naler och funkti oner som man söker i en modern jaktradio. 

Bygger på en helt ny plattf  orm som med sitt  mycket smidiga Bygger på en helt ny plattf  orm som med sitt  mycket smidiga Bygger på en helt ny plattf  orm som med sitt  mycket smidiga 

BRANDTS
etablerad 1943

Blommor & Begravningsbyrå

Välkommen in till oss!
Ö Järnvägsgatan 20A, Vännäs • Tel. 0935-100 70

Vår nyrenoverade butik 

är fylld av julinspiration

Öppet: mån-fre 10-17, lör 10-14
Extra öppet skyltsöndag 12-17

Förbeställ gärna dina arrangemang

-

• Fri assistansförsäkring
  12 månaders fri assistansförsäkring vid underhållsservice.

• Goda kunskaper  
  Våra fordonsmekaniker utbildas kontinuerligt för att kunna 
  vara uppdaterade på nya bilmodeller.

• Reparation som passar alla
  Vi reparerar och servar din bil på ett fackmannamässigt 
  sätt enligt tillverkarens instruktioner, vilket inte påverkar 
  nybilsgarantin.

• Garanti på reservdelar
  Reservdelar motsvarar originalkvalitet med tre års funktions- 
  garanti.

• Räntefri delbetalning
  Möjlighet att dela upp betalningen i upp till 24 mån räntefritt.

• Märkesanpassad service
  Bilservice enligt biltillverkarens serviceschema.

DET HÄR ÄR AUTOEXPERTEN VERKSTAD

VI TAR HAND OM DIN BIL
SOM OM DEN VORE VÅR EGEN

BJURHOLMS BILKOMPANI
Tel. 0932-105 31 • Vännäsvägen 2, Bjurholm

www.bjurholmsbilkompani.se

BILVERKSTAD

Vi servar och lagar alla bilmärken - Välkomna!



STYRKA      REHAB 
KONDITION
&

För effektiv träning och rehab

         Familj 10 % rabatt
       Studerande 10 % rabatt
     Folk- och sjukpensionär årskort 
   1.450 kr (gäller kl 07.00 - 14.00 )
  Köp av nyckelbricka 60 kr
Även autogiro!

MEDLEMSKORT
   12 månader 2.400 kr
     6 månader 1.400 kr
       3 månader 900 kr
        1 månad 350 kr

Västra Järnvägsgatan 4, 911 34  Vännäs • 0935-130 25

www.vannasgym.se • Alla dagar 07.00-22.00

För köp av gymkort kontakta: 
Marlene 070- 25 26 506,  Tore 070-345 97 95

”Mamma, hyr min 
skidutrustning i vinter”

SPORTBUTIK, SKIDUTHYRNING, CYKEL- OCH SKIDVERKSTAD

Pengsjövägen 9, Vännäs • 0935-124 00

www.360norr.se

Hyr din kompletta skidutrustning 
hos oss. Enkelt, smart och smidigt!

Nyhet! Nu finns även längdskidor XC 
för både barn och vuxna.

Öppet: Tis & Tor 18-21 • Lör 10-14

Vintererbjudande:

Skoterkörkort
Kommande kurser med platser kvar

28 november & 19 december

TRAFIKSKOLAN I VINDELN

B-körkort
Nu sänker vi priset på 

intensivutbildningen till
7.950:- (ord. 9950:-)

Erbjudandet gäller v.46-v.8. Begr. antal platser.

För mer info se hemsidan



Restaurang • Konferens • Logi

Ett klassiskt, hemlagat 
& traditionellt julbord

Ta med familjen, ditt företag eller er konferens 
till oss för en mysig julupplevelse i riktig 

herrgårdsmiljö, med ett makalöst julbord 
som våra kockar själva tillagar.

Ring eller maila för bokning!

- Stämningsfull jul i bruksmiljö

Julklappstips!
Ge bort ett presentkort fyllt med 
goda matupplevelser på vår herrgård Välkommen!

önskar Håkan & Marita
bruket@olofsforsbruk.nu • 070-532 19 42

OLOFSFORS BRUK 
LÖRDAG 28 NOVEMBER 2015 18:00

Janne ”Loffe” Carlsson och Bill Öhrström med BC and The Heartkeys, Roberta’s från Uppsala 
vinnare av Scandinavian Bluescontest samt Deaf Dog Project från Västerbotten. 

En kväll med musik av svenska legendarer samt mat från Olofsfors Herrgård. 
Bordsbokningar för att äta görs till tel. 070-532 19 42, herrgarden@olofsforsbruk.nu

Biljetter köpes på Ticnet, pris 220 kr. exkl. avgift

Roots & Blues festival 2015

STORUMAN/SORSELE • UMEÅ • LYCKSELE • DOROTEA • VILHELMINA • ÅSELE

SPARA PENGAR GENOM SAMANNONSERING!

Vill du synas i inlandet?
Nå ut till ännu fler läsare till riktigt bra piser

UPP TILL 50% RABATT*
Maila in ditt annonsmanus till oss, samt vilka orter du önskar annonsera på, 

så fixar vi resten! annons@tryckeriet.nu • Tel. 0951-100 17

VILHELMINA-aktuellt
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Med vår app tabussen.nu blir det nu ännu enklare att åka kollektivt i Västerbotten.  
Du köper din biljett direkt i appen innan du går ombord (tidigast 20 minuter  
innan avgång) och betalar med ditt bankkort eller via faktura. Enklare för dig och  
snabbare ombordstigning! 
I appen kan du även se alla avgångstider från en viss hållplats. Planera din resa från  
en plats till en annan och hitta närmaste hållplats via karta eller mobilens GPS.

tabussen.nu

Köp din biljett direkt i appen



Om Guiden fanns för länge, länge sen... del 2

Stoppa papyrysen! Cynisca från Sparta har vunnit 
Olypmiska spelen i hästkapplöpning. Det måste vi få med 
på rulle ett. Sen får vi inte glömma att nämna den nya 
uppsättningen som spelas på teatern Orchestra. Den sägs 
ha lysande recensioner... Då var vi nog klara. Nej men... 

vi har slut på papyrus. Katastrof! Spring genast iväg till 
Aristoteles och låna några rullar av honom!

Hmm... det här ser inte 
alls ut som rätt nyans. Är det 

verkligen bläck i denna? Luktar 
lite... surt. Ja just, jag blandade ju 

Kykeon igår kväll... Undrar om han 
märker någon skillnad?

VÄLKOMMEN IN!
Öppet: mån-fre 9-17 • lör 10-14

Tel. 0932-403 32 eller 070-284 17 87

Besöket fortsätter!

Förutom TVÄTT hjälper vi dig med:
• Flyttransport
• Snöröjning
• Allehanda småsysslor
• Byte/lagning av blixtlås
• Sömnad

SKYLTSÖNDAGEN
Slå din rabatt på tärning 5-30%

Gäller allt i butiken utom barnkläder

Julklappstips från

Boka tid mån & ons
070-698 71 33

Välkommen 
till oss!- För dig 

som vill synas!
annons@bjurholmsguiden.se

0951-100 17



Östra järnvägsgatan 9D, Vännäs • Tel. 0935-100 80

Kom och njut av vårt härliga

Julbord
i våra anrika miljö

Från 28 november serverar vi vårt stora hemlagade 

julbord för bara 345:- inkl. dryck (läsk, lättöl, vatten).

Boka bord på 0935-100 80

Vi har även julbord på Julafton!
Gran * Julmat * Kalle Anka på tv * Goda juldesserter m.m.

Boka bord på 0935-100 80 • Alla välkomna!


