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Nr. 3
MARS

BJURHOLM • 0932-100 82

Välkommen in! 
Mats med personal

Ny ägare på ICA Bjurholm
Kom in till oss och säg hej!

ÖPPET 9-19
ALLA DAGAR

Hej!
Jag heter Mats Lodesjö och är sedan några veckor 

tillbaka ny handlare här på ICA Nära Bjurholm. 

Närmast kommer jag från ICA Nära Hörnefors, 

där jag har jobbat i 10 år.  
Jag ser verkligen fram emot att utveckla butiken, 

mitt mål är att vi ska växa ur ”kostymen” och 

expandera både till butiksyta och som livsmedels-

butik. 

Vi har byggt och bygger om lite 
nu i mars månad men vi hoppas 
att ni finner det ni söker i vår 
lilla röra. :)

Välkommen in till oss 
på Ica Bjurholm

Ägg
ICA M/L 20-pack

30:-/förp.

Chips & ostbågar
OLW 275g

35:-
2 för

Läsk
ICA 1,5L

5:-/st

Glad Påsk!

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”

ROT
avdrag

Vi önskar alla våra läsare en Glad Påsk!

EXTRA!
KORSORD
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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: 28/4
Manusstopp: 6/4
annons@bjurholmsguiden.se

Jag tycker påsken är en ganska enkel och 
kravlös högtid. Dels vet du att den alltid bör-
jar en fredag, dels kan du i princip använda 
samma inköpslista som i julas. Ett tips bara, 
är att byta ut vörtlimpan mot en lammstek. 

Inte behöver man flänga runt efter klappar och på 
allehanda avslutningar och konserter heller, utan de 
gåvor du eventuellt tänkt dig, inhandlar du i din van-
liga matvaruaffär till extrapris dessutom. Här har jag 
dock en fundering. Vad hände med gamla hederliga 
tillgång och efterfrågan? Denna antagligen årets 
största snaskhelg, rear de ut lösgodiset för halva 
priset, när de enligt alla marknadsekonomiska regler 
borde fördubbla det.

Det finns också mer att lägga sin annars så vackert 
släta panna i djupa veck över. Ursäkta att jag frågar 
er också så här i påskfirandet, men när såg ni en 
kyckling senast? 
Nu menar jag då inte de döda, grillade, som finns i 
våra butikers delikatessdiskar, utan levande, gula, 
ulliga, små saker som säger pip, pip.
Själv kan jag bara påminna mig dessa från barndo-
men, då det ibland fanns sådana hos grannen. Då 
hade antagligen någon överbegåvad höna lagt ägg 
under en buske och i lönndom lyckats ruva fram sina 
små gula älsklingar.

Fastän majoriteten av oss aldrig ser en levande 
kyckling nu för tiden, är det ändå en massa små 

kycklingar i farten på bilder, tårtor, i godisform och som 
prydnader, just nu. Att kycklingen hyllas beror antag-
ligen på att den är minst sagt nära förknippad med 
ägget, som är en symbol för livet (kommer med våren). 
I många skapelsemyter sägs nämligen världen födas 
ur ett ägg och gulan symboliserar då solen, medan 
månen representeras av vitan.

Hur det nu än är med det, så äter vi ungefär 2000 ton 
ägg denna helg, helt utan en tanke på de stackars hö-
nor som förvirrat undrar vart alla deras små avkommor 
tar vägen.

Vare sig ni nu väljer att måla era ägg, färga dem med 
lökskal, snören, silkespapper, eller vad annat kompli-
cerat någon kreativ redaktör lurar er att göra, tar jag 
mina helst scrambled. Tuggar sakta på en skumkyck-
ling (utbyte inköpslistan skumtomtar) och önskar er 
alla en fantastiskt rolig påsk med massor med sol, god 
mat och trevligt sällskap.

Susanne Wiklund

Månadens Kåseri
av Susanne Wiklund

Det är så ont om 
kycklingar som 
säger pip

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

Kontakt: susanne@heltenkelt.eu

OBS! Alla annonser i Guiden är copyrightskyddade enligt lag. Detta innebär att de inte får fotas av, kopieras, eller publiceras i andra tidsskrifter, på nätet eller i sociala medier.



www.hosossfrisor.se

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

GLAD PÅSK
önskar vi alla 
våra kunder

Lasse & Monica

Westmans Livs • 0932-400 68 • Karin & Stina

Handla PÅSKMATEN hos oss!

ÖPPETTIDER PÅSKVECKAN
Mån - Ons  8.30-17.00

Torsdag  8.30-18.00

Fredag  STÄNGT 

Lördag  8.30-13.00

Välkommen!
AGNÄS Degerås 27, 922 92 Vindeln • Tel. 073-042 01 61 • www.dinglasman.com

Reparation av fönster • 
Inglasningar •  

Speglar •
Persienner och markiser •

ROT
avdrag

Tappa fettvikt och stanna där
Med vår nya hälsosamma produkt kan du gå ner ett 
kilo i veckan, samtidigt som du bygger muskler och göder 
de viktiga tarmbakterierna. Eftersom du sedan sakta fasar 
ut produkten, kommer du också att kunna stanna på den 
nya vikten.

Har du likt oss tröttnat på jojobantningen ringer du 
073-025 57 83, eller skriver till info@viktenav.se  
så berättar vi mer.

ÖRTRÄSK LIVS • Anders & Siv • 0932-300 15

Skärtorsdag 9.30-18.00

Långfredag STÄNGT

Påskafton 9.00-13.00

Annandagen STÄNGT

NORRBRÖD
3390/st

KÖP 2 för 40:-

Glad Påsk!

Restaurang • Konferens • Logi

Välkommen!
önskar Håkan & Marita

bruket@olofsforsbruk.nu • 070-532 19 42

Kom och ät gott hos oss!

Påskafton
26/3 kl 16.00-19.00

Påskmiddag
2-rätter med kaffe och Herrgårdens tryfflar

325:-/person. Ring & boka bord!

OBS! Alla annonser i Guiden är copyrightskyddade enligt lag. Detta innebär att de inte får fotas av, kopieras, eller publiceras i andra tidsskrifter, på nätet eller i sociala medier. OBS! Alla annonser i Guiden är copyrightskyddade enligt lag. Detta innebär att de inte får fotas av, kopieras, eller publiceras i andra tidsskrifter, på nätet eller i sociala medier.



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

Tel. 070-516 17 87 eller 070-284 17 87

GARNYRA! 25% rabatt på alla 
garner mellan 4:e och 9:e april

VI ÖNSKAR ALLA 
EN GLAD PÅSK!

Påskstängt 
24/3 - 3/4

• 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

Nu har vi även husbils- & 
husvagnsservice!
Snart är det dags att se över din husbil eller husvagn 
inför semestern. Kontakta oss redan nu, så är du redo 
när sommaren kommer!

Vännäs Bilverkstad AB
Västra Järnvägsgatan 2
911 34 Vännäs

Tel. 0935-512 15

www.meca.se 

ASSISTANS
Ingår alltid när du servar

din bil hos oss!

Nu lägger vi till MECA skylten. 
Däckcentralen är nu en del av MECA kedjan. 

MECA ställer hårda krav på vår kompetens och servicenivå för att vi ska få vara en 

del av denna kvalitetskedja av verkstäder. Vi går nu på utbildning två gånger om 

året för att hela tiden hålla oss uppdaterade om allt nytt som händer. 

Kom in och hälsa på så bjuder vi på en kopp kaffe och pratar om din bil. 

Däckcentralen i Bjurholm AB 

Vännäsvägen 2A  
916 31 Bjurholm 

Öppettider mån-fre 07:00 - 16:00 

Vi säger välkommen till alla 

gamla och nya kunder 

Försäljning av tillbehör 

till Husvagnar/camping 

i butiken!

Vintererbjudande:

Skoterkörkort
Kommande kurser med platser kvar

1-2 april samt ev. 8-9 april

TRAFIKSKOLAN I VINDELN

B-körkort
Nu sänker vi priset på 

intensivutbildningen till
7.950:- (ord. 9.950:-)

Erbjudandet gäller v.14-22. Begr. antal platser.

För mer info se hemsidan

OBS! Alla annonser i Guiden är copyrightskyddade enligt lag. Detta innebär att de inte får fotas av, kopieras, eller publiceras i andra tidsskrifter, på nätet eller i sociala medier.



BJURHOLM Priserna gäller 24/3 till 3/4 2016 eller så långt lagret räcker • Mån-fre 9-20  Lör 9-18  Sön 9-18 • Tel. 0932-101 20

AKTUELLA ERBJUDANDEN 24/3-3/4

FRUKTDRYCK 
Coop 3x20 cl
ord. pris 9,95/st

GLAD 

PÅSK!

FRYST FLÄSKKARRÈ M. BEN
Nyhlén Hugosons
Huggna
ord. pris 72,90/st

5990
/kg 2990

/st

PARISERGRILL 
Toppchark 900 gr
ord. pris 49,90/st

POMMES FRITES/
STRIPES 
Coop 900 gr
ord. pris 15,50/st

10:-/st

10:-
3 för

VANILJMUNK
Bonjour 63 gr
ord. pris 4,90/st

5:-/st

”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 Allt inom rörmokeri
i Bjurholm med omnejd

ROT
avdrag

Fjällpensionatet 
Sånninggården 

Boende • Mat
Konferens

www.sanninggarden.com

VISITKORT
200 st. 4-färg. 1-sidiga

600:-
inkl. moms

0951-100 17 • www.tryckeriet.nu

Erbjudande!
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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
BÄST I TEST

enligt Råd & Rön

Pizzeria • Café • Bageri

Varmt välkomna!

Glöm inte påsken!

Kom & kolla vårt utbud i bageriet
Du ringer - Vi bakar!

Välkommen alla 
privatpersoner och föreningar
Vi fortsätter att utveckla BV-Guiden och näst på tur är annonsering även för privatpersoner och 
föreningar (tidigare endast företag). Annonserna kommer ha bästa placering, på sidan 3, där de 
syns tydligt. Har du något evenemang på gång eller något du önskar sälja/köpa?

Hör av dig till oss så ordnar vi en fin annons!

Prisexempel: Köpes/Säljes/Årsmöte etc. 200:- 
Storlek: 96x20. Inkl. moms och fakt. avgift (45:-). Villkor 30 dagar.
Vid beställning mot faktura behöver vi fullständig adress samt ditt pers./org.nummer.

Maila din annons till annons@bjurholmsguiden.se eller ring 0951-100 17.

Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres

UTHYRES! Lägenhet på Kurriduttvägen 14

Stor och fin 3:a på 100 kvm. Balkong i söderläge.

Hyra: 4520:-/månad. El, Bredband samt parkering i garage 

ingår. Ring 0123-567 89 för mer info

SÄLJES! Saab 95 Aero -02

Silvermetallic. Sov-däck. Behöver lite fix.

29.000 mil. Komplett servicebok. Dragkrog. Takbox finns vid 

intresse. Ring för visning tel. 9871-3256

Vad som helst

ÅRSMÖTE
Föreningen Solgläntan Myrorna

Torsdag 15/4 kl 14.00 i byaföreningens lokal.

Sedvanliga årsmöteshandlingar. Välkomna!

FILM- & BOKKVÄLL

Vi läser böcker, ser film och diskuterar

Fredag 18/4 kl 19.00 hos Agda och Sven på Mellanvägen.

Vi bjuder på fika! Välkomna!

Exempel:

Nyhet!

OBS! Alla annonser i Guiden är copyrightskyddade enligt lag. Detta innebär att de inte får fotas av, kopieras, eller publiceras i andra tidsskrifter, på nätet eller i sociala medier.



vet vilka däck du behöver

www.dackcentralen.nu

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-10320

CHECKA IN
DINA DÄCK
PÅ VÅRT
STORA
DÄCKHOTELL!

ÄVEN FÄLGAR

DELBETALA
DITT KÖP!
ANSÖK REDAN IDAG!

SOMMARDÄCK
Kom in till oss - vi har kunskapen och vet vilka däck du behöver!

Nu kan du snart
tvätta bilen i vår 

nya biltvätt!
Välj mellan endast högtryck

eller med borstar

Välkommen att ta en 
kopp kaffe med oss

 i våra nya lokaler på Vännäsvägen 
(Gamla Volvo), så kan vi snacka 

sommardäck!

 

Din bästa  
skogliga  
affärspartner! 

Gör som allt fler skogsägare, kontakta oss för 
ett tryggt och lönsamt skogsbruk! 

Vi hjälper dig med just dina frågor och din skog!

Stig Forsberg  070-326 45 21 
Bert Forsberg   070-326 45 29

www.holmen.com
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Priserna gäller tom 3/4 2016

VÄNNÄS Coop Konsum Vännäs • Östra järnvägsgatan 9a, 911 31 Vännäs • Alla dagar 8-21 • Priserna gäller tom 3/4 2016 

JORDGUBBAR
Spanien klass 1
I ask. 400g

KAFFE
Classic
Brygg, mellanrost 
och kok. 500g

RINGMUNKAR
Butiksbakat, Bonjour
60g

3 st för 

10:-

VINDELNRÖKT SKINKA 
Vindelns rökeri. Över disk.

1690
/hg

20:-/förp

3 st för 

69:-
KYCKLINGFILÉ
X-tra
Fryst 900g

35:-/st

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!

OBS! Alla annonser i Guiden är copyrightskyddade enligt lag. Detta innebär att de inte får fotas av, kopieras, eller publiceras i andra tidsskrifter, på nätet eller i sociala medier.



0932-520 44 • www.angsjonscamping.se

Välkommen önskar 
Fahd med personal

Fira påsken med oss!

Valborg
Mer info om materbjudanden m.m. 

uppdateras på vår hemsida

EBJUDANDE HUSVAGNAR/HUSBILAR
Boka 3 nätter, betala för 2

 

Påskafton 26/3
Påskbuffé

Två sittningar. Första kl 15.30 och andra kl 
18.00. Underhållning på kvällen.

Pris: 220:-/pers. Barn 1-11 år 10:-/år.

Långfredag 25/3 
Pubafton med underhållning

Restaurangen är öppen från kl 14.00

Påskdagen 27/3
Restaurangen är öppen 
från och med kl 12.00

Påskerbjudande för 
husvagnar/husbilar

Boka 3 nätter - betala för 2

Boka din stuga i tid!

Angsjöns
Musikfestival 2016

Information om årets artister 
uppdateras inom kort!

SÄRSKILDA BOENDEREGLER UNDER FESTIVALEN
Alla stugor under festivalen måste bokas båda dagarna och 
biljetter löses i förväg. Detta gäller även alla husvagnar som 
checkar in. Det tillkommer en extra avgift på 80 kr per dag 

denna helg.

Bastu & Badtunna
Vedeldad tunna och bastu

  Hos oss kan du hyra våran stora bastu. Kombinera 
gärna detta med att bada badtunna, och sedan 

en god middag. Vi erbjuder även lite lättare tlltugg 
i form av bastusnacks och äkta Finsk bastukorv

Minilekpark
Här kan era barn leka och ha skoj!

Lekparken ligger precis bredvid våran 
restaurangservering.

Catering
God mat för alla tillfällen!

Smörgåstårtor, fruktplanka, middagar, fester m.m.

Vi har öppet året runt!

För aktuella händelser, 

gilla oss på Facebook!
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© ORDSMEDJAN

© Bulls 495

PÅSKPYSSEL
Här kommer ett trevligt påskkorsord som du kan sysselstätta dig med 

till eftermiddagskaffet. Lycka till!

EXTRA!
KORSORD ALLT du behöver

till vårens utflykter

OBS! Alla annonser i Guiden är copyrightskyddade enligt lag. Detta innebär att de inte får fotas av, kopieras, eller publiceras i andra tidsskrifter, på nätet eller i sociala medier.



PÅSKPYSSEL
Här kommer ett trevligt påskkorsord som du kan sysselstätta dig med 

till eftermiddagskaffet. Lycka till!

EXTRA!
KORSORD

KVALITÉ - TRYGGHET - SERVICE

johanssonmaskin.se

ALLT du behöver

till vårens utflykter

Skoterkläder

Hjälmar • Stövlar

Handskar • Glasögon m.m.

20-50%
rabatt

LOTUSGRILLEN
(den rökfria)
med tillbehör
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tabussen.nu

Vi har infört nya busskort och uppdaterat betalsystemet i våra bussar. Efter den 13 juni 2016 
kan du inte längre ladda ditt nuvarande kort med resor eller perioder. Har du inte redan bytt 
ut ditt kort mot ett nytt så är sista chansen nu, naturligtvis helt utan kostnad.
 
Kortbytet gör du på ett Reseinfo-kontor eller  
på någon av våra busstationer. Nya årskort och 
företagskort kommer med posten.

Från juni 2016 kan du inte ladda ditt gamla kort.

 

Vindeln 
Åsele

Umeå NUS 
Umeå Vasaplan

Sorsele 
Storuman 
Tärnaby 
Vilhelmina

Reseinfo
Lycksele busstation
Skellefteå busstation
Umeå Busstation

Busstationer
Dorotea 
Malå 
Nordmaling 
NorsjöPs. För allas säkerhet undvik kontanter ombord.

Sista chansen att 
byta ditt gamla 
kort till  
ett nytt!

BUSSKORT

BUSSKORT

Exempel på nya kort
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