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Vi hjälper er hela vägen till ett NYTT KÖK!   
• Ritningsförslag • Montering • Kakelsättning • Rörmokeri 
• Golvläggning • El • VVS • Kostnadsfria hembesök!
• Utnyttja Rot-avdraget på arbetskostnaden

Norra Obbolavägen 120 (mot flyget) UMEÅ
090-77 55 95, 070-542 72 76

NYTT KÖK?
Lördagsöppet 11–14

FÖRNYA DITT KÖK MED UTBYTESLUCKOR

Vi erbjuder er ett nytt och fräscht kök genom att 
byta ut era gamla luckor och lådor till heldämpade 
på befintliga skåpstommar, eller så hjälper vi er hela 
vägen fram till ett färdigt nytt och komplett kök!

Vid beställning  av nytt kök                                     
eller utbytesluckor ingår valfria                                              

handtag, mjukdämpande
 gångjärn + ljusramplister

utan extra kostnad!

 50%
på bänkskivor

(laminat)

20% på kakel

20%
20%

20%

20%
GOLV20%

 www.koksluckan.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 Swesum. Avgift 45:-, 30 dagar netto. 
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta och påminnel-
seavgift. Reklamskatt ingår i alla priser.

Annonsera under Anslagstavlan
Privatperson eller förening. Köpes/Säljes/Årsmöte etc.
Pris 200:- inkl. moms. Storlek: 96x20.

Nästa utgivning: 26/4
Manusstopp: 5/4
annons@bjurholmsguiden.se

Månadens Kåseri
av Susanne Wiklund

Så går vi mot påsk. Denna kravlösa, förutsägba-
ra högtid. Ägg, lamm och godis i centrum, firas 
alltid fredag till och med måndag.
Personligen har jag alltid gillat påsken mer än 
julen som kan infalla vilken dag som helst och 
som ställer verkliga eller självpåtagna krav på 
julklappar, pynt och tillställningar.

Alla länder har olika traditioner runt påsken. I Aus-
tralien, Storbritannien och USA, går familjerna ofta 
i kyrkan på påskdagen, barnen byter chokladägg 
med varandra och många har skattjakt på de ägg 
som påskkaninen gömt. Eftersom kaninen dock är 
ett skadedjur i Australien, har man där börjat rucka 
lite på traditionen och låter istället ökenmöss (bilbies) 
gömma äggen.

I Frankrike är det naturligtvis lite mer finess, så där 
är det påskklockorna som flyger till Rom och kommer 
tillbaka med godis till barnen. I Österrike ringer man 
inte alls i kyrkklockorna mellan skärtorsdagen och 
påskdagens morgon, eftersom de befinner sig i Rom. 
Istället går altargossar genom städerna, rasslar med 
sina träskallror, ber och sjunger psalmer.

Även om det ser lite olika ut i olika länder, har dock 
de flesta med choklad och ägg i firandet. Här tycker 
jag att Spanien och då främst trakterna kring Barce-
lona, har en väldigt trevlig tradition. Där bygger man 
nämligen otroliga chokladskulpturer, gärna i form av 
sagoslott och piratskepp.

Lite mindre behaglig förefaller mig den gamla traditio-
nen i nordöstra Spanien, där ett bröd med hela ägg 
(jodå, skal och allt) bakas och bryts genom att man 
slår det över huvudet på någon.
Lite mindre våldsamt är det då att måla äggen, även 
om man i Grekland äter röda ägg som symboliserar 
Jesu blod.

Att äta lamm är en sak som är gemensam för de krist-
na länderna runt om i världen. Den traditionen har sina 
rötter i judendomen, där man offrade, grillade och åt 
lamm, för att Guds ängel skulle passera utan att skada 
någon. När så hebréerna konverterade till Kristendo-
men tog de med sig traditionen, och eftersom de krist-
na ofta hänvisade till Jesus som Guds lamm, så slogs 
traditionerna helt enkelt ihop. En slags effektivisering, 
helt enkelt.

Nåväl, hur ni nu än väljer att fira påsken, hoppas jag 
att den blir god – i dubbel bemärkelse. 

Susanne Wiklund

God påsk 
jorden runt

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

Kontakt: susanne@heltenkelt.eu

Vi önskar alla våra läsare en Glad Påsk!



Anslagstavlan Kommuninfo
Här nedan ser du ett litet axplock av vad som är aktuellt i din 
kommun. För att läsa mer, se respektive kommuns hemsida.

NORDMALING

•  Nytt taxiskjutsföretag
 Nordmalings kommun har upphandlat ett nytt företag för 
 skolskjuts som utförs med taxi.
 Från och med 1 mars kommer all skolskjuts med taxi att utföras 
 av Taxi Björkstaden.

•  Nordmalings kommuns ökar!
 Under 2016 ökade Nordmalings kommuns befolkning med 
 72 personer, från 7060 till 7132.

 Kontakt: Nordmalings kommun, 914 81 Nordmaling
 Tel: 0930-140 00, kommun@nordmaling.se

BJURHOLM

•  Brattåkern är öppen
 Pulkabacken nedanför kyrkstugan, Brattåkern, är öppen för 
 säsongen. Brattåkern är utrustad med lyse och replift.
 All åkning sker på egen risk! 

•  Medborgarlöfte 2017 
 Finns att läsa om på vår hemsida.

 Kontakt: Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
 Tel: 0932-140 00, kommunen@bjurholm.se

VÄNNÄS

•  Lämna in dina gamla värmeljuskoppar till 
 Daglig Verksamhet
 Vi inom Daglig Verksamhet, LSS-omsorgen har efter kontakt med 
 en verksamhet i Halmstad nappat på deras arbete att samla in  
 utbrunna värmeljus. Dessa återvinns för att bli proteser till 
 människor och djur i Thailand.

•  Gående i skidspår
 Var vänlig och respektera kommunens skidspår och överlåt 
 nyttjandet till de som åker skidor.

 Kontakt: Vännäs kommun, 911 81 Vännäs
 Tel: 0935-140 00, vannas.kommun@vannas.se

VINDELN

•  Energibesparing i kommunens fastigheter
 Vindelnbostäder och kommunen utför energieffektivisering av 
 sina fastigheter i ett EPC-projekt (Energy Performance 
 Contracting). Läs mer på vår hemsida under Aktuellt.

•  Återvinn mera
 Gör en insats för vår miljö genom att källsortera och lämna till 
 återvinning. Du är välkommen till någon av återvinnings-
 stationerna i närmaste ort eller återvinningscentralen.

 Kontakt: Vindeln kommun, 922 81 Vännäs
 Tel: 0933-140 00, vindelns.kommun@vindeln.se

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

www.hosossfrisor.se

Jubileumserbjudande:Saltspray & Hårspray
199:-/förp.
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Välkommen!

Nu finns vi i Hemavan! 
Boka genom att ringa 

070-715 33 62 eller e-post  
hemavan@avis.se 

Vill du bli familjehem?
Vi utreder, utbildar och handleder

www.ac-omsorg.se eller ring Siv Lundgren tel 070-591 84 46

Jesus säger: Himmel och jord ska förgå,
men mina ord ska aldrig förgå.

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

FRITIDSHUS I ÄLVDALEN 
14 km söder om Lycksele, Stuga modell Funkis, 25 m2

Förråd 30 m2 (fd kallstall). Ca 70 m till vatten 
Tomtarea 1.838 m2

Erika 070-284 94 99

Kopieringspapper
A4 50 ark 55:-

Skyltkartong  
A4 10 ark 35:-

FÄRGAT PAPPER



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 Kjell-Åke Nygren
vid utlottningen under
Bjurholmsdagarna

KAMPANJ!
Alternas Picto 
duschhörna rak

Beställ före 13.00, hämta dagen därpå!

Välkommen in och titta på alla andra 
erbjudanden vi har i butiken.

3.500:-ord. 5.795

Rondellgatan 18, Teg 
Tel. 090-12 28 30

Mån-fre 08-17, lör 11-13

STOR 
LAGER- RENSNING!

av skor

I Antik Bothnias 
gamla lokaler

Kommendörsgatan 3

Tis 28/3-Lör 1/4

Välkommen att fynda!
Endast kontant betalning eller Swish

Barn-Dam-Herr Sköna Marie
Duffy
Emma
Rosa Negra
Polecat
Orto Broadway
...med flera!

REA 
50-70%

• 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



AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER T.O.M 26/3

LAXFILÉBITAR
Coop. 600g. Ord. 73,95/st

FRASVÅFFLOR
Ekströms. 420g. Ord. 16,95/st.

BJURHOLM Mån-fre 9-20  Lör 9-18  Sön 9-18 • Tel. 0932-101 20

MJUKA TORTILLAS
Coop . 8-pack. Ord. 12,50/st.

1290
/st 995

/st

PIZZA
Coop. 350g. Ord. pris 25,95/st

PARISERGRILL
Nyhléns Hugosons . 900g. Ord. 55,95/st.

3990
/st25:-

2 för

4990
/st

Dags att börja fundera på 
förskola till ditt/erat barn?

På den privata förskolan Bitvargen i Balsjö 
jobbar ett glatt gäng med barnens bästa i fokus. 

Musiken är en stor del av det pedagogiska arbetet 
och vår stora utemiljö inbjuder till ett kreativt och lekfullt 

lärande med oss pedagoger som medforskande.

Besök vår hemsida på www.bitvargensforskola.se
eller kontakta oss för att boka ett besök.

Tel: 0932-500 55

David Henriksson, Förskolechef, david.bitvargen@gmail.com
Johanna Hägglund, Huvudman, johanna.bitvargen@gmail.com

Hitta värdet  
i din skog

TILLSAMMANS MED VÅRA EXPERTER 

Stig Forsberg  070-326 45 21  
Bert Forsberg  070-326 45 29
Wictor Rytterstedt 070-247 51 61 
Lars Eliasson  070-251 11 90

www.holmen.com



AKTUELLA ERBJUDANDEN
gäller t.o.m 26/3

LÖSVIKTSGODIS
Cloetta.

EKOLOGISKA BANANER
Ecuador

VÄNNÄS Östra järnvägsgatan 9a • Öppet alla dagar 8-21

FÄRSKA HAMBURGARE
Nyhléns Hugosons. 440g/4-pack

KYCKLINGFILÉ
Kronfågeln. 1000g fryst.

GRILLAD KYCKLING 
Kronfågeln

/st3490

4990
/kg/st25:-

Medlemspris

65:-/st 1290
/kg

 

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!

Gör bilen vårfin i 
biltvätten!

Välj mellan endast hög-
tryck eller med borstar

Även kortbetalning

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!

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!



Vi är auktoriserade för kakel och klinkers!

Kontakta oss redan idag!
073-815 98 41 Mån-Fre 7-17

andreas@nybos.se
www.nybos.se

Auktoriserad
Golvbranschens
Våtrumskontroll

Din Lokala Byggare!
Vi utför:

Takbyten – Plåt, tegel, papp

Utbyggnader

Nyproduktion

Köksrenovering

Badrum

LÖSVIKTSGODIS
Cloetta.

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

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

• Ocean
• Presenter

• Sybehör
• Garner

OCEAN-REA 

30% rabatt
22-31 mars

Ps! Vi behöver banankartonger.
Hör av dig så hämtar vi!

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!

E&A Tyfon Sverige
Vi startar om med nya ägare!

Tel. 076-823 96 90
Ringv. 1 Bjurholm

Egen tillverkning av:
Jakt • Fiske • Fritid • Arbets-

kläder • Byte av dragkedjor

TOTAL 
UTFÖRSÄLJNING

BJURHOLM • Öppet: Lördagar 12-14 eller enligt överenskommelse. 
(utökat öppethållande vid behov!) Tel. 073-183 75 25

Passa på att fynda till superpriser!

upp till 70%

Restaurang • Konferens • Logi

Välkommen!
önskar Håkan & Marita med personal

bruket@olofsforsbruk.nu • 070-532 19 42

Kom och ät gott hos oss!
Påskafton
15/4 kl 16.00-19.00

Påskmiddag
3-rätter inkl. kaffe

375:-/person. Ring & boka bord!

GLAD 
PÅSK



Jag utför:
 •  Grustransporter

 •  Snöröjning

 •  Rep och underhåll 
   av skogsvägar

 •  Lossning & Lastning

Din bil är i säkra 
händer!
• Bilservice
• Bilverkstad
• Bilreparationer
• Bilglas
• Däck

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 

Kontakta oss, vi hjälper dig med:

Vännäs Bilverkstad 50 årVännäs Bilverkstad 50 år
1967-2017





Allt inom rörmokeri
i Bjurholm med omnejd

Tjejkväll!
Boka butiken efter stängning!

• Personlig styling
• Erbjudanden
• Bubbel & Tilltugg

Kontakta oss för mer info: 
090 - 14 34 95

Besök oss på Kungsgatan 55 i Umeå

En GRATISTIDNING 
som når ALLA hushåll och företag

i Storuman & Sorsele kommun*
Du får maximalt läsvärde av din annons! Jämför detta med exempelvis 
prenumerationstidningar som har mellan 20-30% läsare i en kommun. 

Bladet läggs även upp på nätet och i vår Bladet-APP varje vecka.

*I Storuman/Sorsele kommun. Jämna veckor Storuman/Sorsele, udda veckor Sorsele.

Dessutom erbjuder vi 50% rabatt vid samannonsering i övriga annonsblad i inlandet.

0951-100 17  
annons@tryckeriet.nu

För dig som vill synas - annonsera i Bladet!

Ny personal på bygget!
Vi välkomnar
Johan Wallerström
Johan kommer från Luleå, gillar snabba 
bilar och att resa till varmare länder. 
Han kommer i huvudsak att jobba 
med Bladet och BV-Guiden samt 
övriga layoutjobb under tiden som 
Elina är ledig.

Kom gärna in och säg hej till vår 
nyaste stjärna!

Beställ ditt personliga studentplakat hos oss!
Vi formar plakatet (storlek: 50x70 cm) efter dina önskemål 
baserat på intressen, favoritfärger, foto och liknande. 
Plakatet skrivs ut på en kapaskiva som tål väder och 
vind, och monteras på pinne så den är lätt att hålla i 
och syns bra. Alla plakat är unika!

Välj ut ett foto som du gillar (digitalt eller papper), 
maila eller kom in till oss så hjälper vi dig!

Psst...Funkar även till dom som går ut 9:an!

STUDENTPLAKAT!

info@tryckeriet.nu

Blåvägen 246, Storuman • 0951-100 17

Nu är det dags för

Grattis

Student 2012

KIMMY

FP3

w BA3

MIKAEL

359:-

Hjälp posten hitta rätt!
Vi gör adresslappar till din brevlåda
Självhäftande dekaler som tål väder & vind.

Ring 0951-100 17 eller info@tryckeriet.nu 60:-
Exkl. frakt

Fakt. avgift tillkommer

KÖP 3 SKJORTOR
BETALA FÖR 2!
UTVALDA JACKOR

upp till 70% RABATT!

UTVALDA TRÖJOR 200 KR!*

*Oavsett tidigare pris

Backenvägen 25D   090-13 98 13   andreasherr.se    mån-fre 10-17    lör 10-14
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VAD GÖR DOM EGENTLIGEN PÅ

TRYCKERIET?
TRYCKERI & REKLAM

tryckeriet.nu

Layout/Design
Grafiska profiler

Visitkort

Levereras i ett praktiskt fodral

Broschyrer/Foldrar

Från ord

till handling

Stugor av norrländsk furu

www.sorselestugan.se

Välkommen till
Klabbenvägen 30, Sörmjöle

Körordrar

Rollups

Kuvert/Brevpapper

tryckeriet.nu
...och mycket mer!

Besök oss på

Blå vägen 246, Storuman • info@tryckeriet.nu • Tel. 0951-100 17


