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Prova, smaka, upplev och lär!

Kom och prova öl och whisky från lokala och 
internationella producenter!

Dessutom anordnas Masterclasses / provningar

När & var
Lördag 11 juni

Dagpass 12.00 – 17.00, Kvällspass 18.00 - 23.00
Olofsfors Bruk, Ladugården, Nordmaling

OBS! 20-årsgräns gäller!

Biljetter köpes på billetto.se
och vid entrén (i mån av plats)

Mer info om mässan på tdbeerwhisky.se samt på mässans 
facebooksida ”Olofsfors Öl & Whiskymässa”

Arrangörer
Tjaerdalen Beer & Whisky / Olofsfors Herrgård

Prova, 
smaka, 
upplev
& lär!

Kom och prova öl och whisky från lokala 
och internationella producenter!

Lördag 11 juni • 12-17 & 18-23
Olofsfors Bruk, Ladugården, Nordmaling
Biljetter köpes på billetto.se
och vid entrén (i mån av plats)
Info: www.tdbeerwhisky.se

Kom och prova öl och whisky från lokala
och internationella producenter!

Fredag den 9:onde juni  kväll
Lördag den 10:onde juni dag + kväll

Gästkock Jenny Niska 
Känd från Mästerkocken 2015 sätter ihop er trerätters 
middag med tillhörande vinpaket. Efter middagen håller 
hon i en vinprovning från- cava till champagne. 

Bord måste bokas! Tele. 070-532 19 42

Olofsfors Bruk, Ladugården, Nordmaling
Biljetter köpes på billetto.se
och vid entrén (i mån av plats)
Info: www.tdbeerwhisky.se

Olofsfors ÖL & WHISKYMÄSSA
Restaurang • Konferens • Logi

UTHYRNING BILTRAILER 
...med mera

Östergatan9, 916 31, Bjurholm
Mobil 072-202 82 63

BJURTEC

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

www.hosossfrisor.se
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Välkommen!

SP Shampo och balsam
299:-
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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 8850ex
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: 21/6
Manusstopp: 31/5
annons@bjurholmsguiden.se

Allt inom rörmokeri
i Bjurholm med omnejd

Anders Bergh,  
Vännäs/Bjurholm, 070-666 07 96

Stefan Gotthardsson,  
Umeå norra, 070-343 01 88

Marcus Helletun,  
Umeå södra, 070-343 55 09

Hasse Johansson
Vindeln, 070-666 31 16

Kristoffer Stighall
Nordmaling, 070-566 02 18

Kristofer Johansson  
Lycksele, 070-343 01 86

Ring idag!

Din skog  
är värd
en bra affär.

 

10-liters-rabatt
spara*

35%

Ex. 10L Wood Tex® Uteakrylat

från 1.299 kr.*
Pris med 35% rabatt

* Kan ej kombineras med andra rabatter.
Rabatten gäller från och med den 20 april 2017 till och med den 31 augusti 2017.

 
 

 Elina är        
 föräldrarledig ;)

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



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

•  Informationsmöte för dig som är intresserad av 
 laddstolpar för elbil
 Är du intresserad av att bygga laddstolpar för elbil, för ditt eget  
 eller dina kunders behov? 23 maj kl. 13.00-16.00 bjuder projektet  
 Stolpe in för Stad och Land in till ett informationsmöte i Vännäs där  
 du får veta vad som är på gång i länet. Du får även information  
 om teknik, regelverk och annat som är bra att ha koll på innan du  
 sätter igång. 
 23 maj, Nordmaling 13.30 - 16.00

•  Språkcaféer på Nordmalings bibliotek!
 Tisdagar: 15.00 - 18.00 
 (Sångsvenska & Läslust pågår mellan kl. 15.00 och 17.00)

 Onsdagar och torsdagar: 15.00 - 18.00

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

BJURHOLM

•  Bjuholm söker deltidsbrandmän
 Som deltidsbrandman rycker du ut vid larm under de veckor du har  
 beredskap (24 timmar om dygnet hela veckan eller enligt ett lokalt  
 utformat schema), i normalfallet ungefär var fjärde vecka. I många  
 fall åker deltidsbrandmän också ut för att hjälpa till vid sjukdomsfall  
 innan ambulansen hunnit fram.
 Mer information hittar du på: www.blideltidsbrandman.nu

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

VÄNNÄS

•  Vasaplan byggs om
 Skanska har fått uppdraget att bygga om Vasaplan. Till och med  
 25 juni 2017 kommer bussarna att få tillfälliga hållplatser och en  
 tillfällig färdväg främst längs Västra Norrlandsgatan. 
 Ombyggnationen ska vara klar 2018. 

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

VINDELN

•  Sommarmusikanter
 Musikskolans ungdomar finns att boka till sommarens evenemang.  
 Repertoaren är blandad populärmusik. Mer information och priser  
 finns på www.vindeln.se

•  Stora bokbytardagen
 Byt böcker i bokstationen på Vindelns resecentrum och i   
 bokbytarhyllan utanför biblioteket i Renforsskolan.

 Ta med dig en bok hemifrån och gå hem med en annan!
 Ett perfekt tillfälle att få boktips och träffa nya människor.

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

Vill du bli familjehem?
Vi utreder, utbildar och handleder

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

Vill du annonsera 
under Anslagstavlan? 

(Privatperson eller förening)

Pris: Köpes/Säljes/Årsmöte etc. 200:- inkl. moms och fakt. avgift 
(45:-). Villkor 30 dagar. Storlek: 96x20. Vid beställning mot faktura 

behöver vi fullständig adress samt ditt pers./org.nummer. 

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

•  Lokalt smideshantverk

•  Konstsmide med  
 traditionella tekniker

•  Kundanpassad   
 exklusiv design

•  Stort och smått

•  Lås och nyckelservice  
 av äldre modeller

Sebastian 073-839 00 89

SEBASTIANS 
MANUFAKTURSMEDJA

www.manufaktursmedja.se

Vårmarknad 
  i Vindeln 

lör 27:e maj
10.00-16.00
Marknadshandel

Veteranbilsutställning
Godisregn

Musikskolan
Hoppborg och 
barnkarusell 

Välkomna!

Jesus säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig
ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

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



HUR GÅR DET TILL
OM MAN VILL ANNONSERA I BV-GUIDEN?
1.  Maila in ditt manus till annons@bjurholmsguiden.se 
 INNAN sista dag för manusstopp.
 (Påminnelse om detta får du via vårt nyhetsbrev och i guidens inlaga)

2. Invänta mail från oss med annonskorrektur.
 (kommer inom några dagar efter manusstopp)

3. Svara på korrekturet om något skall ändras eller om det är ok för tryck.

4.  KLART!

 Manus, dialog & godkännande sker oftast via mail, så GLÖM INTE ATT KOLLA MAILEN med jämna mellanrum!

Vi hörs!

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

AKTUELLA ERBJUDANDEN

MAJS FÖRKOKT 2-PACK
Thailand. 500g

LÄSK
Carlsberg. 150cl (pepsi, zingo och seven up)

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

KRYDDIGA KORVAR
Coop. 225g-270g

BASTUTRÄSKFALU 
Bastuträsk chark. 450g

Frödinge tårta 
Frödinge. 400-500g

/st10:-

1000
/st /st/st3990

2490/st

1000
/st

Pant tillkommer



0932-520 44 • www.angsjonscamping.se

Välkommen!

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.

Minilekpark
Här kan era barn leka och ha skoj!

Lekparken ligger precis bredvid våran 
restaurangservering.

Vi har öppet året runt!

VÄLKOMNA!

1 rätt 199:-, 2 rätter 249:-
3 rätter 269:-

Boka bord!

Missa inte!

• 2st Hoppborgar

• Trampbåtar
• Minigolf
• Bio för barn

För aktuella händelser, 
gilla oss på Facebook!

Morsdag 28/5
Ta med din käre mor och kom till oss, 

slappna av, umgås och ät en god middag!

Skäm bort lilla mamma på

Midsommarafton
Traditionellt midsommarfirande med dans 
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 

Surfingbrädor
Paintball

Midsommarbuffé 

med klassisk midsommarmat 

Fre 24/6. Första sittning kl 15.00, 

andra sittning kl 18.00

Pris: 220:-, 

barn upp till 13 år 10:-/år 

(ex. 11 år= 110:-)

Boka in 
Angsjöns 

Musikfestival 
2017



Snabbt och TRYCKT!
Vi fixar din grafiska formgivning och 
trycker det färdiga resultatet

Med många år i branschen vet vi vad som krävs för att 
skapa en riktigt bra produkt som funkar i många olika 
sammanhang. Hos oss kan du känna dig trygg, vi hjälper 
dig med allt från idé till färdig produkt.

Varmt välkomna till oss!
Johan, Göran, Markus & Monica

• LAYOUT
• BROSCHYRER
• ANNONSBLAD
• FLYERS
• FOLDERS
• KUVERT
• KÖRORDRAR
• KVITTENSBLOCK 
• LUNCHKUPONGER 
• BILJETTER

& mycket mer!

info@tryckeriet.nu • 0951-100 17



Snabbt och TRYCKT!
Vi fixar din grafiska formgivning och 
trycker det färdiga resultatet

HAMBURGARE   
Coop. 20-pack

KNAPRIGA CHIPS     
Coop. 175gr  

Grillskiva av karré 
Nyhléns Hugosons. ca 700gr 

Malaco godispåsar  
80g

Grillkol & briketter  
Änglamark.  2,5 kg

/st

/kg7990
ord.pris 72,90/kgOrd.pris 124:-/kg

ord.pris 59,95/st

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER T.O.M 28/5

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

/st7900
Ord.pris 96:-/st

99:-
3 för

Ord.pris 39:-/st

995
ord.pris 19,95/st

/st20:-
4 för

Ord.pris 8,70:-/st

• 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  

I butiken har vi sybehör, garner, 
gardintillbehör och presenter 

 

Behöver du hjälp  
med trädgården? 

 

Vi klipper din gräsmatta,  
planterar/rensar i rabatten 
och andra trädgårdssysslor 

  

RUT-avdraget gäller! 
 

Vi utför också plantering på gravar 
 
Öppet mån-fre 9-17 Hyr vår jordfräs 
lör 10-14 100 kr/h 
Tel: 070-516 17 87 eller 070-284 17 87 1 dygn 600 kr 
VÄLKOMMEN IN! Helg 900 kr 



Från 19/6 till 18/8 har vi öppet kl 08-15 
Vi har i princip endast akut verksamhet eftersom vi har halv-
erad bemanning.

Rådgivning och tidbokning kl 08-15, vardagar
Vännäs:  090-785 44 50
Bjurholm:  090-785 44 41
En automatisk telefonröst säger vilken tid du kommer att bli 
uppringd. Är du nöjd med den tiden kan du lägga på luren. 
Om du vill bli uppringd på ett annat telefonnummer (eller har 
skyddat nummer), måste du själv knappa in det. 

Vid akuta besvär kl 08-17, vardagar
Vännäs:  0935-135 01. 
Bjurholm:  0932-44112. 
OBS! Efter kl 15 kopplas du automatiskt till den av hälso-
centralerna i Vindeln, Vännäs och Bjurholm som har jour 
den dagen. 

Vid akuta besvär efter kl 17 och helger
Sjukvårdsrådgivningen, tel 1177, ger råd och hänvisar vid 
behov vidare till Primärvårdsjour eller Akutmottagning i Umeå. 
Vid akuta, livshotande tillstånd, ring tel 112 för ambulans.

BVC
Vännäs: Dropin-mottagning tisdagar kl 09-11. 
Bjurholm: Dropin-mottagning tisdagar och fredagar kl 10.30-11.30.

Provtagning
Under semesterperioden har vi begränsad kapacitet och utför i 
huvudsak akut provtagning.
För provtagning beställd av sjukhuset uppmanas till tidsbeställ-
ning i god tid.

OBS! PK-prov utförs däremot som vanligt hos oss.

Ta kontakt med oss när som helst
Använd mycket gärna e-tjänsten 1177.se. Gå till 1177 vardguiden.
se. Logga in med e-legitimation eller lösenord som du får per 
post. Då får du en enkel, säker och snabb kontakt med oss.

Hälsningar
Sven-Åke Boström, Verksamhetschef Tre Älvar

Monika Engman, Vik avdelningschef Vännäs HC 
Gunnar Lindström, Avdelningschef Bjurholms HC

Sommaren 2017 på Vännäs 
och Bjurholms hälsocentraler

Barnfestivalen
15-18 juni 

i Bjurholm ovanför Coop

Festivalsamlingar:
Sång & Musik, Dockteater, Clowndrama
Torsdag & Fredag  17.30
Lördag & Söndag  12.00 & 16.00

Festivalaktiviteter:
Bungeetrampolin, Hoppborg, Tågvagnsturer, 
Ansiktsmålning, Ponnyridning m.m
Lördag & Söndag mellan samlingarna

Arr: Pingstkyrkan 

OBS! Om du är under 

5 år, ta med dig en 

vuxen som sällskap

Välkommen

Rondellgatan 18, Teg 
Tel. 090-12 28 30

Mån-fre 08-17, lör 11-13

KAMPANJ!
Designbadkar Ovale

Butiksrea 
på massor av produkter!

8.000:-ord.9.690:-


