
GRUPPFÖRSÄNDELSE

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 7

annons@bjurholmsguiden.se

Nr. 7
JULI

Badrumsrenovering
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

Trevlig sommar!

AKTUELLA ERBJUDANDEN
gäller t.o.m 2/8

ÖL
Tingsryd. 6-pack 2.8%. Pris + pant

VITLÖKSBAGUETTER
Frysta 2-p. 350 g

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

WIENERBRÖD
Bonjour. Eget bageri. 70 g

10k

GLASS
Coop. 500 ml

5k/st

/st

20k/st

10k
3 för

CHIPS
Coop. 175 g

10k/st

10k/st

GRILLAD KYCKLING
Egen grill. Råvikt 1040g

...när du handlar andra 
varor för 300:-

Du kan även läsa Guiden på nätet - www.bjurholmsguiden.se
Där finns också tidigare utgivningar från 2011 till 2016.
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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.

Nästa utgivning: 25/8
Manusstopp: 3/8
annons@bjurholmsguiden.se

Månadens Kåseri
av Susanne Wiklund

Förlåt att jag stör så här mitt i semestern. Ni som 
arbetar hoppas jag också godtar min ursäkt. För 
det är ju faktiskt så att det är många som jobbar 
och sätter sin tillit till soliga helger. Sedan har vi 
då branscher som inte bara tycker det är skönt 
med sol och snyggt att vara solbränd, utan är 
ekonomiskt beroende av vädret . Bönder och 
professionella bärplockare, till exempel.

Det sista vet jag inte så mycket om, eftersom jag satt 
uppflugen på en hög sten de gånger hela familjen 
gav sig ut i bärskogen. Jag var nämligen hysteriskt 
rädd för ormar och måste erkännas – ganska lat.

Jag fick ändå min beskärda del av grönskan under 
ungdomens dagar när jag sommarjobbade med att 
sätta tallplant. Jag kan än i dag frammana känslan 
av att bokstavligt talat hugga i sten. Vi hade skålfor-
made hackor som vi gjorde små gropar med, där de 
späda plantorna skulle växa sig till stora starka träd. 
Hela kroppen skälvde när man svingade hackan för 
att brutalt komma ner till en stor sten som dolskt dol-
de sig under den till synes oskyldiga mossan. Lägg 
därtill mygg, knott, och sot på nerbrunna hyggen, så 
förstår ni att plantsättning är något att hota tonårs-
barnen med.

Då var slåttern roligare. Visserligen sved och kliade 
det överallt efter att ha hoppat i det nyslagna höet i 
shorts, under förevändningen att det måste trampas 
ihop för att allt skulle rymmas. Nej, allergier fanns 
inte på den tiden, möjligen hösnuva.
Roligt var det också att köra traktor. I brist på folk när 

mörka moln hopade sig vid horisonten togs alla resur-
ser till. Det ville säga jag som sattes i väldiga Nuffildn, 
där jag var för klen för att sköta alla pedaler, utan fick 
stå med båda fötterna på kopplingen för att kunna 
växla. Detta är sedan länge preskriberat.

Men sommaren var så mycket mer än arbete. Sim-
skola till exempel. Med nio grader i sjön lärde man sig 
simma väldigt snabbt. Nya kamrater fick jag också.
De nyförvärvade simkunskaperna utnyttjades flitigt, 
uppvuxen vid en stor sjö som jag är. Nostalgiskt minns 
jag vackra sommarkvällar när jag simmade ut i det 
spegelblanka vattnet till synes på väg mot evigheten. 
Eller när jag och ett annat flickebarn gjorde det mest 
förbjudna och badade nakna. I alla fall en kort stund.

Utfärderna med familjen upp över Öreälven i jakt på 
Storabbarn i farfars egenhändigt tillverkade träbåt, är 
ett annat minne som dröjer sig kvar. Bilutflykterna med 
morbrors familj, där det minsta barnet placerades på 
hyllan framför bakrutan för att alla skulle rymmas, är 
annat som dyker upp i huvudet då och då.

Nej, nog nu med nostalgi. Vare sig ni jobbar eller slöar, 
njut av sommaren. Det är ett helt år till nästa.

Susanne Wiklund

Nostalgiskt i 
sommartid

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

Kontakt: susanne@heltenkelt.eu



Anslagstavlan

Är du same och har aldrig 
röstat i sametingsvalet?
Nu är det dags att anmäla sig till 
röstlängden om du vill rösta nästa år!
 
Du kan även anmäla dig digitalt.

Läs mer på 
www.sametinget.se/val

Jag utför:
Reparationer av AC

Jag kan också komma till dig och serva din AC.

Kolla in hemsidan för mer info!

pelle@vagteknik.nu • 070-326 16 26
www.vagteknik.nu

För mer information
www.bussgodsvasterbotten.se

Stort och smått för både 
företag och privatpersoner

Boka
frakt´n...

ROT
avdrag

Norsjö Beach Party • 4-5-6 aug

Förköp
Helgpass fredag- lördag 350:-
hos Norsjö Volley. begr. antal!

DJ Fredrik

Torsdag: Buffé Walter kök från kl 17.00
Fritt inträde till kl. 22.00, efter kl. 22.00 inträde 100:- 
Ålder 23 +
Fredag: DJ Fredrik Stenlund inträde 200:-
Från 18 år, leg kontroll.
Lördag: Krutov & Co, inträde 200:-
Från 18 år, leg kontroll.

SERVERING
God mat • Grill • Café
Sommarens mjukglass

KIOSK
Godis • Dryck
Snacks • Tobak

ÖPPET 9-21 
(röda dagar 11-21)

Välkommen!

Lilla Skafferiet
Storgatan 2C, Bjurholm                            0932-100 09

DIN TRÄDGÅRD ÄR 
VÅRT JOBB!

Trädfällning & Röjning

Trädgårdsskötsel

Trädgårdsdesign

Anläggning

070-554 00 22 • info@uteiumea.se • www.uteiumea.se

SÄLJES! Kia Sportage, vit. 
Exklusivt fullt utrustad. Nya sommardäck, drag, MoK-värmare, 

4-hjulsdriven, automat. 9500 mil. 
Pris: 182.000:-. Ring 070-556 46 31

Vill du också 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.

SÄLJES! 
Centerhögtalare Paradigm till hemmabio

Större modell. Pris: 900:-. Ring: 070-699 52 67



Byt din gasol 
hos oss!

www.jarnia.se • 0932-100 67 • Köpmannagatan 3, Bjurholm

Prisexempel:

PK10 379:-

Besök våra smultronställen i Nordmaling

Öppet hela sommaren
Välkommen! Håkan och Marita Frithiof, 

Olofsfors Herrgård

Olofsfors Herrgård 070-532 19 42 Kråken-Tjäruskär Hamnrestaurang

ÖRTRÄSK LIVS • Anders & Siv • 0932-300 15

Hitta våra extrapriser 

i det nyutkomna 

Handlarn-bladet

• 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

Välkommen in!

VÄNNÄS 
STÖRSTA

sko - garn- tyg- presentbutik

En shoppingupplevelse!

Presenter • Skor • Tyger • Gardiner • Sytillbehör 

Lösviktste • Badartiklar • Ljus • Garner

Annorlunda ting m.m...



Ring 090-785 44 41 och tryck sedan 
på den siffra som leder dig till den du 
vill träffa eller det du ska göra.

Du kommer att bli uppringd på anvisad tid.

0  Akuta ärenden
1  Återbud/avbokning
2  Sköterska
3  Provtagning
4  Sjukgymnast
5  Reception
6  BVC-sköterska

Trevlig sommar!

När du vill kontakta
Bjurholms hälsocentral

www.hosossfrisor.se

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

KOM TILL OSS!
Vi hjälper dig med 
sommarens frisyr

Välkommen!
Lasse & Monica

Allt inom rörmokeri
i Bjurholm med omnejd

ROT
avdrag

Totallösningar 
av Berg-/ 
Jordvärme

Vi har öppet mån-tis 
hela sommaren!

 * 29 aug YKB 1 Sparsam körning ......................  Lycksele 

 * 30 aug YKB 2 Gods/persontransporter..........  Lycksele 
 * 31 aug YKB 3 Lagar och regler  ......................  Lycksele 
 *  1 sept YKB 4 Ergonomi och hälsa .................  Lycksele 
 *  2 sept YKB 5 Säkerhet och kundfokus .........  Lycksele 
 

Mathias Utbildning/Entreprenad Konsult

INFO
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Info/anmälan: info@muek.com, 070-535 35 86, 070-535 11 77

* Vecka  35, 29 aug-2 sept kör vi alla YKB delkurser i 
sträck. OBS! Lastbilsförare måste bli färdig med hel 
YKB fort-bildning (5 kurser) innan 10 september 2016.

Sista chansen på YKB innan 10 september!

www.kerstinsudde.se
www.threecornerlakemeet.se

Info: 070-667 72 92

NIGHTDRIVERS

LÖRDAG 6 AUGUSTI
TREHÖRNINGSJÖ

Pris dag, 10-17: 50 kr Barn upp till 14 år: Gratis
Pris kväll, 21-01: 250 kr Barn upp till 14 år: 80 kr

FAMILJEDAG ✶ HOPPBORG ✶ RIDNING ✶ ÅKA BANDVAGN

UTSTÄLLNING ✶ MOTORSPRÄNGNING ✶ PRISER 
TRE JURYKLASSER ✶ PEOPLE´S CHIOCE

MARKNAD ✶ ROCKSHOW ✶ ÖLTÄLT ✶ ÖVERRASKNING

JOHN LINDBERG TRIO

TRUBADUR ULF EDBERG
uppträder på fredag - Fri entré

Boka boende  0662-204 05, kerstinsudde@trehorningsjo.se

Smultron & Sång



Markus

Rednex
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Östen med resten



0932-520 44 • www.angsjonscamping.se

Välkommen önskar 
Fahd med personal

Missa inte!

• Ny hoppborg
• Trampbåtar
• Water blading
• Bio för barn
• Vattenskoter

WiFi 
på hela 

campingen

NU ÄR SOMMAREN 
IGÅNG I ANGSJÖN!
Vår stora uteservering med 

nybyggt utekök och grillbuffé är 
öppet hela sommaren.
Se vår hemsida för öppettider

Rockabillyfest
Traditionellt tillställning med matbuffé 

och musikuppträdanden

Kommande festligheter

Oktoberfesten
Vi dukar upp till långbord & bjuder in till

Oktoberfest på vårt eget lilla vis. 
Mat, ölprovning och liveband.

3 September

Se vår hemsida för med information

1 Oktober

OBS! Fiskekort gäller!

Testa fiskelyckan!
På och kring Angsjöns Camping 
finns riktigt bra fiske i både 
strömmande och stilla vatten. 
Allt från att barn kan meta 
abborre till att fiskeentusiasten 
kan få rejäla utmaningar med 
tvåhandsspö genom fighter 
mot riktiga storbaddare!

I angsjön finns öring, regnbåge 
och röding. Gillar man att smyga efter bäckar och fiska 
på Stenbit finns det flera bäckar att välja mellan på 
varierande avstånd från campingen. 



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!

Kontakta din lokala virkesköpare som gärna berättar mer!

För kontaktuppgifter och mer information om oss, 
se www.holmen.com

www.holmen.com


