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Produceras av ST Tryckeri & Reklam • 8 200 ex

Ansv. utgivare: Markus Falkner

Årgång 7

annons@bjurholmsguiden.se

Nr. 9
SEPTEMBER

TOTAL UTFÖRSÄLJNING
10.000-tals plagg, jackor, friluftsbyxor, friluftskläder, 

underställ, fleece, ullsockar m.m.

FRITIDSGROSSEN

Fleecefodrad byxa

Leggings

Underställ 
Dam/herr

GPX Pro Pants RevolutionRace GPX Pants RevolutionRace Softshellbyxa 
Vind-/vattentäta med 
dragkedjor längs ben

100:-

100:-

129:-

649:- 550:-
150:-

(rek. pris 299:-)

(rek. pris 995:-)

(rek. pris 895:-)

(rek. pris 499:-)

SoftshelljackaLättviktsjacka

299:-299:-

SPORT- OCH FRITIDSKLÄDER

30-70%
Medborgarhuset Vännäs
SÖNDAG MÅNDAG TISDAG kl 12-19

25-27 september

GRUPPFÖRSÄNDELSE
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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: 27/10
Manusstopp: 5/10
annons@bjurholmsguiden.se

Månadens Kåseri
av Susanne Wiklund

Det är bara att erkänna; jag gillar hösten efter-
som det är en utmärkt årstid för att smygtitta.
Att gilla att smygtitta är ingen vacker bekännelse, 
jag vet, men för mig är det oemotståndligt.

Det började när jag fick mitt livs första hund, sådär 
vid knappa 40. Lite sent kan tyckas, men en lekfull 
valp nafsade mig i hälarna i min barndom och en 
elak tax hoppade upp och bet sönder min finaste 
spetsblus. 
Efter dessa obehagliga upplevelser i mycket unga år, 
hade jag en respektfull inställning till hundar. Hatade 
älgjaktstiden när hundar kunde komma utrusande 
ur skogen var som helst. När jag sedan flyttade till 
Umeå gick jag alltid över till andra sidan gatan, om 
ägaren inte verkade ha koll på hunden. Må så vara 
att det var en dvärgpudel.

Nåväl, efter mycket tjat från övriga familjemedlem-
mar blev vi med hund och jag blev en smygtittare.
För när vi tog våra kvällspromenader hunden och 
jag, fascinerades jag snabbt av att jag kunde se rakt 
in i andra människors liv, utan att de hade en aning 
om att jag gick där i höstmörkret.
Fascinerades av att så många ändå stökade i köket, 
fast klockan visade nio, tio, på kvällen. TV:n stod 
naturligtvis på i många hem, liksom datorn.
Det hände också att folk grälade, det var sällan, men 
just där och då blev hunden bajsnödig, så vi var 
tvungna att stanna en bra stund till dess han gjort 
sina behov. Eller kunde konstatera att det nog inte 
blev något ändå.

I England är man väldigt noga med sina gardiner. De 
dras alltid för, när det börjar skymma. De har också, 
liksom många andra länder tunna dagsgardiner som 
släpper in ljus, men effektivt skymmer sikten. En del 
länder gör det ordentligt och kör med fönsterluckor. 
Visserligen inte bara för insynen, utan också för att 
mota värmen, men ändå.

Nu när jag inte har någon hund i mitt liv, är mina kvälls-
promenader inte lika frekventa. Det finns liksom inget 
bajsnödigt djur att skylla på, när jag står där utanför ett 
speciellt intressant liv. Ibland funderar jag på att skapa 
något hundliknande av en uppstoppad svart sopsäck 
på hjul, men så långt har min informationsmedvetenhet 
inte gått. För det är så det heter; informationsmedve-
ten. Inte nyfiken.

Susanne Wiklund

Andras liv sett
utifrån

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

Kontakt: susanne@heltenkelt.eu



• 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

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!

Produktsortiment och  
säljare hittar du på 

www.powerup.se  
och vår webbshop på  

www.powerupshop.se

OLJOR • SMÖRJMEDEL 
& BRÄNSLETILLSATSER

• För höga krav
• Passar nordiskt klimat
• För lägre driftskostnader 
• Bättre prestanda

O’Learys Umeå, Hotell Vännäs, Nydala 
Camping, Granö Bekasin, Ersboda Folkets Hus, 
Obbola Folkets Hus, Olofsfors Herrgård, Hotell 
Björken, Ava Havsbad m.fl...

Bred repetoar som passar de f lesta!

FESTEN ÄR RÄDDAD!!!
Boka trubaduren Danne Hagman

070-554 00 22

GRABB/TJEJKVÄLL hos oss på Sture 34

Personlig styling • Erbjudanden
Bubbel & tilltugg

Kontakta oss för mera info:  0950 - 133 10

Besök oss på Storgatan 34 i Lycksele

Boka butiken 

efter stängning!

STORUMAN/SORSELE • LYCKSELE • VILHELMINA • ÅSELE • DOROTEA

Annonsera i inlandet
Nå ut till ännu fler läsare till riktigt bra priser

UPP TILL 50% RABATT
Maila in din annons till oss samt vilka orter du önskar annonsera på, 

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

VILHELMINA-aktuellt

UMEÅ  • STORUMAN/SORSELE • LYCKSELE • VILHELMINA



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

Ring idag!

Din skog är värd
en bra affär.

AKTUELLA ERBJUDANDEN
gäller t.o.m 27/9

KAFFE
Gevalia. 500 g.

LÄSK
Coop. 1,5 L + pant

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

GRILLAD KYCKLING
Egen grill. Råvikt 1040 g.

RINGMUNKAR
Bonjour. 60 g.

590
/hg

VINDELNRÖKT SKINKA 
Vindelns rökeri. Över disk. 

/st

1690
/hg

3990

3 för 

10:-
2 för 

10:-

10:-/st

HANDLA ANDRA 

VAROR FÖR 

300:- SÅ FÅR 

DU KÖPA:



BRANDTS
etablerad 1943

Blommor & Begravningsbyrå

Välkommen in till oss!
Ö Järnvägsgatan 20A, Vännäs • Tel. 0935-100 70 • Jour dygnet runt: 073-824 49 36 • Mån-Fre 10-17, Lör 10-14

Tid för höstmys!
Butiken är fylld med nyheter

KAFFE
Gevalia. 500 g.

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Greger
Allt-i-allo

vet vilka däck du behöver

www.dackcentralen.nu

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-10320

För mer erbjudanden och info 
facebook.se/dackcentralen

Hamed
Mekaniker

Johnny
Kundmottagning

Marcus
VD

Micke
Mekaniker/Däck

1 oktober får du lägga på vinterdäcken
1 december måste du lägga på vinterdäcken

DAGS FÖR VINTERDÄCK!

Vinterdäck
Kom in till oss - vi har kunskapen

och vet vilka däck du behöver!

1 oktober får du lägga på vinterdäcken
1 december måste du lägga på vinterdäcken

vet vilka däck du behöver

www.dackcentralen.nu

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-10320

ÄVEN FÄLGAR

CHECKA IN
DINA DÄCK
PÅ VÅRT
STORA
DÄCKHOTELL!

Vinterns härskare.
DELBETALA
DITT KÖP!
ANSÖK REDAN IDAG! För mer erbjudanden och info 

facebook.se/dackcentralen

Vinterdäck
Kom in till oss - vi har kunskapen

och vet vilka däck du behöver!

1 oktober får du lägga på vinterdäcken
1 december måste du lägga på vinterdäcken

vet vilka däck du behöver

www.dackcentralen.nu

Däckcentralen
BJURHOLM 0932-10320

ÄVEN FÄLGAR

CHECKA IN
DINA DÄCK
PÅ VÅRT
STORA
DÄCKHOTELL!

Vinterns härskare.
DELBETALA
DITT KÖP!
ANSÖK REDAN IDAG! För mer erbjudanden och info 

facebook.se/dackcentralen

För mer erbjudanden och info
facebook.se/dackcentralen



Vi fyller

år

Vi fyller

Boka 3 annonser i Bladet 
eller BV-Guiden och få

50% rabatt

Tryckeriet f rar 90-år och vill g
e d

ig 
ett

 f 
nt

 er
bj

ud
an

de
!

Gäller annonsstorlek från 1/8-del och uppåt, dock 
samma storlek på samtliga 3 annonser under 2016. 
Erbjudandet gäller 1 gång/kund, boka innan 31 okt 2016. 
Säg till vid bokning att du vill nyttja erbjudandet.

Maila din annons eller ring 0951-100 17

ANNONSERA I INLANDET SAMT 
I UMEÅS KRANSKOMMUNER

TRYCKERI & REKLAM
tryckeriet.nu

info@tryckeriet.nu • 0951-100 17

BRÖLLOP
vår specialitet!

Tel: 090-434 50
www.annasfestochmat.com

Bröllopsskola 

kommer under våren, 

kolla med oss!

Höstens kurser
* 19 sep Ställningsbyggnad ..............................  Dorotea
* 19 sep Arbete på väg nivå 1&2 SIK* ..............  Skellefteå
* 20-21 sep Arbete på väg nivå 3A, SIK* ...............  Umeå
* 23 sep Heta arbeten ........................................  Lycksele
* 30 sep ESA Vattenvägar .................................  Lycksele

* 3 okt Arbete på väg nivå 1&2 SIK* ..............  Lycksele
* 4-5 okt Arbete på väg nivå 3A SIK* ................  Lycksele
* 6 okt Hjälp på väg .........................................  Lycksele
* 6 okt ESA 14 grund ......................................  Umeå
* 7 okt Lift (sax och bom-lift) .........................  Lycksele
* 14 okt YKB del 1 sparsam körning ...............  Lycksele
* 15 okt YKB del 1 sparsam körning ...............  Lycksele
* 17 okt Fallskydd .............................................  Dorotea
* 17-18 okt ADR rep styckegods 1,5 dag .............  Lycksele
* 18 okt ADR rep klass 1 0,5 dag .....................  Lycksele
* 19 okt ADR rep tank 1 dag .............................  Lycksele
* 20-21 okt Bas U - Bas P.......................................  Lycksele
* 21 okt YKB del 1 sparsam körning ...............  Storuman
* 22 okt YKB del 1 sparsam körning ...............  Storuman
* 25 okt Ställningsbyggnad ..............................  Lycksele
* 26 okt Ställningsbyggnad ..............................  Umeå
* 27 okt ESA Vattenvägar .................................  Umeå
* 28 okt YKB del 1 sparsam körning ...............  Malå

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

SE
PT

EM
BE

R
O

K
TO

B
ER

Fler kommande kurser hittar Ni på www.muek.com



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

Vi välkomnar 

Magnus Viklund,

 vår nya eminente 

chefskock till gänget!

Boka bord 

redan nu!

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

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

20% rabatt på alla sybehör 

under Höstdagen 24/9

Vi hjälper dig med
-  Tvätt
-  Ansa träd, buskar & 
 häckar
-  Allehanda småsysslor
-  Byte/lagning av blixtlås
-  Sömnad

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

2050:-/pall

BÄST I TEST
enligt Råd & Rön



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!
Elina, Göran, Markus & Monica

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

& mycket mer!

info@tryckeriet.nu • 0951-10017

NYHET!



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

LEDIGA LOKALER 
Uppvärmda förrådslokaler 

(+-3 grader) för kort- eller långtidsuthyrning.
Toalett och handfat finns. Rummen finns i olika 

storlekar, och är anpassningsbara efter dina behov.
Beläget 3 km utanför Bjurholm.

 Även släp med kåpa finns för uthyrning.
Vid frågor ring Peter Frank 0932-106 66

HYRESLEDIGT 
Industrilokal ca 90 kvm med golvvärme

Ring: 070-333 16 26 Lars Lindqvist

www.hosossfrisor.se

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

Dags att fräscha upp 

frisyren efter sommarens 

sol och bad?

Välkommen till oss!
Lasse & Monica

För mer information
www.bussgodsvasterbotten.se

Stort och smått för både 
företag och privatpersoner

Boka
frakt´n...

ROT
avdrag

NYHET!

BJURHOLM • Öppet: Tors 14-16, Lör 12-14 eller enligt överenskommelse. 
(utökat öppethållande vid behov!) Tel. 073-183 75 25

Nu finns det gummistövlar 
i olika färger strl 20-27

 - Passa på!

Anslagstavlan
Vill du bli familjehem?

Vi utreder, utbildar och handleder
www.ac-omsorg.se eller ring Anders Jakobsson 070-371 01 12

Kontorslokal/rum uthyres 
i centrala Storuman

 Välj själv om du vill hyra hela lokalen 7 rum, kök och 
 2 wc, eller Flexkontor - Drop in plats för den som har   
 behov av en fysisk arbetsplats då och då. 
 Du kan då hyra ett rum per vecka/månad 
 eller andra alternativ enligt ök.

 Kontakta Markus tel. 070-699 52 67

SÄLJES! Mercedes Vito 113 CDI 2012
Välskött Vito för hantverkaren, stugägaren eller transport.
136 hk, 13.000 mil, vit, nya sommardäck, drag, 2-sitsig.
Pris: 125.000:-. Ring Henry på 070-288 68 28

Annas julbuffé
– vi kommer till er

349:-/per person
Minsta beställning för buffén 
är 20 personer.

Vi har även jultallrik för 179:-
(+ 30:- tillkommer för småvarmt)annas 

fest & mat

f e s t  &  b r ö l l o p

Vi tycker 
vi är bäst 

i stan!

Tfn: 090-434 50 
www.annasfestochmat.com

Varmt välkomna!

Annas fest & mat 1,16_ug.indd   1 2016-02-08   14:21



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

NEAT
SOLUTION

Innovativa medieproduktioner 
för TV och
Sociala medier!

www.neatsolution.se

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

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



STYRKA      REHAB 
KONDITION
&

För effektiv träning och rehab

         Familj 10 % rabatt
       Studerande 10 % rabatt årskort
     Folk- och sjukpensionär årskort 
   1.495 kr (gäller kl 07.00 - 14.00 )
  Köp av nyckelbricka 60 kr
Betalning: Kontant eller faktura +25 kr.

MEDLEMSKORT
   12 månader 2.575 kr
     6 månader 1.495 kr
       3 månader 950 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 070-252 65 06,  Tore 070-345 97 95

AKTUELLA ERBJUDANDEN
22/9 - 25/9

SIDFLÄSK MED SVÅL
Burträskkött. Per kilo, ej rimmat. Ord. pris 74:90/kg

RÖKT SIDFLÄSK
Vindelns rökeri. I bit, per kilo. Ord. 159/kg.

HUNDFODER
X-tra. 15kg. Ord. pris 147/st.

KATTFODER
X-tra. 3kg. Ord. pris 43:50/st.

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

VARMKORV I BURK
Nyhléns Hugosons . 240gr. Ord. 29:90/st.

5990
/kg

129k/kg

119k/st

1990
/st

2990
/st

HÖSTRUSK
med varma, torra fötter

Välkommen in!

Höstskor
Fantastisk sko i 

vattentät softshell
stl. 20-46 barn, dam, herr

flera olika färger



0932-520 44 • www.angsjonscamping.se

För mer info och aktuella evenemang 
se vår hemsida www.angsjonscamping.se 

eller vår facebook-sida

Campingen 
har öppet hela 

vintern!

Vi dukar upp till långbord & Oktoberfest 
på vårt eget lilla vis. Kylarna är fyllda med 
många ölsorter för alla provsugna 
ölälskare.

Entré med husets öl, Oktoberfest-ölglaset 
och buffé, 299 kr
Efterinsläpp efter 20:00 100 kr
Bandet på scen börjar efter 21:00
Biljetter till Ölprovningen måste förbokas

Oktoberfesten
1 oktober

Halloweenfest
29 oktober

Ett evenemang för hela familjen med 
buffé, quiz, live musik och pris för bästa 
utklädnad (självklart är du välkommen 
även utan utklädnad).

Buffé och entré 199:-
Barn 5-12 år 69:-. Buffén serveras kl 17.00-19.30
Efterinsläpp efter kl 20.00 50:- Välkommen!

från 1:a advent

JULBORD • JULTALLRIK även till catering

Julbord i 
Tältkåtan

med start 1:a advent

BOKA IN DITT FÖRETAG!
Vi kan även ordna med underhållning, boende, 
konferens eller andra kringaktiviteter till ditt julbord. 
Fråga oss gärna om våra paketlösningar!

Det går självklart bra att boka julbord även 
som privatperson eller förening!


