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GRATISTIDNING

Nästa nummer kommer redan den 7 december!

1 nr kvar innan jul
Jul • Julhälsningar • Julbord • Mellandagsrea • Nyår
Maila ditt manus REDAN IDAG till annons@bjurholmsguiden.se

eller ring 0951-100 17 så hjälper vi dig.

Nyhet! Nu är Guiden en

GRATISTIDNING 
som når ÄNNU FLER hushåll och företag
i Bjurholm, Vännäs, Nordmaling & Vindeln
Du får maximalt läsvärde av din annons! Jämför detta med ex. prenumerations
tidningar som har mellan 20-30% läsare i en kommun. Guiden läggs även 
upp på nätet där du kan hitta alla nummer från tidigare år.

För dig som vill synas - annonsera i Guiden!

Detta innebär också att Guiden får ny utgivningdag
Nu på ONSDAGAR
Tel. 0951-100 17 • annons@bjurholmsguiden.se • www.bjurholmsguiden.se

TRYCKT UPPLAGA: 

8903 ex
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Månadens Kåseri
av Susanne Wiklund

Första advent. Doften och smaken av mandari-
ner, nyfernissade golv och ett tänt ljus på den 
egna skolbänken. Har svårt att föreställa mig att 
det sista är tillåtet i skolorna numera och lika 
forntida är fernissade korkmattor. Men ni som 
minns, visst var det något alldeles speciellt att 
vakna till den mycket distinkta lukten och se 
ljuset från den röda adventsstjärnan spegla sig i 
de blanka golven?

Lite av dessa nästan rituella förberedelser har jag 
faktiskt tagit med mig. Till första advent ska advents-
ljusstaken kopplas in, nya lampor till denna köpas i, 
eftersom det alltid är någon trasig och de extra som 
köptes året innan har försvunnit i det här hemmets 
välbekanta svarta hål.
Adventsstjärna ska det också vara. Numera stående 
på praktisk pinne, så även trasslande, alltid för långa 
eller korta sladdar, börjar även de hamna under 
rubriken nostalgi.

Mandarinerna ska naturligtvis också vara på plats, 
även om jag fuskat lite där och redan haft sådana 
någon månad innan. Kan tipsa om att de är förvå-
nansvärt hållbara i skalet. Kan åka omkring i hand-
väskan modell jättestor-och-fin-som-inte-går-att-hitta-
någonting-i, under flera veckor utan att förvandlas till 
citrusmos. Tror jag i alla fall, eftersom de som sagt är 
svårfunna.

Första advent åker också julpyntet fram. I det här 
hemmet går det väldigt fort, då jag inte äger mycket 
av den varan. Är heller inte den pyssliga typen, som 

kan kreera änglar, tomtar, snögubbar och julkrubbor av 
lite papper, lim och några flirtkulor.
Jag skulle gärna vilja kunna skapa snygga kransar, 
ljusstakar och lampskärmar. Dock skapades jag med 
fingrar som verkar vara mer gjorda för att skriva på ett 
tangentbord.

Jag ser ändå en liten utveckling mot pysselhållet. Jag 
har faktiskt börjat spara på bilder, i datorn naturligtvis, 
som föreställer allehanda julpynt som händiga, kre-
ativa personer totat ihop. Just nu är det många som 
gör små julgranar av band, tandpetare eller drivved(!) 
Jag tittar också avundsjukt på alla snygga julkort som 
människor med till synes enkla medel tillverkar. Jag 
skriver till synes, för jag vet att om jag skulle ge mig 
på detta, skulle jag få fira Första advent med tummen 
fastklistrad vid en julgran av drivved.

Nu slipper jag det och kan från mitt tangentbord 
tillönska jag er alla en fin Första advent.

Susanne Wiklund

Ser en utveckling åt 
pysselhållet till

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 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

•  Kommunfullmäktiges sammanträden blir
 ännu mer tillgängliga
 Måndag den 24 oktober blir kommunfullmäktiges 
 sammanträden ännu mer tillgängliga. Då är det 
 nämligen premiär för en ny programvara för 
 webbvisningen av fullmäktiges sammanträden.

•  Nordmaling klättrar i Sveriges bästa skolkommun
 Kommunen klättrar i rankingen av Sveriges bästa 
 skolkommun – från plats 267 till plats 79.

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

BJURHOLM

•  Medarbetare sökes till äldreomsorgen
 Äldreomsorgen i Bjurholm söker medarbetare till vikariepool 
 i äldreomsorgen.

•  SEE-hållbarhetsveckan
 Bjurholm är tillsammans med Storumans kommun utsedda till 
 årets SEE-kommuner.

•  Norrlands bästa företagsklimat
 Bjurholms kommun ligger fortsatt etta i Norrland när kommunens  
 företagare har fått svara på Svenskt näringslivs årliga enkät

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

VÄNNÄS

•  Ett rikare liv, helt enkelt.
 Vill du och din familj leva på en trygg plats med prisvärt boende?  
 Då är Vännäs kommun ett utmärkt alternativ.
 Just nu har vi ett antal tomter i fina lägen till salu. Vi kan utlova 
 en smidig bygglovsprocess där du hela tiden har nära kontakt
 med oss.

•  För en del barn är livet ingen lek. Bli familjehem.
 Öppna ditt hem för ett barn och få massor tillbaka. Just nu finns 
 det många barn och unga i Umeå med omnejd som behöver 
 stöd av en vuxen.

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

VINDELN

•  Bästa grundskolekommun 2016
 I föräldraalliansens rankning är Vindeln Sveriges bästa grund  
 skolekommun 2016. För tredje året i rad är Vindelns kommun 
 bland de fyra bästa i landet

•  Vikarier inom förskola och skola
 Har du lämplighet och intresse av att vikariera, ta kontakt med  
 förskolechef eller rektor. Du hittar verksamheterna under menyn  
 Barn och utbildning på hemsidan.

 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 Anders Jakobsson 070-371 01 12

Julbord
Boka julbord på Golfrestaurangen!
1:a, 2:a, 3:e & 4:e advent
Lördag & Söndag
Övriga tider efter beställning

Välkomna! Mats & Leif
0932-107 86 • 070-648 12 08

UFFE:s lågprisklockor 
Eleganta julklappar på Södra drottningg. 19

VÄNNÄS • Tel. 070-276 02 53

Folkomrösta 

 
 
 

  
 
 Västerbottens framtid 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Annons storlek 96 X 67 

Stöd folkinitiativet: Skriv ut blanketten och fyll i den! 

www.stoppastorregion.nu 

Fyndpriser!

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

Tomtedräkt • Lucialinne
Pepparkaksdräkt
REA på övriga varor i butiken



• 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

För mer information
www.bussgodsvasterbotten.se

Stort och smått för både 
företag och privatpersoner

Boka
frakt´n...

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.

Anette 070-230 02 60
Lic. Ayurveda Yogalärare

Dip. Cert. Massageterapeut
Cambridgerådgivare

Prova på Yoga
50:-

12/12 kl 19.45 
på Medis i Vännäs

Erbjudanden under 
hela december:

•  10% rabatt på 
 alla Yoga-tillbehör
•  Cambridge mellanmålsbar
 5 st 100:- (ord. 25:-/st)
• Magnetsmycken 
 Köp 3 - Få den billigaste gratis
•  Presentkort till Jul
 på Massage och produkter   
 från Maria Åkerberg och 
 Miriam

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

Vi säljer även 
gymutrustning 

till företag!

Träna på 
jobbet?

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



AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER T.O.M 27/11

JULMUST
Coop. 150cl. Pris per st 11:95 + pant  

GRÖTRIS
Coop. 1kg. Ord. 25,95/st.

GRAVAD & KALLRÖKT LAX
Coop. 100 g. Skivad. Ord. pris 34:95/st.

SAFFRAN
Coop. 0,5g. Ord. pris 22:95/st.

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

SAFFRANSSKORPOR
Nyåkers. 350 gr. Ord. 23:95/st.

1690
/st

45k

15:-
3 för

+ pant

10k/st

2 för

20k
2 för

Finansieringslösningar för 
små och medelstora företag

Vi älskar maskiner!
Behöver du hjälp med 
finansering till ditt 
företag?
iKredit är en fristående part-
ner med leasingfinansiering 
som specialitet. Vi vänder 
oss till mindre och medel-
stora företag i hela Sverige, 
och finansierar allt från kaffe-
maskiner till större 
tillverkningsmaskiner för 
industrin.

Ingemar Eckeskog
070-972 22 55
ingemar.eckeskog@ikredit.se

Vi hjälper dig att göra 
den bästa affären!

HyrHem.com
- Hyrhem istället för att köpa nytt!

• Snöskotrar
• Skoterpulkor
• Takboxar
• Släpvagnar
• Badtunna/Bastutunna
• Firebox
• ÅngtvättVi

 e
rb

ju
de

r b
l.a

.Lägg inte ut stora summor på 
att köpa nytt. Betala bara för 
den faktiska användningen 
genom att hyra produkten när 
DU behöver den.

Gör en bra affär,
Hyrhem från oss!

Hyr en ny snöskoter inför säsongens utflykter eller testa vår 
ångtvätt till bilklädsel, badrum, mattor m.m
Du kan även hyra vår badtunna/bastutunna till svensexa, 
kompisgänget, personalfesten eller bara en underbar stund.

Fram till julafton har vi 10% rabatt på alla presentkort!

www.hyrhem.com • 070-302 02 65



AKTUELLA ERBJUDANDEN
gäller t.o.m 27/11

PEPPARKAKOR
Coop. 300g.

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

VETEMJÖL
Coop. 2kg.

JULMUST
Coop. 1.5 L. + pant

KYCKLINGKLUBBOR
Egen grill. 100g.

2 för 

15:-

HANDLA ANDRA 

VAROR FÖR 

300:- SÅ FÅR 

DU KÖPA:15:- 25:-/st

3 för

25:-

2 för

10:-/st

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

ROT
avdrag

KYCKLINGFILÉ
X-tra. Fryst. 900g.

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

Julklappstips!
Hos oss hittar du:

• Presentboxar
• Presentkort

Välkommen in och kika!

www.hosossfrisor.se



/st

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

2050:-/pall

Våra julbord serveras:
Lördag och söndag från 
26/11 till 18/12 kl 15.00 och 18.00

Lunchjulbord 21/12 och 22/12
Övriga tider mot bokning

Västerbottens äldsta gästgiveri

Vi har över 
100 egna 

produkter på vårt 
stora julbord!

Bokning och info 0930-101 09, 070-661 16 81

Varmt välkomna!

START!
Res dig. Sträck på 
dig. Rör på dig. 

Om två månader är 
du piggare, gladare 
och friskare. 

motion–det är du värd
TÄVLA OCH VINN  
EN SPAHELG ELLER ETT GYMKORT!

Så här gör du för att vara med i tävlingen: 

•  Bestäm dig för att börja motionera. 

•  Anmäl dig till någon eller båda 
tävlingsperioderna.

•  Anmäl dig senast dagen innan 
perioderna börjar.

TÄVLINGSPERIODER

• 1 januari–28 februari 2017

• 1 april–31 maj 2017

Anmäl dig på  startmotion.se

START!
Res dig. Sträck på 
dig. Rör på dig. 

Om två månader är 
du piggare, gladare 
och friskare. 

motion–det är du värd
TÄVLA OCH VINN  
EN SPAHELG ELLER ETT GYMKORT!

Så här gör du för att vara med i tävlingen: 

•  Bestäm dig för att börja motionera. 

•  Anmäl dig till någon eller båda 
tävlingsperioderna.

•  Anmäl dig senast dagen innan 
perioderna börjar.

TÄVLINGSPERIODER

• 1 januari–28 februari 2017

• 1 april–31 maj 2017

Anmäl dig på  startmotion.se



SKYLTSÖNDAG
27 november i Bjurholm

12.00-17.00    * Julmarknad på Folkets hus

 * Kyrkokören sjunger kl 13.00

 *  Fikaförsäljning och kyrkkaffe          

 *  Loppis

 *  Lokala slöjdare

 *  Försäljning av Souvas i pitabröd 
  vid Ladan

 * Lions bjuder på korv, säljer 
  granar och har tombola vid ICA

14.30   * Småtomtar i skylten hos Järnia

15.00-17.00   * Levande skyltdockor hos Effess

15.30-17.00  * Backfors har ponnyridning vid Ladan

 * Glöggservering och enklare 
  julpyssel i Ladan

16.00  * Tomten delar ut överraskning vid    
  Ladan

Deltagande butiker

Angsjöns Camping

BiLevi´s

Bjurholms Blommor

Bjurholms Herrfrisering

Coop

Effess Kläder & Skor

Happy Homes

ICA Agnäs

ICA Bjurholm

Järnia Bjurholm

Lergrova

Lilla Garderoben

Lilla Skafferiet

Nya Salong Siv

Pizzeria Michelangelo

Va mé i Klappjakten
Klappjakten startar på Skyltsöndagen och pågår till och med 
Julafton. På alla inköp* hos företagen här nedan får du en lottsedel 
per handlad 100-lapp.

VINN 10.000:-

och chokladaskar

UNDER SKYLTSÖNDAGEN får ni 
två lotter per handlad 100-lapp*

Välkomna!

BJURHOLMS
KOMMUNBUTIKERNA HAR ÖPPET KL 12.00-18.00
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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!



Fisk
Inlagd sill, senapssill, gingravad 
lax med Annas hovmästarsås,

 laxkuber med kräfttopp, 
ägghalvor med majonnäs och 
räkor.

Kallskuret
Griljerad julskinka, rostbi�,
rökt renstek, västerbottens-
paj och bakad leverpastej.

Välkommen att boka!
090-434 50, 070-349 84 89

 

www.annasfestochmat.com

Småvarmt
Köttbullar, prinskorvar, 

Tillbehör 
Kokt potatis, senap, äppelmos, 
rödbetssallad, tunnbröd, smör,
mimosa- o rödkålssallad,  julost.

Smått & gott
Julpannacotta, pepparkakor, 
ischoklad, skumtomtar. 

Dryck
Julmust och Loka.

Janssons frestelse.

PRIS: 369 (inkl moms)

Annas
 é

Vi erbjuder även jultallrik
för 189 kr per person
(för småvarmt tillkommer 35:-)

Vi kommer med maten, dukar
upp och ser till att ni blir nöjda!
Catering – när den är som bäst!

Vi kommer med maten, dukar
upp och ser till att ni blir nöjda!
Catering – när den är som bäst!

Julbuffé  
med plusmeny…
Vi bjuder på vår  
egen lingonglögg och 
bakar mjukt tunnbröd 
direkt i muurikka vid  
julbordet… 3.000:-

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

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

Skyltsöndag
25% rabatt på allt i butiken

utom barnkläder & loppisprylar

Förutom TVÄTT hjälper vi dig med
• Snöröjning
 för hand & med slunga

• Allehanda småsysslor
• Byte/lagning av blixtlås
• Sömnad

Luva XL 99:-/st
Garnnystan med tillbehör till toppluva

Tips! 

Julkalender 2016
1-24 december

Nytt erbjudande varje dag!

Vi finns på plan 2 
i Avion shopping

Välkommen!
tel. 070-870 20 00

Du kan även handla delar ur sortimentet på www.minimi.nu

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

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

Söker du lokal i inlandet?



Maila in 13 digitala foton i A5 storlek (liggande), eller kom in till oss med ett USB-minne.
Döp dom till respektive månad samt framsida, så vi vet vilken månad bilden hör till.

• A4-format i 4-färg
• 12 månader med eget foto, samt framsida
• Innehåller helgdagar, namnsdagar, anteckningsyta
• Spiralbindning upptill

Pris fr. 69:- st
2-10 99:-/st 21-50 79:-/st

11-21 89:-/st 51-100 69:-/st
OBS! Min. beställning två kalendrar av samma tryck.

Personlig  ALMANACKA 
Fina minnen som räcker hela året!

Presenttips  •  Gåva  •  JulklappPersonlig ALMANACKA!

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

40

1 2 3 4

41
5 6 7 8 9 10 11

42
12 13 14 15 16 17 18

43
19 20 21 22 23 24 25

44
26 27 28 29 30 31

OKTOBER

Ragnar, Ragna Ludvig, Love Evald, Osvald Frans, Frank

 Bror  Jenny, Jennifer Birgitta, Britta Nils Ingrid, Inger Harry, Harriet Erling, Jarl 

Valfrid, Manfred Berit, Birgit Stellan Hedvig, Hillevi Finn Antonia, Toini Lukas

Tore, Tor Sibylla Ursula, Yrsa Marika, Marita Severin, Sören Evert, Eilert Inga, Ingalill  Sommartid slut

Amanda, Rasmus Sabina Simon, Simone Viola Elsa, Isabella Edit, Edgar Alla helgons dag

• Stående kalender med tryck på 
ena sidan.

• A4-format, 4-färg
• 12 månader med eget foto för varje 

månad och dessutom ett foto för 
 framsidan.
• Innehåller helgdagar och 
 namnsdagar.
• Spiralbindning upptill.

Priser:
1-10 .................... 120:-/st
11-21 .................. 110:-/st
21-50 .................. 100:-/st
51-100 .................. 80:-/st
Vid fl er antal, begär offert.

50:- i startavgift tillkommer.

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

Maila in dina digitalbilder till oss i upplösning minst 120 dpi (A5-format).
(med diabilder eller papperskopia debiteras en extra kostnad)

–  Ring eller maila oss gärna för mer information  –

PERFEKT

JULKLAPP
TILL DEN SOM

REDAN HAR ALLT!

info@tryckeriet.nu • Tel. 0951-100 17 • Blåvägen 246, Storuman
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BRANDTS
etablerad 1943

Blommor & Begravningsbyrå

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

Julfint 
till advent

Skyltsöndag öppet från kl 13

Välkommen in till oss!



Julbord i Tältkåtan 
från 27/11 - 22/12
Ring och boka bord!

295:-
/pers

Jultallrik
195:-/pers
Kalla och varma julrätter
Boka bord!

Catering 
m. julmat
Ni kan självklart beställa 
vårt julbord eller jultallrik 
för catering.

Kontakta oss för mer info!

Julfrukost
145:-/pers
Starta arbetsdagen med en julig 
frukost på er arbetsplats!
Ex: Julgröt, köttbullar, prinskorvar, 
julskinka, senap, gravad lax med hov-
mästarsås, ägghalvor, vörtbröd m.m.
Boka redan nu!
Vi levererar kostnadsfritt till ditt företag inom 
Bjurholms tätort eller efter överrenskommelse.

Nyhet!

 

Fira nyår med oss!
• 3 rätters supé
• Fyrverkeri vid tolvslaget
• Restaurangen öppen hela kvällen 
 För tillfället så serveras EJ alkoholhaltig dryck.

295:-/pers
För barnmeny, kontakta oss

Hjärtligt välkomna! 
Fahd med personal

Catering till Nyår!
Beställ din nyårssupé- 
eller buffé av oss!

t.o.m 20/12
Förrätt:  Toast skagen
Varmrätt:  Helstekt mörad fläskkotlett-
 rad m. potatisgratäng
Dessert:  Panacotta
1-rätt 129:-/pers, 2-rätter 149:-/pers
3-rätter 199:-/pers

Cateringerbjudande



Sameröstlängden 
hålls tillgänglig för 
granskning
Valmyndigheten har i samråd med Sametinget 
enligt 3 kap. 5 § sametingslagen beslutat att 
den preliminära samiska röstlängden ska hållas 
tillgänglig för granskning under tiden 15 november - 
15 december 2016 på följande ställen:

DOROTEA
Kommunhuset, Storg. 42
Mån-Fre kl 9-15

LYCKSELE
Kommunhuset, Storg. 22
Mån-Fre 8-16

MALÅ
Kommunhuset, Storg. 13
Mån-Tors 7.45-16.30
Fre 7.45-16

SORSELE
Kommunhuset, Burev. 4
Tis-Fre 9-11.30, 13-15

STORUMAN
Kommunhuset, Blåv. 242
Mån-Fre 8-12, 13-16

TÄRNABY
Sametingets lokalkontor
Industrivägen 14
Mån-Fre 8.30-12, 13-16

UMEÅ
Stadshuset, Skolg. 31 A
Mån-Fre 8-12, 12.45-17

VILHELMINA
Kommunhuset, Torget 6
Mån-Fre 9-12, 13-15

DEN PRELIMINÄRA SAMERÖSTLÄNGDEN KAN ÖVERKLAGAS
Den som anmält sig men inte tagits upp i den preliminära same-
röstlängden får överklaga beslutet. Var och en som tagits upp i den 
preliminära sameröstlängden får överklaga beslutet såvitt avser någon 
annan som tagits upp. Överklagandet av beslutet ska ha inkom-
mit till länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 15 december 
2016. I överklagan, ställd till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 
86 LULEÅ, eller via e-post: norrbotten@lansstyrelsen.se ska framgå 
varför man överklagar beslutet och på vilket sätt beslutet ska ändras 
samt avsändaren. 

www.sametinget.se/prel_rostlangd

Välkommen in!

Vi garanterar 
fina paket!

Köp dina klappar hos oss, 
vi har nått för alla!

SNART  ÄR  JULEN  HÄR...

Mamma, Pappa, Syster, Bror...

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.            
Erbjudandet gäller 1 gång/kund, boka innan                   
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

31 dec 2016.
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vi
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Nya tider från 
11 december
Från 11 december och ett år framåt gäller en ny tidtabell. Vill du 
ha den direkt i mobilen laddar du bara ner appen ”Tabussen”. 
 Du kan också välja att surfa in på tabussen.nu och skapa en 
personlig tidtabell för de linjer som är aktuella för dig. Ladda ner 
som en pdf eller beställ hem till brevlådan. Kundtjänst kan också 
hjälpa dig att skapa en egen personlig tidtabell.

Enklare för dig och bättre för miljön. Dubbelt så bra!

www.tabussen.nu
www.facebook.com/tabussenReseinfo: 0771 - 100 110

Busstidtabell 
2017


