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Produceras av ST Tryckeri & Reklam • 8 200 ex

Ansv. utgivare: Markus Falkner
Årgång 8

annons@bjurholmsguiden.se

Nr. 1
JANUARI

GRATISTIDNING

AKTUELLA ERBJUDANDEN
gäller t.o.m 29/1

STEKPANNA
Aluminium, 28 cm. Passar alla spisar.

TULPANER
Saba blommor. 10-pack.

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

NÖTFÄRS
Nyhlens/Hugossons. 800 g.

LINGONGROVA
Pågens. 500 g. Max 2 köp/hushåll.

590
/hg

APELSINER 
Spanien. Klass 1.

/st 7450
/st

/kg10:-

4990

10:-/st

 

3990
/st

Medlemspris!

STORUMAN/SORSELE • LYCKSELE • VILHELMINA • ÅSELE • DOROTEA • UMEÅ  • STORUMAN/SORSELE • LYCKSELE • VILHELMINA

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

STORUMAN/SORSELE • LYCKSELE • VILHELMINA • ÅSELE • DOROTEA • UMEÅ  • STORUMAN/SORSELE • LYCKSELE • VILHELMINA
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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: 22/2
Manusstopp: 1/2
annons@bjurholmsguiden.se

Månadens Kåseri
av Elina Kallin

Alla hjärtans dag. Handelns och konsumtionens 
högtid. En Amerikansk tradition som vi svenskar 
anammat med hull och hår. Nu ska vi älska var-
andra lite mer än vad vi gör i vanliga fall, överösa 
varandra med gåvor, tusen rosor och röda
ballonger.

Hur firar du denna dag? Törs du komma hem till fru-
gan på självaste Alla hjärtans dag, utan ett fång röda 
rosor i famnen? Eller blir gubben ledsen om han inte 
får en hjärtformad chokladask inslagen i sidenband?
Kanske är du, som jag, före din tid och har redan 
köpt en hjärtansgåva till nära och kära som ligger 
och väntar i garderoben?

Under min uppväxt har Alla hjärtans dag inte varit nå-
got speciellt, förutom att vi kanske gav varandra en 
kram innan vi rusade iväg på morgonen. Nu när jag 
har en egen familj, och ända sedan jag träffade min 
sambo, så firas högtiden varje år. Åtminstone med 
en liten present och kanske en god middag. För jag 
måste erkänna, jag har fallit i fällan. Konsumtionens 
avgrundshål. Jag VILL både ge och få presenter. 
Skulle nog bli väldigt besviken om det inte låg ett litet 
paket på kudden när jag vaknar den 14 februari. Eller 
riktigt så hårt kanske det inte är, men man vill ju ändå 
bli lite uppvaktad.
För är det någon dag på året som man ska bli älskad 
och hyllad, så är det ju baske mig då. Eller?

Att denna tradition startade i slutet av 400-talet av 
den katolska kyrkan, som ett firande av helgonet 
Valentinus, kanske inte så många har koll på.

Man tänker mer på hjärtformade ballonger och röda 
rosor. Det sägs också att detta sedan utvecklades till 
romantik och kärlek under medeltiden, då fåglarna i 
mitten på februari sökte och fann en partner, vilket i sin 
tur fick människor att fundera över sitt eget kärleksliv. 
Det är också under denna tid som det blev populärt 
att skriva kärleksbrev och rimmade dikter till den man 
höll kär. Om detta stämmer eller ej låter jag vara osagt, 
men det är rätt intressant ändå att läsa på lite mer om 
ursprunget till denna högtidshets som vi själva skapar 
och brer på för varje år som går.

Borde det inte vara så att alla dagar ska vara en hjär-
tans dag? Att vi varje dag ska visa uppskattning och 
kärlek till varandra. Kanske inte med presenter och 
blommor, men visa att vi ser varandra. Stanna upp, 
ge en kram och säg en fin komplimang. Det kan göra 
skillnad i den gråa vardagen, istället för att alla lunkar 
på med sitt. För i ärlighetens namn så är det väl ändå 
inte materiell kärlek vi egentligen vill ha? Som dom 
säger i Disney-klassikern ”Vad gör det om hundra år 
när allting kommer kring...”.

Vare sig ni hör till den kategorin som är extremt kär-
leksfull och satsar stenhårt på den 14 februari, eller om 
du är mer lågmäld och tar det hela med ro, så hoppas 
jag att du får en fin dag! Om inte annat kanske en god 
bulle till kaffet som lite extra kärlek till dig själv. Det gör 
gott för själen!

Elina Kallin

Nu kommer dagen då 
vi ska älska varandra 
extra mycket

Kort om 
Elina Kallin
Jobbar som grafisk formgivare och 
annonsansvarig på ST Tryckeri & 
Reklam. Gör varje månad layout till 
annonserna i BV-Guiden och även till 
Bladet som ges ut en gång i veckan 
över Storuman och Sorsele-området.

Vi firar 

10-år 
som frisörer i Vännäs!



4:e pris Chokladask
Lottnr: 629
Lotten är såld på Järnia

5:e pris Chokladask
Lottnr: 18585
Lotten är såld på Coop

6:e pris Chokladask
Lottnr: 30341
Lotten är såld på Ica Bjurholm

1:a pris 10.000:-
Lottnr: 29686
Lotten är såld på Coop

2:a pris Chokladask
Lottnr: 33093
Lotten är såld på ICA Bjurholm

3:e pris Chokladask
Lottnr: 28747
Lotten är såld på Coop

Vinnare i Klappjakten 2016

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

www.hosossfrisor.se

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

•  Polisen och kommunen antar löfte för ett tryggare 
 Nordmaling
 Onsdag den 21 december skrev Mats Bäckström från Polisen och  
 kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson på ett med- 
 borgarlöfte för ett tryggare Nordmalings kommun.

•  Ny ansvarig för busskortshantering
 Från och med årsskiftet 2016/2017 kommer all hantering av busskort  
 skötas av fritidsgården. 0930-141 63, fgarden@edu.nordmaling.se

 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

•  Ny tidtabell för tåg- och bussresor
 Du har väl inte missat att det är en ny tidtabell som gäller för 
 buss- och tågresor, denna gäller från och med 11 december.

•  Liljaskolan söker boende på Norrmalm för gymnasieelever  
 på NIU Ridsport
 Har du ett hus eller ett rum att hyra ut till Liljaskolan för elever 
 som går nationell idrottsutbildning mot ridsport?
 Har du förslag? V.g. kontakta rektor Henrik Bolin
 E-post: henrik.bolin[at]vannas.se

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

VINDELN

•  Rättelse: nya telefonnummer för bokning av färdtjänst 
 och riksfärdtjänst
 Från och med den 1 januari 2017 gäller nya telefonnummer för  
 bokning av resor med färdtjänst och riksfärdtjänst, detta på   
 grund av nya avtal.
 För mer info och telefonnummer, se vår hemsida.

•  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

ROT
avdrag

Vill du bli familjehem?

Vi utreder, utbildar och handleder
www.ac-omsorg.se eller ring Siv Lundgren tel 070-591 84 46

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

Vi firar 

10-år 
som frisörer i Vännäs! Hårinpackning på köpet!

 (värde 385:-) vid köp av 
shampoo från Sebastian Hydre

Fina erbjudanden i salongen!

de 385:-

Gäller så långt lagret räcker
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Vi säljer även 
gymutrustning 

till företag!

Allt inom rörmokeri
i Bjurholm med omnejd

ROT
avdrag

Totallösningar 
av Berg-/ 
Jordvärme

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



AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER T.O.M 29/1 -17

KAFFE
Coop. 500g. Max ett paket per köp!

SKORPOR
Coop. 400g. Ord. 28,95/kg.

SOLROSFRÖ
Nature. 18kg. Ord. pris 209/st.

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

HUSHÅLLSOST
Arla . Per kg. Gäller 1,1 & 2,2 kg.10:-/st

1990
/st

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 300:- 
SÅ FÅR DU KÖPA ETT PAKET KAFFE FÖR 10:-

169k/st

10k/st

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.

www.hyrhem.com • 070-302 02 65

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?

 Få upp till 40% rabatt under februari månad!



• 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

VAD GÖR DOM EGENTLIGEN PÅ

TRYCKERIET?
TRYCKERI & REKLAM

tryckeriet.nu

www.tryckeriet.nuBesök oss
 på

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

AFFISCHER • ANNONSBLAD
BANDEROLLER • BEACHFLAGS 

BILJETTER • BREVPAPPER
BROSCHYRER • DEKALER

FOLDRAR •  GRAFISK PROFIL 
KALENDRAR • KUVERT

KVITTENSBLOCK • KÖRORDRAR 
LAMINERING •  LAYOUT 

LUNCHKUPONGER
MANUALER • MÄSSMATERIAL 

PROFILKLÄDER • ROLLUP
SKYLTAR • STÄMPLAR

TIDSEDLAR • VISITKORT  
och mycket mer....

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!



JÄTTEREA
på allt i butiken

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

Pga. annat jobb har jag endast öppet 
butiken under lördagar. Välkommen!

Anette 070-230 02 60
Lic. Ayurveda Yogalärare

Dip. Cert. Massageterapeut
Cambridgerådgivare

VÄNNÄS (Medis)
Mån kl 19.45  Yoga
Ons  kl 18.30  Pilates
  kl 19.45  Yoga

GRÄSMYR
Tis kl 19.30  Pilates

MULLSJÖ
Tors kl 19.30  Yoga

SUNNANTORP
Sön kl 19.00  Yoga

Gratis träning 
hela vecka 6

(ta med egen matta)

Välkomna!

Jag utför:

 •  Grustransporter
 •  Snöröjning
 •  Rep och underhåll 
  av skogsvägar
 •  Lossning & Lastning

SAMLING

Sön 19/2 kl 11.00
Pingstkyrkan 

Bjurholm

Välkomna!

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

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

•  Snöskottning
 för hand och med snöslunga

•  Takskottning
•  Allehanda småsysslor
•  Byte/lagning av blixtlås
•  Sömnad

Februarierbjudande:

20% rabatt
på böcker och presenter

BRANDTS
etablerad 1943

Blommor & Begravningsbyrå

Välkommen in till oss!
ÖPPET: Mån-Fre 10-17, Lör 10-14

Ö Järnvägsgatan 20A, Vännäs • Tel. 0935-100 70 • Jourtel. 073-824 49 36  

Handla blommor till dina nära &
kära hos din lokala blomsterhandlare.

Glöm inte Alla hjärtans dag 14/2

För mer information
www.bussgodsvasterbotten.se

Stort och smått för både 
företag och privatpersoner

Boka
frakt´n...

- För dig 
som vill synas!

annons@bjurholmsguiden.se
0951-100 17



Månad Utgivning Manusstopp Ämne 

JANUARI 25/1 4/1 Alla hjärtans dag 

FEBRUARI 22/2 1/2 Fettisdag

MARS 22/3 1/3 Påsken

APRIL 26/4 5/4 Valborg/1:a maj 

MAJ 24/5 3/5 Mors dag 

JUNI 21/6 31/5 Midsommar 

JULI 26/7 5/7 Sommarnummer 

AUGUSTI 23/8 2/8 Inför hösten/Jakt 

SEPTEMBER 27/9 6/9 Kanelbullens dag 

OKTOBER 25/10 4/10 Halloween/Fars dag 

NOVEMBER 22/11 1/11 1:a advent 

DECEMBER 6/12 15/11 Jul/Nyår

UTGIVNINGSPLAN
för BV-Guiden våren 2017
Klipp ut och planera in årets annonsering. Du kan boka plats för årets alla månader 
redan nu genom att maila till annons@bjurholmsguiden.se

Klipp ut och spara!

Tel. 0951-100 17 • annons@bjurholmsguiden.se

ANNONSRABATTER:
3 månader - 10%
6 månader - 15%
12 månader - 20%

Du vet väl om att du 

får rabatt när du bokar

ett annonspaket?


