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Din Lokala Byggare!
Vi utför:
Takbyten – Plåt, tegel, papp
Utbyggnader
Nyproduktion
Köksrenovering
Badrum
Auktoriserad
Golvbranschens
Våtrumskontroll

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

Ditt lokala annonsblad som når hela 9.200 hushåll

Hög tillväxt i välskött skog
Nu är det dags att se över skogsfastigheten efter sommarens tillväxt
Kontakta oss redan idag
• Kontor på många orter.
• Lokal anknytning.
• Välutbildad personal.
• Resurser för all typ av avverkning.
• Fullständig skogsvårdsservice.
www.norra.se

Skogsekonomiska tjänster
Norra Skogsbyrån kan hjälpa dig med din
skogsekonomi. Hör av dig till oss så kan
vi berätta om våra skogsekonomiska
tjänster som kan göra din vardag lättare.
www.norraskogsbyran.se

REDAKTIONEN

Kontakt
Bjurholm/Vännäsguiden
Blå Vägen 246, 923 31 Storuman
Tel. 0951-100 17
annons@bjurholmsguiden.se

Utgivningsområde
Bjurholm, Fredrika, Örträsk, Norrfors, Nyåker, Hörnsjö,
Gräsmyr, Vännäs, Vännäsby, Tvärålund, Rödå, Sörfors,
Brännland, Överboda samt företagen i Nordmaling &
Vindeln.

Chefredaktör/Ansvarig utgivare
Markus Falkner

Upplaga
Tryckt upplaga: ca 8850ex
Distr. hushåll/företag: 7787 ex.

Annonsförsäljning
Markus Falkner, Elina Kallin
Tel. 0951-100 17
annons@bjurholmsguiden.se

Annonsgranskning
Bjurholm/Vännäsguiden förbehåller sig rätten att avböja
olämpliga annonser.

Annonsmaterial/Produktion
Elina Kallin
annons@bjurholmsguiden.se
Ägare
Storuman Tryckeri & Reklam AB
Distribution
Posten AB

Nästa utgivning: 27/9
Manusstopp: 6/9
annons@bjurholmsguiden.se

Betalningsvillkor
Fakturering sköts av Swesum. Avgift 45:-, 30 dagar netto.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Reklamskatt ingår i alla priser.
Annonsera under Anslagstavlan
Privatperson eller förening. Köpes/Säljes/Årsmöte etc.
Pris 200:- inkl. moms. Storlek: 96x20.

Månadens Kåseri

Elina är
föräldrarledig ;)

av Susanne Wiklund

Livsfarliga älgar och
hundar
Uppvuxen på landet som jag är, var det ändå
inte förrän jag gifte mig med en man vilken nött
Stockholms gator hela sitt unga liv, som älgjakten kom in i mitt liv på riktigt.
Eftersom varken farfar eller pappa jagade, var älgjakten bara den tid då jag spanade efter lösspringande
hundar. Jag hade nämligen som liten först blivit jagad
av en skräckinjagande valp och några år senare
hoppade en tax upp och bet sig fast i min alldeles
nya blus som naturligtvis revs sönder. Stor tragedi
och hundrädd ända fram tills jag som 39-åring fick en
nästan alldeles egen förtjusande Hampus. Visserligen var jag helt emot hundköpet, men stora bedjande barnaögon kan övervinna dittills livslång rädsla
visade det sig.
Åter till älgarna, som också är väldigt skräckinjagande när man kommer riktigt nära, vilket hände under
en vinterpromenad då det enorma djuret plötsligt
dök upp ur ett dike bara en meter framför mig. Jag
minns fortfarande hur den luktade. Det gör också de
stackars människor som haft oturen att ha fått lite älg
genom vindrutan och det är också på grund av dessa
olyckor som jakten pågår hela hösten och början av
vintern.
Det var under en sådan utdragen jakt med mycket
snö och kyla som stockholmaren inte kom till kojan
om aftonen. Här hade man mycket nytta av hundarna under eftersöket och han återfanns efter flera

Kort om
Susanne Wiklund
Journalist, kommunikatör och
författare som driver företaget
Susanne Helt enkelt, där hon kan hjälpa
dig med allt du behöver ha skrivet.
Det kan till exempel vara ansökningar,
hemsidor, broschyrer, pressmeddelanden, böcker och tidningar.
Kontakt: susanne@heltenkelt.eu

timmar välbehållen, om än lite vilsen. Själv var jobbade
jag kvällsskift på tidningen i stan, lyckligt ovetande om
dramatiken i skogen. Det här var nämligen långt före
mobilernas tid.
Han jagar fortfarande älg, liksom 300 000 andra här
i Sverige. Det är övervägande män, även om det till
skillnad från när jag växte upp börjar bli allt fler kvinnor
som ger sig ut med bössan.
Älgkött är gott och nyttigt och älgar är bokstavligen
livsfarliga i trafiken, så God jaktlycka!

Susanne Wiklund

Anslagstavlan
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.

SÄLJES!

IPhone 6, Guld, 128Gb Helt ny, 5000:- Ej operatörslåst.
Ej box eller laddare till. endast telefon, ingen garanti,
Är en utbytestelefon från Apple (ord.pris 7000:-) 070-699 52 67

SÄLJES!

Kulvapen 6.5x55mm och 22 WM (5.6x26mm)
+ ett vapenskåp. Licens krävs. Billigt vid snabb
affär. Tel: 0951-109 63, 070-274 30 60
SÄLJA BILEN ELLER HYRA UT BOSTADEN?
Annonsera här för 200 kr inkl. moms
Vill du bli familjehem?
Vi utreder, utbildar och handleder

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
• Hitta inspiration

För att hitta inspiration till dina egna ”problem”, besök vår 		
kampanjsida eller följ vår hashtag #nordmalingsproblem 		
på sociala medier. Där hittar du mängder av goda förslag!
Kontakt: Nordmalings kommun, 914 81 Nordmaling
Tel: 0930-140 00, kommun@nordmaling.se

BJURHOLM
• Bron vid Lagnäset avstängd!

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att bron vid Lagnäset över
Öre älv är i sådant skick att den måste stängas. Bron kommer att
ersättas med en ny! Skyltar är uppsatta samt så stängs 		
möjligheten att gå ut över bron från norra sidan.
Kontakt: Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
Tel: 0932-140 00, kommunen@bjurholm.se

VÄNNÄS
• Blodbussen kommer till Vännäs
Onsdag 30 augusti kommer blodbussen till Medborgarhuset 		
Vännäs.
Kontakt: Vännäs kommun, 911 81 Vännäs
Tel: 0935-140 00, vannas.kommun@vannas.se

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

SÄLJES! Volvo S80 -00
22500 mil, Bes. April U.A.
Motorvärmare, 12.000:Ring: 072-577 17 07

Vill du spara pengar
på dina annonser?
Hör av dig till oss och lägg upp en annonsplan
så får du ta del av vår rabattstege. Du får dessutom
en påminnelse inför varje annonsering så att du slipper
komma ihåg allt själv. Bättre kan det inte bli!

annons@bjurholmsguiden.se
tel. 0951-100 17

Jesus säger: Allt vad ni vill att människorna ska
göra er det ska ni också göra dem.

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

VINDELN
• Kommunen söker ny arrendator till Mårdsele Kaffestuga

Mårdsele Kaffestuga ligger vid Vindelälven inom 			
Mårdseleforsens naturreservat, 6 mil norr om Vindeln. 		
Avtalet med nuvarande arrendator upphör den 31 december
2017 och Vindelns kommun söker därför nya intressenter som vill
driva anläggningen.
Kontakt: Vindeln kommun, 922 81 Vännäs
Tel: 0933-140 00, vindelns.kommun@vindeln.se

Allt inom rörmokeri

EGENKAD
TILLVER ION
T
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i Bjurholm med omnejd

Ladda inför

• Skräddarsydda längder
• Leverans direkt

älgjakten

• Stort tillbehörssortiment
• Även måttbeställda tillbehör

Limpa 750 gr
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• Släpvagn utlånas

17,90:-

2 pkt för 55:-

Välkommen!
Westmans Livs • 0932-400 68

AGNÄS

Marahällan, 911 42 Vännäs • Tel. 0935-124 20 • www.vannasplat.se

AKTUELLA ERBJUDANDEN
GÄLLER T.O.M 30/8-3/9
BJURHOLM

3 för

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

2 för

30:-

3 för

100:-

10:-

ord.pris 23,95st

Ord.pris 4,95/st

ord.pris 49,90/st

Nudlar

Chips

Sun yan, 85gr

Estrella, 180-275gr

4990

4 för

10:-

/kg

/st

ord.pris 84,95/kg

Ord.pris 4,95/st
ord.pris 72,90/kg

Bastuträskfalu
Toppchark, 800gr

Ost

Arla, 1200gr

Mini baguette

Bonjour. 70g

UTHYRNING BILTRAILER
UNDERHÅLL, SERVICE AV FORDON & DÄCKSERVICE.

- VI POLERAR ÄVEN DINA STRÅLKASTARGLAS

BJURTEC

SUPERPRIS

PÅ GUMMISTÖVLAR

100:- /ST

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

Nästa utgivning 27/9

Kom in och fynda lite nyheter inför sommaren

BJURHOLM • Ändrade öppettider! Lör 12-14 eller enligt överenskommelse.
(utökat öppethållande vid behov!) Tel. 073-183 75 25

Din skog
är värd
en bra affär.
Ring idag!
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

SEBASTIANS

MANUFAKTURSMEDJA
• Lokalt smideshantverk
• Konstsmide med
traditionella tekniker
• Kundanpassad
exklusiv design
• Stort och smått
• Lås och nyckelservice
av äldre modeller

Boka tid för:
• Klippning
• Fotvård
Välko

mme

n!

NYA
•
•
Köpmannagatan 15 0932-105 15 076-824 37 69

Sebastian 073-839 00 89
www.manufaktursmedja.se

isse!

Tryckfelsn

OBS!

Korrigering av
slutdatum för

Coop Vännäs
erbjudanden
gäller t.o.m

3/9

Jag utför:

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

Dags för
lysande tider!
Fick du lyktorna på bilen underkända
vid besiktningen? Vi renoverar de åt dig
så slipper du ett kostsamt byte.

A

GARNFROSS
1- 8 sep

20% rabatt

er

på alla garn

:59/0
st
För mer erbjudanden och info
facebook.se/dackcentralen

Däckcentralen

HÖG TID ATT
BOKA: Häckklippning
Ansning av fruktträd
Ps! Vi behöver banankartonger.
Hör av dig så hämtar vi!

VÄLKOMMEN IN!

BJURHOLM 0932-10320
www.dackcentralen.nu

vet vilka däck du behöver

Öppet: mån-fre 9-17 • lör 10-14
Tel. 070-516 17 87 eller 070-284 17 87

örkort
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Kommande kurser:
Lördag den 30/9

”Slutspurt mopedkörkort”
Nu är det hög tid för dig som fyller 15 år sent på
året att anmäla sig för Mopedkörkort.

Kursstarter och anmälan via www.tops.nu

Hjälp posten hitta rätt!
Självhäftande dekaler som tål väder och vind.
Maila: info@tryckeriet.nu eller ring: 0951-100 17

60:-

SP Shampo och balsa

Gäller så långt lagret räcker

Vi gör adresslappar till din brevlåda

299:-

Exkl. frakt

Fakt. avgift tillkommer

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

VÄNNÄS

49/st
Johns selection

AKTUELL A ERBJUDANDEN
GÄLLER T.O.M 25/6
Östra järnvägsgatan 9a • Öppet alla dagar 8-21

2 för

90
/kg

Fläskfile färsk

30:Chips välj mellan olika smaker

Estrella, 180-275gr, gäller ej nötmixer

Max 3st/hushåll

m

65k

/st
/st

KYCKLINGFILE FRYST

Kronfågel. 1000g

2 för

10k

48:-

/st

Tex mex Santa Maria

FRYST PIZZA

Tortilla chips 185g, Soft tortillas 320g

COOP 340-350g Välj mellan olika smaker

2017

6

LAGERKEPSAR - REK.PRIS

#4199
#4199

Borstad
Borstad
bomullskeps
bomullskeps
Kardborrspänne
Kardborrspänne
bak bak

OBS! kom in
snarast med
ansökan.
Meddela sen
anmälan!

#4210
#4210

Borstad
Borstad
bomullskeps
bomullskeps
Metallringspänne
Metallringspänne
bak bak

50 st
50 st 100100
st st
st st 300300

50 st
50 st 100100
st st
st st 300300

53,00:53,00:-47,00:46,00:47,00:-46,00:-

58,00:58,00:-52,00:51,00:52,00:-51,00:-

#4087/4106
#4087/4106

Flatpeak
Flatpeak
kontrastkeps
kontrastkeps
Snapback
Snapback
PRO PRO

#4012
#4012

Lättvikt
Lättvikt
polyestertwill
polyestertwill
Kardborrspänne
Kardborrspänne
bak bak

50 st
50 st 100100
st st
st st 300300

50 st
50 st 100100
st st
st st 300300

65,00:65,00:-59,00:58,00:59,00:-58,00:-

42,00:42,00:-36,00:35,00:36,00:-35,00:-

#4086
#4086

KepsKeps
med med
snygga
snygga
kontraststygn
kontraststygn
Elastisk
Elastisk
tygrem
tygrem
med med
kardborrspänne
kardborrspänne

#4088
#4088

DreamFit
DreamFit
keps keps
Elastiskt
Elastiskt
svettband
svettband

50 st
50 st 100100
st st
st st 300300

50 st
50 st 100100
st st
st st 300300

66,00:66,00:-60,00:59,00:60,00:-59,00:-

92,00:92,00:-86,00:85,00:86,00:-85,00:-

Takbox
Pris från:

495:- /vecka
r

ästa badtunno

Norrlands b
Nu lanserar vi

Släpvagn
Pris från:
:1 dygn 149
:9
3 dygn 34

FÖRETAGARE KOLLA HIT!

Passa på att unna din personal en avkopplande stund i våra
badtunnor eller bastu till en otrolig prisvärd summa.
Vi erbjuder självklart ved, utkörning/eldning m.m. om så önskas.
Vi erbjuder nu två nya portabla badtunnor, kompletta med
bl.a. bluetooth, ledspots m.m.

Lanseringspriser Badtunna:
1 dygn 799:- 2 dygn 1199:-

Portabel Bastu komplett på 540 cm
från endast 793:-/dygn
Besök/gilla
oss på
Facebook

HyrHem.com
070-302 02 65

PARTYCOOLER

Vi erbjuder givetvis en medföljande partycooler till bra pris när
du hyr badtunna eller bastu av oss.

Hos oss hyr du även bl.a Högtryckstvätt, Häcksax, Ångtvätt,
Lövblås, Barnfyrhjuling m.m. till otroliga priser.
Besök våran hemsida www.HyrHem.com och boka
redan idag eller ring oss på 070-302 02 65
Vi har öppet när du behöver oss,
alla priser inklusive moms, alltid bra priser!

