
Yrkesfixarlistan! 

Umeå, Nordmaling, Vännäs, Bjurholm med omnejd 

 
Tapetserare 

 

Kroknålen (Hörnefors). Ny- och omstoppningar av möbler, lagningar av 

skoter- och MC dynor, bil- och båtdetaljer med mera.  

www.kroknalen.se 

Gammalt som nytt (Umeå). Klär och stoppar om möbler, omstoppning 
av klädslar till båt, bil och husvagn, restaurering och reparation av läder 
med mera.  
www.gammaltsomnytt.com 

Kroll möbeltapetsering (Umeå). Klär och stoppar om möbler i offentlig 
miljö, som t ex kontor, sjukhus, butik och restauranger och kyrkor. 
Tapetserar även soffor, fåtöljer, bilklädsel med mera. 
www.krollmobeltapetsering.se 
 
 

Cykelverkstäder 

Cykelverkstaden (Vännäs). Reparationer av cyklar, fälgbyten, 
navreparationer, riktning av hjul med mera.   
www.cykelverkstadeniume.se 



Hoj-o-Mat (Umeå). Mobila cykelreparationer hemma eller där din cykel 
trasat ihop.  
www.hojomat.se 

CMcykel (Umeå). Service av nya och äldre cyklar, justering av bromsar, 
justering av ekrar med mera. 
www.cmcykel.se 

Bike Nation (Nordmaling). Cykelservice, rådgivning och reparationer 
med mera.  
www.bikenation.se/butiker/sportringen-nordmaling 

Cykel och Mopedhandlaren (Umeå). Reservdelar, lagning och 
uthyrning av cyklar och elcyklar både längre och kortare tid. 
www.cykelochmopedhandlaren.se 

Cykel och skidservice (Umeå). Cykelreparationer, reservdelar, vallning, 
slipning, belagsreparationer av skidor med mera.  
www.cykelmekarn.se 

Umeå cykelsport AB (Umeå). Cykelservice och reparationer av alla 
typer av cyklar, små som stora jobb.  
www.umeacykelsport.se/cykelservice 
 
 

Skomakare 

Mästerkattens skomakeri (Umeå). Skomakeri, skrädderi, 
nyckelkopiering med mera.  
www.masterkattensskomakeri.se 

Nya Makeriet (Umeå). Omsulning, klackning, blixtlåsbyten med mera 
www.nyamakeriet.se 

Alashi (Umeå). Skolagning, klädlagning, lagning av läder. Mattvätt, 
kemtvätt med mera.  
www.alashi.se 
 
 

Second Hand 

Returcentrum (Vännäs). Inredning, böcker, sportartiklar, fåtöljer, 
matsalsmöbler, hattar, kostymer, kläder med mera. 
www.returcentrum.se/butiken 



PMU Vännäs, Tur och retur Second hand (Vännäs). Kläder, inredning 
med mera, tar både emot och säljer. 
www.pmu.se/secondhand/vannas 

Repahuset Loppis (Nordmaling). Husgeråd, möbler med mera. 
www.facebook.com/repahusetloppis  

Nordmaling PMU second hand (Nordmaling).  
www.facebook.com (sök på Nordmaling PMU second hand) 

Röda korset Second hand Nordmaling (Nordmaling). 
www.rodakorset.se/vad-vi-gor/second-hand/butiker/roda-korset-
secondhand-nordmaling/ 

Pingstkyrkan Bjurholm Second hand butik (Bjurholm). 
www.pingstbjurholm.se 

Willgott Second hand (Bjurholm). Kläder, textil, småprylar, har även ett 
leksaksmuseum, tar både emot och säljer  
www.facebook.com (sök på Willgott second hand) 
 
PMU (Umeå). Möbler, porslin, kläder, leksaker med mera.  
www.umea.pmu.se 

Myrorna (Umeå). Kläder, inredning, modernt och vintage 
www.myrorna.se/butiker/umea 

Returbutiken (Umeå). Möbler, husgeråd och återvunnet 

byggnadsmaterial, återbruk.   
www.facebook.com/returbutiken 

Rosendahls (Umeå). Secondhand, antikt, retro, heminredning, 
husgeråd, porslin, återbruka.  
www.facebook.com/rosendahlantik  

Pryl 1900 (Umeå). Köper och säljer antik och retro, men även relativt 
nyproducerade saker.  
http://pryl1900.se 

Röda korset i City och på Mariedal (Umeå). Kläder, inredning, möbler, 
prylar, porslin, husgeråd, modernt och vintage. 
http://www.umeakretsarna.se/  

Rebuy (Umeå). Kläder, prylar, porslin, inredning, utrustning.  
www.sofumea.se  

http://www.umeakretsarna.se/
https://sofumea.se/


Reparatörer av elektronik 
 
Laga dator Umeå (Umeå). Serviceverkstad för MacBook, iPhone, 
Android med mera.  
www.lagadatorumea.se 

Stjärna Fyrkant (Umeå). Lagar mobiltelefoner, datorer och Peltor 
hörselskydd.  
www.stjarnafyrkant.se/umea 

Åden Electronics (Umeå). Service och reparationer för ljudelektronik, 
HiFi-Stereo, allt inom ljudteknik. 
www.adelec.se 

PL Data (Umeå). Data- och telefonreparation, samt skrivarservice med 
mera.  
www.pldata.se 
 
 

Uthyrning 

Claes Ohlson (Umeå). Hyr ut verktyg som t ex ångtvätt, skruvdragare, 
borrhammare och multiverktyg.  
www.hyrhosclasohlson.se 

OF Maskin (Umeå). Service och uthyrning av maskiner, verktyg och 
utrustning. 
www.ofmaskin.se  

Sarek Friluftsbutik, Iksu (Umeå). Hyr ut tält, långfärdsskridskor, 
topptursutrustning, kajaker, ryggsäckar, kök, rullskidor, kängor med mera. 
www.iksu.se/sv/sektioner/iksu-frilufts/sarek-friluftsbutik 
 
 

Låna 

Fritidsbanken (Umeå). Låna sport- och friluftsutrustning, gratis. 
www.facebook.com/fritidsbankenumea 

Bibliotek (Umeå, Vännäs, Nordmaling, Bjurholm). Låna böcker, datorer, 
musikstudio (Umeå stadsbibliotek) kopiera, scanna, med mera. 
www.minabibliotek.se 
 


