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ÅSELE
Lörd 3 mars kl 18.00 Helgsmål med fastemusik. Sön 4 mars kl 
11.00 Högmässa, G Larsson, M Thoors.

FREDRIKA
Sön 4 mars kl 16.00 Föramlingshemmet: Etiopisk afton med 
etiopisk mat. Pris: 40 kr. Mariana L Åhfeldt berättar om arbetet 
med Operation Smile. Lotteri. Tors 8 mars kl 19.00 Bön.
                                    VÄLKOMMEN!

ÅSELE-FREDRIKA

FILADELFIA: Sön 11.00 Gudstjänst med nattvard, Per-Gunnar 
I. därefter församlings- & administrationsmöte. Tis 13.00 Sång & 
andakt på Blåmesen. 14.15 Sång & andakt på Åseborg. 19.00 
Hemgrupper. Tor 8/3 11.30-13.00 Drop in bön. VÄLKOMNA!

2 fina lägenheter, 3 rum och kök, 65 m², uthyres i
centrala Åsele. Billig hyra.

Tel 070-683 91 12 eller mejl info@aseleekonomisupport.se

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
Torsdag 8 mars kl 19.00 IOGT-gården, Åsele

Kvinnor från hela världen, samlade i Åsele 
KOM OCH SITT I RÖDA SOFFAN
Intervjuer, underhållning, servering.

Utdelning av kvinnligt företagarstipendium.
Pris 50 kr inkl servering.                            IOGT-NTO – CKF – SV
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MARKNADSNÖJE i Lycksele 

Det händer på Cityhotellet! 

www.cityhotellet.com

 Under marknaden frukost - lunch - middag

Årsmöte Åsele Hembygdsförening
onsdagen den 28 mars kl 18.00 på Kaffestugan.
Medlemmar och övriga intresserade varmt 
välkomna! 
Vi bjuder på fika. Styrelsen

M
itt i Lappla

nd

SKOTERTRÄFF på LOMSJÖN
Söndag 11 mars kl 11-14. 

Servering av palt, varmkorv, fika. 
Lotterier & frågetävling.

Lomsjö Bygdegårdsförening i samarbete med ABF

Intresseanmälan Åsele Fritidsgård!
Organisationer eller föreningar kan lämna in intresseanmäl-
ningar ang driften av Åsele Fritidsgård. Driften gäller from 
hösten 2012. 

Förutsättningar och krav lämnas av Kultur- & Fritidschef 
Stig-Anders Hansson, tel 0941-140 77. 

Intresseanmälan skall vara inlämnad senast den 2 april.

Kultur & Fritid
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Vi finns på
Facebook &

blocket.se/sk-mobler

20 % på alla mattor!
STÖR  på mattor!

OBS! Gäller endast tor, fre, lör, 1-3 mars!

REA

Anbudshandlingar
Åsele kommun GVA enheten informerar a� anbuds-
handlingar för byte av lampor i gatubelysning i Åsele 
kommun finns a� hämta på www.e-avrop.com/asele

För mer info kontakta GVA enheten:
K-G Danielsson  0941-140 24 eller 070-257 95 73
Johan Wikström  0941-140 45 eller 076-833 70 32

ÅSELE KOMMUN

Tekniska avd.
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Dags att ta ut skotern
Vi sänker premien med 15 %
Länsförsäkringar Västerbotten sänker nu premien för skoter-
försäkringen med hela 15 procent. Det kan vi göra tack vare 
våra aktsamma kunder. Premiesänkningen gäller förstås även 
nytecknade skoterförsäkringar – ring oss idag.

Umeå 090-10 90 00
Skellefteå 0910-73 40 00

Lycksele 0950-347 50
LFvasterbotten.se

Sänkt
premie

Nu har vi 
Proclear 1 day 
på lager i butiken!

Onsdag 7/3 har vi öppet hela dagen
09.00-18.00.
På förmiddagen är Helena här från OXXO 
& på eftermiddagen är Lennart här från Inface.

Nyhet för dig 
som har linser! 

Kom & se 

VÅRENS NYA 
glasögonbågar hos oss!

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se M
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Rubrik
Des�na�on South Lapland söker fyra projektmedarbetare �ll lokala 
service- och försäljningskontor

Info om projektet
Des�na�on South Lapland är e� projekt som drivs av kommunerna 
Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund. Projektet delfinansieras 
genom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Des�na�on South 
Lapland ska marknadsföra och sälja turistrelaterade produkter och 
tjänster som produceras i de fyra kommunerna samt hjälpa �ll a� 
a�rahera investeringar inom des�na�onen och vara e� samverkans-
organ för turism och infrastruktur i området. Grundläggande värde-
ringar för Des�na�on South Lapland är a� värna natur och miljö, 
samekulturen samt närproducerade varor och tjänster. Hela des�na-
�onen ska utvecklas, inte enbart enskilda komponenter. Visionen är 
a� Södra Lappland ska vara en exklusiv interna�onell des�na�on med 
unik och orörd vildmark �llgänglig 365 dagar om året. 
Läs mer om Des�na�on South Lapland på www.southlapland.com

Beskrivning
Som medarbetare i Des�na�on South Lapland möter du både besö-
kare och turis�öretagare. Du tycker om a� arbeta i högt tempo och 
ha många bollar i lu�en. Du är van a� arbeta självständigt under eget 
ansvar och kan planera och strukturera din arbets�d. Du har lä� för 
a� samarbeta med andra både i och utanför projektet. Du är service-
inriktad, har posi�v a�tyd och tycker om a� möta människor – såväl 
besökande gäster som turis�öretagare. Du har lä� för a� etablera 
och utveckla kontakter och trivs i rollen som ak�v säljare. Du kommer 
arbeta med viss administra�on, så det är även vik�gt a� du är struk-
turerad och noggrann. Arrangera ak�viteter ingår också �ll viss mån i 
di� uppdrag. Du har kon�nuerlig kontakt med turis�öretagare och 
marknadsför Des�na�on South Lapland.  Stor vikt kommer läggas vid 
personliga egenskaper.

Kvalifika�oner
Vana av a� arbeta i bokningssystem, gärna Citybreak.
Erfarenhet av försäljning.
Erfarenhet från turismnäringen.
God kännedom om kommunens turis�öretag, sevärdheter, ak�viteter. 
Körkort och �llgång �ll egen bil.
Språkkunskaper i engelska.
Språkkunskaper i tyska är meriterande.
Erfarenhet av IATA är meriterande.
Kunskaper i samiska språket och/eller samisk kultur är meriterande.

Arbetsgivare
Du arbetar i projektet Des�na�on South Lapland, men kommer vara 
anställd av Vilhelmina kommun som är projektägare.

Placeringsort
1 tjänst i Åsele, 1 tjänst i Dorotea, 1 tjänst i Strömsund, 1 tjänst i
Vilhelmina. Ange vilken kommun din ansökan avser! 

Anställningsform
Viss�dsanställning �ll och med 2013-12-31. Tillträde snarast. Hel�d.

Lön
Fast lön. Ange löneanspråk.

Ansökan
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan snarast.
Dock senast 2012-03-06.
Vi tar emot ansökan via e-post �ll sofie.jonsson@southlapland.com
Med ansökan bifogas CV, meri�örteckning, betygskopior och
referenser.
Ange löneanspråk.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt
Sofie Jonsson, projektledare
Des�na�on South Lapland 070-219 90 66. 

Platsannons:
Projektmedarbetare �ll Des�na�on 
South Lapland
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MARKNADSÖPPET: Fre 11-17.30. Lör 10-16. Sön 11-15.
Varmt välkommen! Storgatan 44, Lycksele. 0950-374 00

OBS! Sportlovsstängt 7-12/3. Fr.o.m. v 11 öppet tis-fre 11-17, lör 11-14.

Fortsatt utförsäljning 
av nuvarande sortiment. 

Nu med riktiga kanonpriser! 

Marknadsfynda på 

Tel 100 64, 100 06Tel 100 64, 100 06

Sticklingar Blomjord
50 lit & 20 lit 5 st 100:-25:-

Tulpaner &
vårlökar....

Vårkänslor!

St

ÖPPET VARDAGAR 8-17.30, LÖRDAGAR 11-14. Johanna, Malin & Marlene

Glöm ej ÅRSMÖTE Åsele Astma- & Allergiförening torsdagen 
den 1 mars kl 18.30, Södra Färjstället. Varmt välkomna!

Åsele Biblioteks öppettider 5-9 mars
Må, on 12-17. Ti, to Stängt. Fr 10-14.

Friluftcafé i Älgsjö 10/3 kl 12-14
med ärtsoppa och semlor.

ÅRSMÖTE 17/3 kl 16.00.   VÄLKOMNA!  Älgsjö Intresseförening

AM-KORT FÖR EU-MOPED KLASS I
Vill du köra moppe eller EPA i sommar?
Anmäl dig till årets kurser NU! OBS! Start v 11.

För info och anmälningar:  www.medborgarskolan.se
Vill ni hellre ringa så går det också bra: 0940-60 02 03.

Månadens konstnärer kommer från Fredrika
Birgitta Mårtensson, Aina Andersson och Britt-Inger Molander

Presenteras vid sopplunchen
Måndag 5 mars kl 12.00 IOGT-gården

Välkommen,
IOGT-NTO Fjällets Krona, Åsele Konstförening
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Vinstor AB
Volgsjövägen 31, Box 121, 912 23 Vilhelmina
Tel: 0940-132 50  |  Fax: 0940-107 74
www.vinstor.se

Inbjudan till seminarium 

gällande nyheter 2012
Hotell Wilhelmina 23 Mars kl. 13.00 - 15.30
Kostnad: Avgiftsfritt
Föreläsare: Pia Elkaer Hedberg, Skattejurist, Grant Thornton
Innehåll: Skatteverket kommer - hur gör vi nu? 
 Nya skatteförfaranden
 Restaurangmoms
 Övriga nyheter

Anmälan senast 20 mars till: Vinstor AB, 0940-132 50 eller info@vinstor.se

Fredag 2 mars kl 19.00 i Åsele Folkets Hus. 
Inträde: 120 kr/scenpass 100 kr/ungdom gratis. 

Emma Härdelins sång utgör kärnan i ljudbilden där 
Janne Strömstedts tramporgel och Kjell-Erik Eriks-
sons fiol bygger på harmonier, melodier och stämspel. 
Alla tre är etablerade folkmusiker i band som Garmarna 
och Hoven Droven, men i gruppen Triakel märks ett uttryck 
för medlemmarnas längtan till det akustiska, intima och 
enkla. Gruppen, bildad 1994, har turnerat i Europa, Nord- 
amerika och Japan. Nu kommer de till Åsele. 
Arr: ÅMOT, MOTILI, NO!, ABF och Åsele Kraft.  

VÄLKOMNA! 

MUSIKCAFÉ MED TRION TRIAKEL
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Golvslipning Vesuri AB
Kontakta mig gärna, tel 0730-45 85 47 
eller e-post vesuri@live.se.  Rami Heikkilä
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1:a centralt uthyres. Vasagatan 6. Info 070-284 84 48.

Kommunalpensionärerna avd 111 kallar till 
årsmöte i Åsele ABF den 15 mars 2012 kl 12.00.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
 Åsele Vivi-Ann 070-351 60 09
 Dorotea Birgitta 073-054 08 98
 Vilhelmina Irene 070-300 49 30
Samåkning bör ske. Välkomna!  Styrelsen
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KLÄDBOD
i Storuman AB

0951-106 90

SLUTREA
i dagarna 3

Torsdag 1/3 börjar vår 
slutrea då vi säljer ut 

kvarvarande reavaror till

HALVA REAPRISET
Vi har nu börjat få in en del vårnyheter...

Välkommen in och fynda!

Bion i Åsele visar

Söndag 4/3 kl 19.00, 11 år, 80 kr. 2 tim 15 min.

Star Wars
Måndag 5/3 kl 19.00, BT, 70 kr. 1 tim 40 min.

Mannen från Le Havre
Tisdag 6/3 kl 17.00, BT, 50 kr. 1 tim 12 min.

Prinsessan Lillifee och enhörningen
Onsdag 7/3 kl 19.00, 7 år, 70 kr. 1 tim 16 min.

Sean Banan
Torsdag 8/3 kl 17.00, 11 år, 80 kr. 2 tim 15 min.

Star Wars (dubbad)
Söndag 11/3 kl 19.00 + Måndag 12/3 kl 10.00
11 år, 70 kr. 1 tim 55 min.

Nobels testamente
bioniasele@live.se      www.bioniasele.se
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25-27 maj

Tel: 070-250 09 75 | E-post: info@visitvilhelmina.se

Välkommen att boka mässplats! 

1 ½-plans villa till salu. Fiskargatan 4, Åsele.
Jörgen 070-22 33 822.

Årsmöte för Åsele Vävstugeförening 
kommer att ske onsdagen den 14/3 kl 18.00 

på Kronans Blommiga Bageri. Vi bjuder på fika. Välkomna!


