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19 maj finns vi på flygfältet – Holeshot Drifting
www.varitryck.se

ÅSELE-FREDRIKA

ÅSELE
Tors 17 maj kl 08.00 Gökotta på Åslia. Sön 20 maj kl 11.00
Söndagsgudstjänst. R Ahlstrand, M Thoors.
FREDRIKA
Tors 17 maj kl 08.00 Gökotta bakom kyrkan. Kl 19.00 Bön.
Sön 20 maj kl 14.00 Söndagsgudstjänst. R Ahlstrand, M Thoors.
Ons 23 maj kl 14.00 Bibelsamtal i Församlingshemmet.
Tors 24 maj kl 19.00 Bön.
VÄLKOMMEN!

FILADELFIA: Tor 08.00 Allkristen Gökotta på Åslia.
!
Sön 18.00 Gudstjänst, Anna-Greta & Rolf Söderberg
MNA
O
K
Tis 19.00 Hemgrupper. Tor 24/5 11.30-13 Drop in bön. VÄL
Lyssna på andakt! kyrktorget.se/Åsele Filadelfiaförsamling.
Tack alla ni som hedrat minnet av vår kära mor

MAY-LIS ERIKSSON
Stort tack till personalen på Gullvivan, Åseborg för god
omvårdnad och kärlek. Tack till Åsele begravningsbyrå,
Filadelfia och kantor Ingrid Löfdahl.
Sören, Patrik och Veronica

www.varitryck.se

LOPPIS PÅ ALTANEN på Värdshusvägen 2, Åsele, lördag 19/5
kl 10-14, söndag 20/5 kl 11-15. Välkomna! Ulrika, Maria & Mia.

samt hela och delar av bohag. Ring Lena, tel 070-221 92 69.
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Bion i Åsele visar
bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

Söndag 20/5 kl 19.00.
Från 11 år, 70 kr. REPRIS

The Hunger Games

Är’ä vår? Hoppas det
för nu drar vi igång!
ÖPPETTIDER:
Invigningshelgen 19-20 maj: Lör-sön 10-15.
Måndag-fredag 12-19. Övr. helger: Lördagar 10-15
t
t

Emmaljunga P-jord, 50 l 49:Canna ”Tropical Red Dark Leaf” 29:-

t Sommarplantor
t Ampelväxter
t Grönsaker
t Kryddor
t Perenner

t Smått å gott
t Emmaljunga sten,
jord, gödsel
t Buskar, träd
t Fruktträd, bärbuskar

Välkomna till Granträskliden!

070-653 46 98. Med reservation för ev. slutförsäljn.

Nyhet!
Vi har
petunian
Mystical

”Merlin”

(halvhängande,
svart/gräddvit/lila)

Vi bjuder
på fika!
Vi tar
betalkort!

www.varitryck.se

KÖPES! Liten lekstuga. 070-556 59 38.
Snart är det morsdag! Omtänksamma presenter
hittar du hos Änglagåva -

Volgsjövägen 30B,
Vilhelmina
Vägen ner mot församlingshemmet
Tel 0940-58 97 97

Mån 10-17.30
Tis-tor 10-16
Fre 9-15
Sista lör i mån
11-14.
Lunchöppet.

hälsokostbutiken med det mesta för
din hälsa och ditt välbefinnande bla:
kosttillskott, LCHF-kost, yogite,
Stängt 17-18/5
smycken, änglar, aromalampor,
rökelser, avslappnings-CD m m. Varmt välkomna!
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Garagefest 7-11 maj

at
BaseM

7-11 maj, är det garagefest i hos oss!
Vi introducerar en världsnyhet -

0:0
9
.
5
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CRAWFORD BaseMatic vår allra nyaste garageport!

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne
senast onsdag
i nästa
vecka
Ta del av
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Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4,
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12
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inkl m handsänd
✓ specialpriser på våra exklusiva
&
Namn:.....................................................................................................................................................
modeller g60 Trend och g60 Style
*Erbjudandena gäller längst t.o.m 11 maj 2012,
Adress:...................................................................................................................................................
kan ej
komb med andra rabatter & erbjudanden.
Postadress:...............................................................................................................................................

Hur var
detLycksele
nu? Vad sa han? Anteckna här:
Crawford
Center
Stråvägen 27
Tel 020-41 42 53
Mobil 070-327 57 93

lycksele@crawfordcenter.com

Ring för överenskommelse
av besök och visning!

www.varitryck.se

Helgkurs. Förarbevis - Moped klass II
Moped klass 2 är inte registreringspliktig. Teori, praktik
och examination. För mer information eller intresseanmälan, kontakta oss. SV Dorotea 0942-103 30.

Färsk svensk kyckling
Klubba & bröst, kartong à 10 kg 400:-.
Bröstfilé, kartong à 6 kg 600:-.
070-645 18 25 Krister.

SALONG DAMIANA WELLNESS I ÅSELE (Storgatan 31)
FOTVÅRD – MASSAGE – ANSIKTS- OCH
KROPPSBEHANDLINGAR – VAXNING – MAKE UP – MANIKYR
Tidsbeställning enl överenskommelse på
073-091 87 79 (Damiana).
Semesterstängt till sommaren:
Stängt från den 11/6-1/7, 2/8-12/8
Juli & augusti jobbar jag måndagar, tisdagar & onsdagar.
Mammaledig-stängt torsdagar & fredagar.

Vårt alkoholfria mingel En fest för alla blir fre 18 maj kl 19-21.
Vi vill se alla som ställt upp för oss, på olika sätt hjälpt till,
säsongen 2011-2012 i skidbacken, på bion, under marknaden
eller annat. Både medlemmar och icke. Det blir litet mat, gott
att dricka, trevliga människor och kanske nån överraskning.
Välkomna till IOGT/NTO Fjällets Krona
FEST FÖR ALLA. IOGT-NTO är för fest! En fest för alla är en fest utan alkohol. Alkoholen
dyker numera upp i alla möjliga sammanhang. Det vill vi ändra på. Vi vill ha fest för alla!

INFORMATION TILL GRAVÄGARE I
ÅSELE-FREDRIKA FÖRSAMLING

Vinterutsmyckningen på gravarna skall avlägsnas senast 23
maj. Efter nämnda datum tas kvarlämnat material bort av
kyrkogårdens personal. Hjälp oss genom att sortera växter, plast
etc i därför avsedda behållare. I samband med sommarplanteringen (omkring 15 juni) påbörjas bevattningen där avtal har
tecknats. För egen bevattning före 15 juni finns vatten att
hämta vid Gamla kyrkogården, Minneslunden och Västra
kyrkogården.
Inga blomkrukor får ställas i Minneslunden, endast kyrkans
blomvaser får användas.
Om du vill beställa eller veta mera om våra skötselåtaganden,
kontakta oss på Pastorsexpeditionen tel 0941-100 70.
TREVLIG SOMMAR!
Vaktmästarna
www.varitryck.se

FRISÖR
SÖKES!

V.I.P. HAR EN HYRSTOL LEDIG!!
Är du intresserad???

Kontakta Emma eller Tina,
0950-125 15, 070-355 26 31,
070-326 78 01

v.i.p.hair@hotmail.com

LYCKSELE

SKPF:s Medlemsresa till
ÅLAND 10-11/9 2012.

Buss avgår från Lycksele busstation kl 04.45.
Pris i dubbelrum inkl middagsbuffé, bussresa och
bussfika (kaffe/te & smörgås fm 10/9-12). 530:- i B-hytt, 575:- i
A-hytt. Pris för enkelhytt 550:-. Pris för medföljande icke medlem
är tillägg 75:-. Frukost på båten kan förhandsbokas vid anmälan.
Bufféfrukost 90:-, á la carte-frukost 143:-. Anmälan till Ulla-Britt
0940-100 22, 070-679 50 20 senast 14/6 2012.

Ledarskapsutbildning
- Är du mellan 25 och 30 år?
- Bor du i Bjurholm-, Dorotea-, Lycksele-, Malå-,
Norsjö-, Sorsele-, Storuman-, Vilhelmina-,
Vindeln-, Vännäs- eller Åsele kommun?
- Är du anställd på ett företag, företagare eller
kombinationer av dessa två?

Då kan du vara den vi söker till en
ledarskapsutbildning!
Låter det intressant besök www.rotary.se/2320
klicka på RYLA.
Vi behöver din ansökan senast den 10 juni 2012.
Denna RYLA-utbildning anordnas av Rotaryklubbarna i Lycksele och Vilhelmina och kommer
att vara kostnadsfri för deltagarna.

www.varitryck.se

ÅSELE MC ÅRSMÖTE den 27/5 kl 18.00
Samiska ungdomar från länet träffas
L/\FNVHOHPnQNO*5$7,63,==$
Samiskt Språkcentrum
www.facebook.com/groups/samiskaungdomar.vasterbotten

OPTIKER

Välkommen att beställa tid för synundersökning. Enkelslipade
glasögon fr 495:-, progressiva glasögon med bred läszon fr 1 495:-.
SOLKAMPANJ! Enkelslipade solglasögon från 495:-.
Progressiva solglasögon från 1.495:-.
ICS Optics, Leg Optiker Richard Nordenstam,
Ny adress: Grubbgatan 5, Lycksele. Tel. 0950-140 40, 070-789 58 89

TRÄDGÅRDENS MEDICINER

Ör�erapeuten Alexandra De Paoli tar med oss på en spännande
resa i raba�er & ogräsnår och berä�ar om alla oumbärliga växter.
Östernorets Bygdegård 26 maj kl. 13.00. Pris 200 kr.
Alexandra De Paoli är känd från TV-pogrammet Strömsö, Västerbo�ens Folkblad och P4 Västerbo�en. Se mer: www.isdimma.se.
Arr: Åsele Trädgårdssällskap och Studieförbundet Vuxenskolan.

Uppvakta mor med en buffé på Hälla Café!

Morsdagsbuffé söndag 27 maj.

Endast bordsbokning.
Tel 0941-210 00, 070-347 70 42.
Alla är hjärtligt välkomna, även utan mor
Hälla 50-tals café – Christien Fox och Lars-Erik Eriksson
PS! Caféet öppnar för säsongen efter skolavslutningen den 9 juni. Annons kommer i Åsele-Nytt.
www.varitryck.se

LAPPMARKSPOTATIS

Mandel, King-E, Fontane,
Satina & Princess. Egen odling.

Fredag 18/5 Åsele OK/Q8 12-12.30. Vilhelmina fd Televerket 15-16.
Förbeställ gärna. Nästa tur den 15/6. www.lappmarksbonden.se
Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47.
Välkomna! Anna & Martin

www.varitryck.se

SPF KLIPPAN I ÅSELE.

Välkomna till friskvårdsdagen i Östernorets
Bygdegård, onsdagen den 23 maj 2012 kl 13.00.

Vi samlas på Vuxenskolan kl 12.30 för samåkning. Programmet
anpassas efter väderleken. Palt serveras till lunch. Välkomna.

www.varitryck.se
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Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

www.varitryck.se

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se

Informationskväll LBP i Gafsele
för skogsägare och även för dig
som har en koppling till skogen.
Onsdag 23 maj kl 18.30-20.00,
Gafsele Bygdegård.

- Vi bjuder på fika!

VÄLKOMMEN

Välkommen till informationsmöte med Lappland Goldminers
Vi välkomnar aktieägare, näringsliv, politiker, intresserade och
allmänheten. Vi berättar om året som har varit och om de nya
utmaningar som nu väntar oss under 2012 och framåt.

Tid: Fredag 25 maj, kl 13.00 - cirka 15.00
Plats: Hotell Lappland, Lycksele, kongressal 2
Medverkande:
Lars Olof Nilsson, styrelseordförande
Henrik Grind, vd
Jonatan Forsberg, ekonomichef
Risto Virkkunen, vd Finland
Peter Törnkvist, projektledare Fäboliden

Vi bjuder på fika,
hjärtligt välkommen!

www.varitryck.se

PGA BUDGETNEDSKÄRNINGAR, BLIR DETTA ER NYA
ARBETSPLATS. SE LEDNINGENS NYA POLICY NEDAN!
KONTORSPOLICY
KLÄDSEL :
1) kom till jobbet klädd efter din lön
2) kommer du klädd i Pradaskor eller bär en Gucci-väska, antar vi att du
har en god ekonomi och att du därför inte behöver någon löneökning.
3) är du klädd i ”trasor”, måste du lära dig handskas med pengar bättre
så att du kan köpa bättre kläder, därför blir det ingen löneökning.
4) är du klädd helt rätt så är du precis där du ska vara, och behöver
därför ingen löneökning
SJUKFRÅNVARO :
Vi kommer inte längre att acceptera läkarintyg. Orkar du gå till doktorn, orkar du gå på jobbet.
LEDIGHET:
Varje anställd kommer att få 104 fridagar per år, vi kallar dem lördag
och söndag.
TOALETTBESÖK :
Alldeles för mycket tid tillbringas på toaletten. Nu införs därför en
strikt treminutersregel för dessa besök. Efter tre minuter ljuder ett
larm, toalettpapperet dras tillbaka, dörren öppnas och toalettbesökaren fotograferas. Vid en andra upprepning av förfarandet så sätts
bilden upp på kontorets anslagstavla under ”återfallsförbrytare”.
LUNCH :
* Magra personer får 30 minuters lunchrast eftersom de behöver
äta mer för att se friska ut.
* Normalviktiga personer får 15 minuters lunch för att inta en balanserad måltid så de kan bibehålla sin medelmåttiga ﬁgur.
* Överviktiga personer får 5 minuters lunchrast, då det är all tid
som behövs för att dricka en mugg Nutrilett.
Slutligen:
Tack för att du är lojal mot ditt företag.
Vårt motto är att alltid ha en positiv anda inom företaget och därför
vill vi självklart att ni skickar alla frågor, kommentarer, bryderier,
klagomål, irritationer, anklagelser eller övriga aggressioner någon
annanstans.
Ledningen
www.varitryck.se

TRÄDGÅRDSVECKOR

4 FÖR 149�
SPARA 300�

7 300�

Klippo Excellent S GCV
Självgående.
Ord pris 7�600:-

Välj mellan naturgödsel, täckbark,
planteringsjord (50 l), gräsmattedress,
torv gödslad och kalkad, barkmull eller
torv naturell (40 l).
Ord pris 59:-/st

2 FÖR 399�
Gräsmattegödsel
Granngården 15 kg.
Ord pris 299:-/st

KRISTI HIMMELSF�RDSDAGEN �PPET SOM L�RDAG
Erbjudandena gäller t o m 19/5 2012,
så långt lagret räcker.
Granngården Vilhelmina Postgatan 4.
Öppet: Mån-fre 9-18, lör 9-14.
Kontakt: 0771-222 444, granngården.se

www.varitryck.se

STEN-ERIK KLAR FÖR TRESUND NORRA
Jag skulle fylla sjutton år så jag var stora grabben. Jag hade fått

jobba som flottare redan när jag var femton. Nu skulle jag få
jobba med landrensning uppe i Vojmsjön. Det innebar att en
liten motorbåt med förare (kapten) drog en timmerbom efter sig.
er
I den bommen samlade vi ihop allt lösvirke som hamnat efter
stränderna. Vi började nedanför Dikanäs, och Nyluspen var
slutstationen där dammen var.
Fotboll var ju även på den tiden en stor sport. Varje liten by hade
eget fotbollslag: Ormsjö, Storseleby, Tresund, Skarvsjöby, you
name it. Jag hade blivit rätt duktig. Hade kanske "bollsinne", så
faktiskt blev jag erbjuden att, eftersom jag spelade för Storseleby, skulle jag få spela med de duktiga, välkända "Tresuna". Jag
blev köpt av Tresund. Premiären för mig inföll samma söndag
som vi skulle börja med landrensningen i Vojmsjön. Tresund låg
ju efter vägen till flottningen. Skarvsjöby var motståndarlaget.
Byarna på den tiden var ju mycket välbefolkade, så även när det
var fotbollsmatch. Alla - ja ALLA! - var där denna soliga söndag i
Tresund (norra).
Jag var stolt när jag krängde på mig det röda bandet över axeln.
JAG spelade för Tresund! Domarsignalen ljöd.
Jag spelade center, kanon! Men alla Skarvsjöbys spelare var på
mig så jag insåg - detta går icke! Så desperat slår jag bollen mot
eget mål. Målvakten stod lutad mot ena stolpen, som fastvuxen
med den stora handsken. SJÄLVMÅL, SJÄLVMÅL! - efter tre
minuters match!!! Mina två bröder som var i publiken hojtade hur
värdelöst jag spelade. De visste precis hur jag skulle gjort. När
matchen var över kom "motorbåtskaptenen" - Jonas Ersn - han
berömde mig. "Du spela bra - du jol ju sjvå mål". Ja, sa jag, men vi
förlorade ju med 8-3 mot Skarvsjöby, skandal..... mot Skarvsjöby.
Mina bröder tyckte nog synd om mig för de nämnde aldrig sen
mitt självmål i Tresund. Det var jag tacksam för. Som sjuttonåring
tog man ju mycket hårdare på kritik och motgångar. Numera är
jag väldigt hårdhudad för all kritik. "Vem bry sä"

Sten Rune Erik Eneröd
Född -39 i "Kyrkstan", Vilhelmina,
du
d
u vet - där man är VILD OCH VACKER I LAPPLAND.
www.varitryck.se

Potatis säljes: Rund potatis och Mandel, 7:-/kg resp 8:-/kg.
0940-311 21, 073-812 21 86.

Åsele-Nytt på nätet:
www.varitryck.se
Projektet Storfyran
fortsätter
Renens kabel-tv / internet

KUVERT

Åsele kommun har börjat konvertera om sitt gamla koaxialnät
till fibernät.
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lördagen
den 16 juni 13.00-15.00 i Vilhelmina kyrka
Välkommen
Priser: - en hel kör, enskilda sångare eller du som bara vill lyssna till två
timmar med musikaliska ”matnyttigheter” som rör körsång, sångteknik,
100
Mb internet
250:- inkl moms/månad
övningar och röstvård. Självklart finns tid för just dina frågor!

Kabel-tv grundutbud
170:- inkl moms/månad
Deltagaravgift: 100 kronor,10:som
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blir din anmälan,
Digitalkort
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Fredag 8/6 2012.
internet. Anmäl Dig i tid, begränsat antal platser!
Titta in på www.renenskabeltv.se! Där finns information om
Vilhelmina
församlingsamt
ochaktuella tilläggspaket.
kabel-tv-utbudet,
grundutbud
www.varitryck.se

Projektet Storfyran
fortsätter
Renens kabel-tv / internet
Åsele kommun har börjat konvertera om sitt gamla koaxialnät
till fibernät.
Det kostar inget extra för fastighetsägare, som redan är
anslutna till befintligt kabel-tv-nät, att ansluta sig.
Nytillkomna betalar anslutningsavgift 5 000:- inkl moms för
privatpersoner och 8 000:- exkl moms för företag.
Material som ingår i projektet är kanalisation av varningsnät,
fiber samt enheten som monteras in i huset.
Det arbete man själv måste stå för är att gräva från sin fastighet till närmaste brunn. Eller om man väljer att anlita en
entreprenör som ombesörjer grävningen vilket man då får
bekosta själv. Tänk på att samarbeta ev med grannen vid
grävning det kan ju bli mindre att gräva då!
På er lott ligger även att borra hål i husvägg och dra in fibern i
huset.
Priser:
100 Mb internet
Kabel-tv grundutbud
Digitalkort

250:- inkl moms/månad
170:- inkl moms/månad
10:- inkl moms/månad

Som ansluten kan man välja vilken av tjänsterna man vill ha,
man är alltså inte tvungen att ha kabel-tv-tjänsten för att ha
internet.
Titta in på www.renenskabeltv.se! Där finns information om
kabel-tv-utbudet, grundutbud samt aktuella tilläggspaket.
Projeketet kommer att fortsätta gräva i återstående kvarter i
tätorten.
Har ni frågor eller funderingar så ring Martin Göransson eller
Arne Pettersson, båda träffas på 0941-140 00.
www.varitryck.se

