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ÅSELE
Lör 2 juni kl 18.00 Orgelkonsert. Mila Thoors. Sön 3 juni kl 
11.00 Söndagsgudstjänst. R Ahlstrand, M Thoors.
Kl 16.00 MC-gudstjänst i Hälla Bönhus, se separat annons.
FREDRIKA
Sön 3 juni kl 14.00  Söndagsgudstjänst. R Ahlstrand, M Thoors. 
Tors 7 juni kl 19.00 Bön. VÄLKOMMEN!

ÅSELE-FREDRIKA

FILADELFIA: Sön 11.00 Gudstjänst, Per-Gunnar I, korsbäraren 

Tis 19.00 Bön. Tor 7/5 11.30-13 Drop in bön. VÄLKOMNA! 

Sommar-loppis på Åsele Folkets hus
Lämna in, Vi säljer

100:- per bord och vecka. Gäller vecka 24, 25, 26
Anmäl er till oss 142 30.

TESTA DIN HUND PÅ PERMOBJÖRN
Jägarnas riksförbund inbjuder dig som medlem att få 

testa din hund på permobjörn den 16-17 juni i
Vilhelmina. Vi bjuder på lunch och kaffe med dopp.

Begränsat antal hundar under helgen så först till kvarn... Är du 
inte medlem än så lös medlemskap så får du testa även din hund. 
För anmälan och info kontakta Joakim Almqvist 070-342 91 05.

Välkomna till en medlemshelg, Styrelsen i Vilhelmina
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Hockeyexperten...

SPECIAL

OFFERS!
Massor av 

erbjudanden

STJARN

STATUS!

..

SPEED-

SHOOTING!

HOCKEY
MÄSSAN

™

INGÅR I

Några 
“teasers” 
på våra 

mässpriser...

Sr  Int  Jr
HALVA

PRISET!

Sr 7.0

2495.-
[ord. ca 6900:-]

Jr 7.0

1500.-
[ord. ca 3500:-]

HALVA
PRISET!

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

Sametingsval 2013
Vill DU vara med och påverka Sametingets 

utveckling? Har DU rätt att rösta?

Anmäl dig till röstlängden NU!

www.sametinget.se/val eller ring 0980-780 30
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Est 1926

VAPENSKÅP 
Skandinavian
Safe SP-55

ALLMOGEDÖRR
Furu
Stl 7-20 
 8-20
 9-20

Nytt rea-parti

TAPETER
Pressade priser på

KLÄDER från

1 095:-

0
0
0 495:-

Exkl karm

REGELVIRKE
41 x 81

MASONITE 4 mm
1250 x 2460

MEKANIKER-
HANDSKE

HÖRSELKÅPA 
Peltor med FM-radio

41 x 81

5:25
/lm

1250 x 2460

/st
45:-

KER-
E

KÅPA

/par
10:-

STOR BYG

Ny stor uppställning av 

TRÄDGÅRDS-
TRAKTORER och

GRÄSKLIPPARE från

Massor av andra erbjudanden i butiken, 
t ex fönster & dörrar till SUPERPRISER!

Med representanter från:

Priserna gäller endast 1-2 juni eller så långt lagret räcker.

STOR VISNING 
av trädgårdsprodukter

från              

Marksten 
Grå/svart
Stl 200x133200x133

148:-
/m² Öppettider under helgen:

Fre 07.00-18.00 • Lör 09.00-15.00

GHELG 1-2/6

d FM-radio

Öpppp
FFFFrrree 07.0

625:-

Safe SP-55

2 850:-

Tam bjuder på
korv, dryck & trolleri!

UTSKJUTSSTEGE
6 meter
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Bordsloppis
Under Hembygdsdagarna i Vilhelmina anordnas bordsloppis 
inne på Folkets Hus. Bordsloppis innebär att vem som helst kan 
hyra ett eller flera bord och sälja vad som behagas.
När: Fre 6 juli kl 10-17, lör 7 juli kl 10-17, sön 8 juli kl 10-16. 
Plats: Vilhelmina Folkets Hus
Bordshyra: 50 kr per bord (120x80cm)
Boka redan nu, antal platser är
begränsat och det är
först till kvarn som gäller!!
www.visitvilhelmina.se • 070-250 09 75 •  info@visitvilhelmina.se

Trädgårdssällskapsmedlemmar!
Tisdagen den 5 juni åker vi till Per i Östernoret och handlar 
blommor & blader. Samling övre torget kl 17.45. Styrelsen
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VÄXTMARKNAD i LILLÖGDA
Den 6 juni kl 12-16. Hjärtligt välkomna 

önskar Kristina & Anne-Marie.      Byaföreningen

Sommarpremie i granskogen!
Nu erbjuder vi en extra premie på grantimmer med

40 kr/m3fub utöver ordinarie priser på

barmarkstrakter som kontrakteras före 15 augusti.

Ring oss för mer info!

Simon Näsström Västra Åsele, 0941-143 63.
Jan Erik Jonsson Östra Åsele, 0940-379 51. 

 Bilhall Verkstad Butik
0940-16 54 41 0940-16 54 42 0940-16 54 45

Volgsjövägen 67. Vilhelmina.  

CLIO OPTIMAL

- Exception paketet

- Vinterhjul
- 3 års fri service

Se vårt begagnade lager på vår hemsida
www.bilbolaget.com

Fyra vinterhjul, 3 års fri service. Exception paketet: ECC, 15” lättmetall-fälgar, 
regnsensor, läderklädd ratt, tonade rutor och 5-års nybilsgaranti.

TOPPUTRUSTADE CLIO EXCEPTION OPTIMAL, FR.
 
119.900:-, 1.245:-/MÅN*

30.000:-Kundvärde =
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Sommarens öppettider på biblioteken 
 

Åsele 11 juni – 10 augusti, måndag och torsdag 14.00 – 18.00, onsdag  
och fredag 10.00 – 14.00, tisdagar stängt. Telefon: 0941 – 140 80. 
 

Fredrika tisdagar 10.00 – 14.00, torsdagar 16.00 – 18.00. Vecka 26 och 28 
endast öppet tisdag. Vecka 29, 30 och 32 stängt. Telefon: 0943 – 102 24. 
 

Du vet väl att du kan göra omlån och reservera medier på vår hemsida! 
 

www.v8biblioteken.se  
VÄKOMNA! 

Åsele Näringslivsstiftelse och Åsele Lärcentrum 
håller sommarstängt v 28 – 31. 

 

Vid akuta ärenden till ÅNS ring eller lämna ett meddelande till Robert:  
070 – 271 59 32. Studenter som behöver tillgång till lärcentrum för t.ex. tentor 
kan kontakta oss innan vecka 27 så hjälper vi er att lösa det. 

INFORMATION OM ELDNING UTOMHUS INOM ÅSELE KOMMUN 
SAMT BRANDRISKPROGNOSER 

 

Eldning inom respektive tätorter bör ej förekomma annat än i undantagsfall och 
då i mindre omfattning, det bör ske i samråd med räddningstjänsten och 
miljöenheten. Eldning av plaster, gummi eller andra farliga ämnen får ej ske. 
Eldning får ej leda till olägenheter eller vara störande för grannar eller de som 
bor i dess närhet, även om tillstånd beviljats. 
Grillning på balkonger/uteplatser får ej förorsaka besvär för omkringboende 
eller andra hyresgäster. 
Eldning i större omfattning och som ligger undanskymd från vägar etc. skall 
anmälas till räddningstjänsten eller miljöenheten. 
Den som ska elda har allt ansvar och skyldighet att skydda sig och andra om 
elden sprider sig. 
Miljöenheten 0941 – 140 06 
Räddningstjänsten 0941 – 140 33, 140 95 under kontorstid. 
 

Eldning utomhus: Ni kan kontrollera om det råder ”Eldningsförbud” på tel. 
0910 – 77 72 33 där får ni också veta vilken brandriskprognos som gäller. 
Länk till brandriskprognosen: https://www.msb.se/brandriskprognoser Barn- och utbildning informerar 

 

Kommunal vuxenutbildning Samverkansavtalet mellan länets kommuner 
innebär att det finns möjlighet att ta del av utbildningsutbudet för gymnasial 
vuxenutbildning i alla länets kommuner. 
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Åsele Lärcentrum. 
 

Svenska för invandrare (SFI) 
Kurser i SFI anordnas i Åsele. Alla ansökningar till vuxenutbildning och SFI skall 
ske genom Åsele Lärcentrum. Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold 
Näsström, tel. 0941-141 05. Studie- och yrkesvägledare är Hanna Persson, tel. 
0941 – 142 37. 
För ytterligare information se hemsidan www.asele.se – komvux eller kontakta 
Åsele Lärcentra 0941 – 142 37 eller 142 38. 
 

Läsårstider 2012/13 för Åsele Centralskola och Fredrika skola: 
Höstterminen 12-08-20 – 12-12-20. Vårterminen 13-01-07 – 13-06-07. 

 

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare 
 

Åsele kommun söker gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare för 
ensamkommande barn och ungdomar. 
 

Vid intresse kontakta: 
Överförmyndare eller flyktingsekreterare i Åsele kommun  
för mera information vad uppdraget innebär. Tel. växel: 0941-140 00 
 

AA-gruppen i Åsele hälsar dig välkommen! 
 

Anonyma Alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina 
erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra. 
Öppna möten är informationsmöten om hur alkohol fungerar. Det är för dig 
som kanske har någon i din omgivning som har alkohol och drogproblem, 
medberoende eller bara vill veta mera. 
 

AA-guppen måndag 18.00 – 19.30 slutna möten, onsdag 18.00 – 19.30 öppna 
möten.  
Välkommen till Finnpåls väg, ovanför Tallmon. 

 

 

Åsele kommun önskar alla en Trevlig Sommar! 

 
 
 
 
 

Boende: Har ni något boende att hyra ut under marknaden – hus, lägenhet, rum, 
stuga eller husvagn?  
Marknadsprogrammet: Föreningar som vill ha med aktiviteter i 
marknadsprogrammet, hör av er senast 15/6. 
Kontakta Kultur- och fritidskontoret – Turistbyrån, tel. 0941 – 140 78,  
e-post: turistinfo@asele.se. 

 

Åselehus informerar 
Ledig lokal finns att hyra! Bra läge i Systembolagets f.d. lokal. 
Hör gärna av er för en titt! 
I sommar kommer uteplatser att färdigställas i kvarteren Renen, Falken och 
Granen. 
Påminner om att gällande telefonnummer vid akuta ärenden kvällar och helger 
är ändrat. Numret är 070 – 647 54 11. Spara gärna. 

Trevlig sommar! 
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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.

SALONG DAMIANA WELLNESS I ÅSELE (Storgatan 31) 

 Start den 4 juni kl 10.00 vid Edenska huset. 
Alla varmt välkomna!BOULE

UTFODRING OCH TRÄNING AV ARBETANDE 
HUNDAR.
Föreläsning av Jan Svensson Sollefteå.

Folkets hus tors 7/6 18.30. Fritt inträde.

Alla välkomna!  

Takplåt 83:-/m2

Takskruv 150:-/pkt

Hängrännor 20% rabatt
Gäller 28/5-15/6 eller så långt lagret räcker

LYCKSELE, Tidsbokning 0950-664 11

Kvalité och Service - det syns!

Progressiva glas, VARILUX från Essilor!
(AR-Behandling, Hårdhetsbehandling samt arbetskostnad ingår)

+ BÅGE FRÅN SKAGA!
= Toppkvalité för 
   Endast 3.995:-

3 års försäkring ingår Alltid för alla glasögonköpare. 
(Gäller ej paketpriser.)
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50% rabatt på alla bågar i butiken!
ej lågprisalternativen och solbågar

VÄLKOMNA!

SOMMARREA
Hela juni månad har vi vår återkommande

Bäverjägare, har ni haft en lyckad säsong?
Vi köper upp bäver, allt av intresse! Lapplandsvilt 0940-134 30.

KÖPES! Önskar köpa en mindre jordbrukstraktor
Fergusson 35/135 eller motsvarande.
Kerstin tel. 070-689 42 04, kercar@mac.com
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Tel 100 64,
100 06

TORGLOPPIS på Kronan SÖNDAG 3/6 kl 11-14.
Vill du också vara med? Ring för info & bokning av plats. 
Begr antal. 0941-100 64. FIKASERVERINGEN ÖPPEN.

VÄLKOMNA!
Johanna, Malin, Marlene & Simon

Torsdag 
& fredag WIENERBRÖD

Olika smaker.
3 för 20:-

Examensbuffé FREDAG 8/6 kl 11-14.

Långvattnets Bygdegårdsförening kallar till By- & Fiskemöte 
lördagen den 9/6 kl 11.00 i Bygdegården. Byamannen

Åsele MCC Välkommen till avrostning vid Inlandsfrakt 
lördag 2/6 kl 10.00. Utflykt till Hälla söndag 3/6. Avfärd OK 
15.00. Kvällskörningarna startar igen 13/6 kl 18.00.

Borgsjö rastplats
Intresserad av att sköta om Borgsjö rastplats?
Hör av Er till Åsele kommun Kultur & Fritid, Stig-Anders 
Hansson tel 0941-140 77 eller 070-341 67 14,
senast den 9 juni.

Öppnar:
Tid:
Adress: (Gamla Kyrkstadskiosken)

 

(Kortbetalning från v. 23)

Vi köper även upp!
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Byggardax!Byggardax!
Regelvirke 45x45 Pris: 7:-/m
Fasadvirke 22x95 Pris: 8:-/m
Fasadvirke 22x120 Pris: 10:-/m
Fasadvirke 22x145 Pris: 12:-/m
Fasadvirke 22x170 Pris: 14:-/m

Välkomna in!

Besök oss gärna på Vilhelmina Värme & 
Sanitet, där kan du köpa resten till bygget
t ex 
ISOLERING

OBS!!! NYA ÖPPETTIDER OBS!!!
Fullfart, ingen rast, längre dagar

Paralellgatan 84A
912 32 VILHELMINA

Växel: 0940-102 48
Bygg: 0940-102 55
Fax: 0940-558 01

LISTBODEN 0940-102 50
Mån-fre 07.00-17.00
 Lunchöppet
Lördagar 10.00-13.00

BRÄDFODRA HUSET!

Upphandling
Nu finns förfrågningsunderlaget om förvaltnings-
uppdraget av Åsele kommuns skogar upplagt i 
E-avrop.



www.varitryck.se

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

1 2 3 4

5 6

7

8 9 10

11

12

Melodikrysset v.22 - 2 juni

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:...............................................................................................................................................
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Välkommen att fira

6 juni kl 12-15
på Åsele Hembygdsgård!

Välkommen att fira

6 juni kl 12-15
på Åsele Hembygdsgård!  

ÅSELE KOMMUN

• Tal och musik • Gåva och barnkalas för nyfödda •
• Diplomerande av nysvenskar • Gammeldag med SPF •  

• Hantverk på området • Öppna hus med guider  •
• Mattält • Servering i Kaffestugan • Ponnyridning • 

• Fiskdamm • Hoppborg • Åselebygdens Folkdanslag •
• Dorotea Spelmanslag 

Vuxenskolan i samarr med
Åsele Hembygdsförening, Åsele Kommun, SPF

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

IVARS BILIVARS BIL
Kommer till Åsele torsdag 7/6 kl 13.00-17.00
Vi finns på OKQ8 och har med oss bilar för provkörning:
Subaru Outback, Nissan Qashqai och BMW X1.
Välkommen att provköra och prata bil med oss!
Säljare: Anna Engström, 070-256 66 01.
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  Spela golf i Åsele

  Åsele GK erbjuder nu följande utbildningar till          

  golfspelare eftersom utbildningen av golfspelare       

  och möjligheterna att återuppta golfen underlättats   

  från SGF.

För ”gamla” golfspelare som gått utbildning tidigare och vill 

återuppta golfen:   

• Bli fullvärdig medlem i Åsele GK för 1200 kronor för 2012.  

För studerande, oavsett ålder, medlemskap enbart på Åsele 

Golfklubb:  

• Kurs och lokalt medlemskap inkl för 400:- . Innefattar 2

 timmars grundkurs i golfspel och golfförbundets internet-

 teorikurs.  

• Sedan fritt att spela på Åsele golfbana hur mycket som helst,

 dock inte på andra banor. 

• År 2013 kan man sedan bli fullvärdig medlem för halva den        

 avgift som gäller normalt. 

För vuxna som inte tidigare spelat golf:  

• Kurs och lokalt medlemskap inkl för 400:- . Innefattar 2

  timmars grundkurs i golfspel och golfförbundets internet-

 teorikurs.  

• Sedan fritt att spela på Åsele golfbana hur mycket som helst,

  dock inte på andra banor. 

• År 2013 kan man sedan bli fullvärdig medlem för 1200 kronor.   

Kontakta vårt kansli på 0941-666 00 eller via mail 

info@aselegk.com för ytterligare information och anmälan.   

Med golfhälsningar    

Christer Hedman 

Ordförande 
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