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VET DU HUR MYCKET 
DITT GULD ÄR VÄRT?

Vi köper allt av 
silver och guld!

GuldAdam Upplands Väsby
Dragonvägen 104

GuldAdam Uppsala
Vaksalagatan 22 H

GuldAdam Västerås
Munkgatan 18

GuldAdam Linköping
Storgatan 54

Kom till GuldAdam och få en gratis 
värdering av dina gamla guldsmycken.

Nu kommer GuldAdam till Åsele:

www.guldadam.se 
Telefon 020 540 540

289:-
per gram för 

24k guld

Upp till

Folkets Hus
Lillgatan 2, Åsele
Fre 24/8 kl 10.30-17

2012-08-23 Nr 34Årgång 53.
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Du behöver endast en kontakt!

Vi erbjuder:
* Brunnsborrning * Bergvärme
* Prospekteringsborrning
* VVS installationer
* Entreprenad borrning/grundförstärkning

www.borrvvs.se  0951-104 00

Kostnadsfritt 

hembesök &

offertförslag

Storuman - Nu finns vi i hela landet! - Stockholm

 Medlemsmöte för Socialdemokraterna i Åsele 
 kommun 27/8 kl 18. 00. Plats: ABF, Storgatan 31. 
 Aktuell information från kommunen samt från 
Västerbottens (s)-riksdagsledamöter, som besöker oss. 
Välkomna medlemmar och sympatisörer! Styrelsen Åsele (s)

ÅSELE
Sön 26 aug kl 14.00 Högmässa. T Hällkvist, P Eriksson. 

FREDRIKA
Sön 26 aug kl 11.00 Högmässa. T Hällkvist, P Eriksson.

VÄLKOMMEN!

ÅSELE-FREDRIKA

FILADELFIA: Lör 11.00 Sång i parken.    

Sön 18.00 Gudstjänst. Tis 19.00 Bön.        VÄLKOMNA!
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Lägenhet ledig, 3 rok, Pilgatan 6, Åsele. Tel 0941-104 17.

MOTORCYKLISTER! Kom ihåg Isle of Man-filmen lördag 25/8
kl 16.00. Efteråt träffas vi på campingen för en bit mat. 

Boka middagen hos Robert 070-521 22 62. Medlemmar i ÅMCC gratis.

Bion i Åsele visar
Fredag 24/8 kl 20.00. 15 år, 70 kr.
Söndag 26/8 kl 19.00. 15 år, 70 kr.

SNABBA CASH 2 b
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En toppenbil till salu! Mitsubishi Galant -90, 26000 mil, sand- 
färgad, nya sommardäck, vinterdäck, dragkula, radio. Repor på 
höger sida. Prissänkt, endast 5000:-. Karin 0941-100 36.

Surströmmingsfest i Tegelträsk Bygdegård 
Lördag 25 augusti kl 17.00.

Lotteri mm. Alla hjärtligt välkomna!

OBS! OBS! OBS!
Ändrade öppettider från den 3 september

DROP IN Klippning mån-tis 09.00-16.00

övrig tid tidsbeställning.

Byarådet
Medlemsmöte den 27 aug kl 18.30, Kaffestugan.
Information om byaportalen och dess lösning, verksamhetspla-
nen, Leader Lapland, Länsbygderådet m m.
Vi bjuder på fika med lokala produkter.        Hjärtligt Välkomna!

Öppet: Tis-fre 10.00-18.00
 Lör 10.00-14.00
Adress: Storgatan 15, Vilhelmina

 

Jag köper även upp!
Nyinkommet: Stort par� plast- och

trasma�or samt garner.

Hej! Nu är mitt företag startat och jag hälsar 
alla välkomna att prova mina behandlingar.
Jag har gått Akupressör/Stressterapeut via Axelsons.
Akupressur kallas för "akupunktur utan nålar" dvs att jag 
trycker med fingrarna på olika punkter längs kroppen.
Genom detta kan man behandla olika sorters smärta som 
migrän, fibromyalgi, pms, musarm, nackont, trötthet, 
stress, depression, mm, mm.  Kläder får man behålla på!
För mer information, ring Åsa Eriksson, Qi-Trycket: 076-841 34 73.

Välkomna!
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Försäljning - verkstad - reservdelar.

HÖSTERBJUDANDE!

HQ 13C
ord 33 900:-

NU 29 900:-

HQ LTH 154
ord 19 900:-

NU 17 900:-
LT 154

ord 17 900:-

NU 15 900:-

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

Vilhelmina Höstmarknad & Mässa 5-7 oktober
Vill Ni ställa ut och sälja era produkter? Självklart!

Det finns fortfarande platser kvar, anmälan sker på www.visitvilhelmina.se 
eller ring Annika  070-250 09 75 för mer information.

Upptaktsmöte med Folkpartiet i Åsele
Tisdagen den 4 september
bjuder vi på middag på Campingen.
Vi träffas vid pool side kl 18.30, medtag badkläder om vädret 
tillåter. Medlemmar anmälan till Ulla tel 105 06 el  070-395 68 
01, senast  31 augusti. Fika.

Hjärtligt Välkomna!
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DAGBÖCKERDAGBÖCKER
Dagböcker, femårsdagböcker, finare
 anteckningsböcker finns nu hos oss!

Välkommen in!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB

"Himpulara"
   Min far Arvid –"Ske vi fara åt Storuman å si ut n’ aan bil, 
inna Velox’n strejka totalt?"
   Vi kom dit på eftermiddagen, Axel Lindström tog emot oss. 
Han tyckte vi hade kommit rätt dag, för han hade bytt in årets 
fynd som han sa. Dubbel-Eriks PV -47, som ny.
Volvo PV -47, svart med delad ruta både fram och bak, grön & 
gul instrumentering med mätartavlor i mitten och handskfack på 
sidorna.
  -Ja’n han bil’n e i gött skick, si du ju, sa far och sparkade i 
framhjulet. – Skynn dä byt, jä jalp dä ve mellalagä.
Efter ett tag var affären uppgjord. Vi tyckte PV:n var en super-
bil, en Volvo kan aldrig vara fel.
  Tiden rann iväg, eftermiddag blev kväll, mörkret hade inträtt.
–Ha du hedd på lysa? Staern, sä gå jä ut å titt’.
– De ä inge som brinn.
Jag provade alla knappar, inget lyse, men sidosökaren, förkro-
mad, lyste som en sol. Vi kom hem till Alpis.
  Vilken tur, mina bröder och en kusin Anders Norberg jobbade 
i skogen så vid skogskojan intill Brännåker var repara-
tion av min PV det som gällde på kvällarna. TV fanns
inte, men radio, så när Tumba spelade hockey då fick
verktygen vila. Men snacka om en PV -47 där allt
fungerade, lyse, värme etc.
Ja tack vare himpulara Harry, Hadar och Anders. Tack!

Sten Rune Erik Eneröd
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Data Graf

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

KUVERT
med eller utan tryck köper du
till oslagbara priser hos oss!
Testa oss - en offert kostar inget!

VARI-tryck & Data Graf AB

Bion i Åsele visar
VÄRLDENS FARLIGASTE
MC-TÄVLING I
Lördag 25/8 kl 16.00. 180 kr. b
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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 dokt- 
orn, 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 toalettbesök-
aren 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 bal-
 anserad 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

Vilhelmina 0940 -  16 54 42 Verkstad
                               16 54 45 Bildelar
                               16 54 41 Bilförsäljning

Hitta din bil hos oss! 
www.bilbolaget.com

Vi servar alla bilmärken.
Se Månadens volvokortsvara. www.volvokort.com

Söndag 26/8 kl 10.00-14.00 har vi loppis & fikaförsäljning
i Söråsele Byastuga Adaborg. Alla hjärtligt välkomna!

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

PELLETSKAMPANJ SEPTEMBER 2012

Hämtpris: 1998:-/pall 

 (832 kg) 6 och 8 mm.

 1440:-/säck
 (600 kg) Endast 6 mm. 

Hemleverans: 

1 pall 250:-, 2 pall 450:-, 3 pall 650:-, 4 pall 750:-.

Välkommen!

M Ternestål AB

Västerled 27, 919 91 Åsele 

070-391 04 19
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BLÅBÄR/HJORTRON  m m
köpes till högsta dagspris
070-512 32 81  Sören Burman
070-629 62 36 Lars Lidberg

KÖPES: En hink fina blåbär, orensad. Karin, 0941-100 36.

UTHYRES: Helrenoverat 1 rum & kök 44 m² centralt i Åsele.
Kontaktperson Ray Lindahl tel 070-632 42 94.

UPPLEV SAGOSTADEN TALLINN MED
ÖSTERSJÖNS NYA DROTTNING FÖR 1095:-!
Avresa 30/9 & 1/12 (julmarknad) – pris: 1095:-

Från Vilhelmina, Åsele (Busstation), Junsele (ICA), Näsåker 
(Busstation), Sollefteå (Nya busstation) och Kramfors.

Anmälan snarast 0940-104 00.

DORO-RESOR/
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11 12

13

Melodikrysset v.34 - 25 augusti

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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Krenova - en del av Region Västerbotten i samarbete med ALMI Nord 
Norrbottens Läns Landsting, Umeå kommun och Skellefteå kommun

KRENOVA PÅ TURNÉ MED 
TANKAR FRÅN EN VÄNTSAL

Krenova arbetar med att stötta personer inom den kreativa sektorn att starta 
och driva eget företag. Vår ambition är att vara en resurs för kreatörer i hela 
Västerbotten oavsett bostadsort. Läs mer om oss på www.krenova.se

Välkommen till en show där fyra kreatörer förenar 
sina olika uttryck för att berätta en historia samt
en presentation om vad Krenova kan hjälpa dig 
med om du vill starta företag eller har en affärsidé

Krenova bjuder in till föreställningen ”Tankar från en väntsal” som är en komisk, 
lyrisk, ömsint och absurd show med resor som huvudtema. Solja Krapus dikter 
varvas och vävs in i sånger av och med Anna Döbling och Thomas Lundin, allt 
ackompanjerat av Per Rosenius på piano.

Efter showen bjuder vi på fika där ni har möjlighet att ställa frågor om Krenova 
och prata med artisterna om deras entreprenörskap och föreställning.

Anna Döbling är låtskrivare, vispoet och scenartist som gjort flera soloalbum.
Solja Krapu är flerfaldigt prisad estradpoet, författare, inspiratör och föreläsare.
Thomas Lundin är finlandssvensk TV-personlighet, musikalartist och sångare.
Per Rosenius är musiker, kompositör och körledare med musikteaterinriktning.

Åsele 6 september kl 18.00 - 20.00 på Åsele Folkets Hus, Matsalen 
 

Anmälan med angiven ort senast 30 augusti till info@krenova.se. Kostnadsfritt.


