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VI SÖKER DIG SOM VILL BLI:

* Samtalsledare för tjejer/killar i klass 8,
utbildning 22-23 sept i Umeå. 
Som samtalsledare skall du vara i åldern 18-30 år.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill
anmäla dig till utbildningen eller har någon
fråga på infonord@rb.se
Utbildningen är gratis för medlemmar.
Medlem kan du bli på www.rb.se

Anmäl ditt intresse på 
infonord@rb.se
www.rb.se/region/nord
Rädda Barnen Region Nord

Gör en insats för 

barn nära dig!

2012-09-06 Nr 36Årgång 53.
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Älgar köpes!
Lämnas i Svedjan/Åsele hos Lennart Grönlund

Älgarna kan lämnas alla dagar efter 
överenskommelse. Innan ankomst och för 
aktuellt pris ring: 0730-80 80 90, Lennart.

OBS! Röda organ måste medfölja såsom hjärta, lungor, lever, 
njurar och även mjälte och skalle skall medfölja. 

Vi säljer även Canada-pulkor. 
Ansvarig köpare: Söderlunds Skog & Vilt i Lycksele 070-660 56 08.

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

ÅSELE
Sön 9 sep kl 14.00 Söndagsgudstjänst, T Hällkvist.
Tis 11 sep kl 12.00 Mat & Prat: Mitt liv i konsten, Eva Söder-
ström berättar.
Tor 13 sep kl 13.00 Andakt på Blåmesen. Kl 14.15 Andakt på 
Åseborg.

FREDRIKA
Sön 9 sep kl 11.00 Söndagsgudstjänst, T Hällkvist.
Tor 13 sep kl 19.00 Bön.                   VÄLKOMMEN!

ÅSELE-FREDRIKA

FILADELFIA: Sön 11.00 Bönegudstjänst, Ronald F. 
Tis – tor 19.00 Bön. Tor 11.30-13.00 Drop in bön. VÄLKOMNA!
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SÄLJES: 2 st nya plastbåtar, 3,90, med åror. 
Pris 9500:-/st. Tel 070-21 35 709.

Köpes: Dödsbon, hela eller delar av bohag,
ring Lena 070-221 92 69.

 DANSKURS FÖR UNGDOMAR UPP TILL 25 ÅR
 Ni får lära er foxtrot och bugg till modern musik.   
 Kursen startar den 20/9 kl 17.30-19.30 på Vilhelmina FH 
 (vid tillräckligt många anmälda). Ledare: Benke & Märta. 

Kurslängd: 11 ggr, 1:a gången "prova på". Anm avgift: 200:-.
Anmälan/info: Benke tel/sms 073-848 55 14,
sista anmälningsdag söndag 16/9.
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Säljes: Volvo 745 -90, obes, ej skattad, taklucka,
centrallås 1000:-. 076-148 56 02.

JÄGARSKOLAN
Är du intresserad av att gå Jägarskolan

i Åsele i höst?
Anmäl dig i så fall på: 

studieframjandet.se/sodralappland  eller tel 664 64.

Bion i Åsele visar
Kom och träffa de stora actionhjältarna: Sylvester Stallone,
Bruce Willis, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme,
Dolph Lundgren, Arnold Scwarzenegger, Chuck Norris,
Jet Li, Liam Hemsworth, Randy Couture, Terry Crews
The Expendables är tillbaka!  
Kom och träffa dem på Bion i Åsele i filmen Expendables 2

Söndag 9/9 kl 19.00. 15 år, 70 kr.
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BÄST I TEST 2012!
VI HAR EN RIKTIGT BRA SÄNG, OAVSETT PRISKLASS. VILKEN BLIR BÄST I DITT TEST?

Mio Vilhelmina.
Videvägen 54. 0940-128 25. Mån-fre 9-17.30. Lör 10-14.
Läs hela testet på mio.se. Erbjudandena gäller t o m 15/10 och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma.
Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

MADRASS

15.950:−

Rammadrass Carpe Diem Koster 90x200 cm, mjuk, medium 
eller fast komfort, inkl. bäddmadrass Basic. Exkl. ben 15.950:-

.

Rammadrass Bedtime Mirus 90x200 cm, medium eller
fast komfort, inkl. bäddmadrass Melius. Exkl. ben 4.490:- 

MADRASS

6.995:−

Mio
Amandus/Perfectus
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Mycket bra 
komfort

4.4

Rammadrass Bedtime Amandus 90x200 cm, medium eller
fast komfort, inkl. bäddmadrass Perfectus. Exkl. ben 6.995:- 

 

www.mio.se

MADRASS

4.490:−

Mio
Mirus/Melius
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             Åsele Kommun Informerar           Socialnämnden informerar 
     Läs mer på www.asele.se         
        

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         
 
 
 
 
 
 
       
  
  

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 

Information till nya studenter 
 

Den 20/9 kl. 9.00 i videokonferensen på Lärcentrum. 
Information från biblioteket och lärcentrum, om studieteknik och hur det är 
att plugga och ha barn. Vi bjuder på fika! Välkomna! 

 

Kom ihåg högskoleprovet, sista anmälningsdag är 17/9.  
Anmälan görs på studera.nu 

 

För mer information och frågor kontakta Hanna Persson  
0941-142 37 mån- tors 8.00 – 16.00.   hanna.persson@asele.se  
 Den 4 oktober inbjuder Åsele kommun, i samarbete med Köpmannaföreningen 
och Företagarna i Åsele, ALLA Åselebor till ett dialogmöte mellan kommunen 
och medborgarna om företagsamhet, föreningsliv, byautveckling, ungdoms-
frågor och allt annat av intresse. 
För mer info se kommande annonser eller besök www.asele.se  
 
 

Projekt ”våld i nära relationer” 
För ett par år sedan skärpte regeringen socialtjänstlagen avseende stöd och 
hjälp till kvinnor som utsätts för våld, barn som bevittnar våld och männen som 
utför våldet/använder våld. 
Utifrån de nya kraven har ett samarbete inletts mellan 7 inlandskommuner 
varav Åsele är en. 
Målet är en gemensam stödverksamhet som ska leda till bättre kvalitet i den 
hjälp och det stöd drabbade personer behöver. 
Har du frågor/funderingar är du välkommen att ringa mig:  
Yvonne Führ 070-396 46 12 
 

Telefontider socialsekreterare 
1:e socialsekreterare: mån, tisd och torsd kl. 08.30 – 09.30 
Social- och flyktingsekreterare: mån, tisd, torsd och fred kl. 08.30 – 09.30  
Telefonnummer växel: 0941-140 00 
Övriga tider socialas kansli tel. 0941-140 19 och 140 20.  
 

Välkommen på middagsmöte 19 september kl. 18.00 
 

På agendan finns bl.a. återkopplingar från vårens  
företagsträff med Svenskt Näringsliv.  
ALMI deltar för att informera om sina möjligheter  
att hjälpa dig som företagare att utvecklas. 
Anmälan till Robert: 0941-142 40, 070-271 59 32  
eller robert.borgen@asele.se  
  

Bokbytarmånad 
Har du böcker du tröttnat på i din bokhylla? 
Tag med dig dina böcker till biblioteket och byt med andra läsare! 
Med start den 3 september och månaden ut. 
Välkommen!  Åsele och Fredrika bibliotek 

 

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. 
 

Stipendier 
Ansökan om stipendium ur Lärarinnan Hanna Lindblads stiftelse skall vara 
stiftelsen tillhanda senast onsdag 2012-10-31 under adress Skolgatan 1, 
919 31 Åsele. Upplysningar: Stefan Persson, 0941-141 07. 
Läs mer under ”Stipendier” på www.asele.se. 
 

Tack alla åselebor! 
Vi vill tacka alla boende i Åsele för ert stöd till Åsele Marknad; alla som genom 
olika föreningar bidrar till att det blir en lyckad marknad, till alla boende som 
står ut med de olägenheter som marknaden trots allt medför och till alla 
företagare som annonserar i vår marknadstidning. Den sprids till omkring 
140 000 hushåll i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland och är vår 
viktigaste marknadsföringskanal. 
För Åsele och dess innevånare är Åsele Marknad av mycket stor betydelse. 
Åsele Marknad omsätter i kommunen, alltså pengar som blir kvar i Åsele, 
omkring 60 miljoner kronor. 
Planeringen för Åsele Marknad 2013 är redan igång. Har Du idéer, förslag, 
funderingar kring framtidens marknader är Du mycket välkommen med Dina 
synpunkter till oss. Du kan komma in på kontoret, och samtidigt få en kopp 
kaffe, ringa, mejla eller skicka vanlig post. 
Oavsett på vilket sätt Du kontaktar oss är Du mycket välkommen med Dina 
synpunkter för att göra en bra Åsele Marknad ännu bättre. 
Tack för i år. Kultur/Fritid Åsele 
 

Ungdomsrabatt 
Åsele kommun har fram till och med 2012-12-31 subventionerat hyror till 
ungdomar i Stiftelsen Åselehus´ bestånd. 
Åselehus anser att det är viktigt att behålla ungdomsrabatten  
och kommer därför att utarbeta ett nytt förslag till rabatter. 
Vi återkommer med information om detta. 
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 På grund av att jag planerar en ny utbildning det här året upphör 
 försäljningen av presentkort från augusti månad. Detta på 
  grund av att jag inte vet hur mina arbetstider blir. Om jag blir 
  borta längre perioder kommer redan utfärdade presentkort 
självklart att förlängas. Ring Damiana, 0730-91 87 79 för att boka din tid.

SALONG DAMIANA WELLNESS

från 6 år, börjar igen 12/9 
18.00 Filadelfia  Storg. 27    VÄLKOMMEN!
ONSDAX 

KARATE
Nybörjarträning startar måndag 10/9 och torsdag 13/9 kl 18.30 
på Sporthallen. För info ring Sylve H, tel 106 82 (hem),
140 78 (arb).
Välkomna!                                 Åsele Shotokan Karate Klubb

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

– ÅSELE HÅLLER MEDLEMSMÖTE
torsdag 13 september kl 13.00 hos ABF. 

Tord Dahlberg kommer och berättar om
Vänsterpartiets ideer om kommunen. Fika serveras för 20:-. 
Cirklar startar i september: Snickeri, anm till Allan 661 03.

Vävning, anm till Gunvor 200 34 och "hur fungerar kommunen?"
anm till Evert 103 39.

Seniormässa på Nolia 24 oktober. För bussresa kontakta Emil
0942-430 32 senast den 17 okt.

Mitt i Lapplan
d

Välkomna!

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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SPF-KLIPPAN I ÅSELE  SURSTRÖMMINGSKALAS
på Ka�estugan. Onsdagen den 12 september kl 13.00. 

 Alla välkomna!  Samarr med Vuxenskolan

Äldre frysbox köpes!
Frysbox, ca 300 liter. Bör vara från tiden före 1993.
Ring 0941-400 51, helst kvällstid.
BINGOSTART ÅSELE
Mån 10 sept. Lokal: ABF Storgatan 31 kl 13.00. Därefter kl 13.00 
följande måndagar: 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12.
Välkomna!                                                                                                 PRO, ABF

CIRKLAR MED START V39
SLÄKTFORSKNING: Nybörjarkurs och fortsättningskurs.
Ledare: Kaj Larsson. 8 ggr/avgift 500:-
BEVARA DIALEKTEN: Ledare, Åke Eriksson, ingen deltagaravg.
VI SJUNGER TILLSAMMANS: Ledare Åke Eriksson, ingen delta-
garavg. Anmälan till ABF 0941-109 15.

ÅSELE-NYTT
– annonsbladet med oslagbar

genomslagskraft!

Vill du att din annons verkligen
ska bli läst?

Då annonserar du så klart där folk
läser för att hitta annonser,

inget annat.
Kontakta oss så hjälper vi dig.

VARI-tryck,
0940-152 40, post@varitryck.se

ÅSELE-NYTT
läst från pärm till pärm i mer än 50 år!
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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

Melodikrysset v.36 - 8 september

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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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

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

Jag är en snäll liten kisse, hjälp mig till ett tryggt & kattvänligt hem. 
Jag är drygt 1 år, kramgo & kelig men övergiven.
Jag finns på Åsele Katthem. Ring 0941-109 87 eller
070-218 09 41 så får du mer upplysningar.

Maria & LindaÖPPET:
Mån - fre 09.00-17.30
Lunch 12.00-13.00. Lör 10.00-14.00. 

Följ oss på

0941-102 03

K a n o n p r i s
p å  G r ö n a  v ä x t e r
•  1  f ö r  4 9 : -
•  2  f ö r  7 9 : -
•   3  f ö r  1 0 0 : -

Välkomna in!

50%
på alla klänningar i

storlek 68-176

Hösten är här!
I väntan på nya
höstkollektionen
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** start 37 *
Gymmix - Bra träning nära dig!

Kom och pröva gratis första veckan.
PASS DAG TID

MAXPULS   Nalita G  Måndag 18,15

Core/Kondition  Åsa E Måndag 19,30

(i styrkehallen)    

Latinfusion   Marina E start: v 40 Tisdag     19,00

BOX Maria Å- Nadja S Torsdag 18,40

Styrkeherrar Magnus E Torsdag 18,30
(styrkehallen)

Afropowerdance Linda N     (Folkets Hus) Torsdag 19,15

STEPUP Jessika L start: v 40 Fredag                17,30

SPINNING se bokningssidan

Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet

Inbetalningskorten skickas hem till er via post.
Enstaka passkuponger (75:-) köpes på kansliet, ICA-kiosken .
Kommuncheckar gäller – Avgiften betalas då kontant på ÅIK:s kansli eller i ICA-kiosken
___________________________________________________________________

TERMINSAVGIFTER FÖR PASS:
Vuxna Gymnasieungdomar

• 400 kr per aktivitet * 150 kr per aktivitet och termin
• 1000 kr för Gymmixkortet *     300 kr för Gymmixkortet
• 500 kr Spinning (11gång/gratis)
• 75 kr för enstaka pass
Högstadieungdomar – 200 kr/termin (oavsett antal pass du går på)

OBS! SPINNING, BOX, STEP, MAXPULS bokas på bokningssidan. Inloggningsuppgifter
erhålles från kansliet – tel 109 05. Vid inställda pass skrivs det in i bokningssidan även
de pass som inte behöver bokas.

OBS! Är du inte redan medlem i Åsele IK ska du lösa ett medlemskap à 150 kr under 15 år
200 kr vuxen / 375 kronor hela familjen. – bankg: 887-9330 (glöm inte namn, personnummer
och adress).
Om du är medlem sedan tidigare får du inbetalningskort hem på avgiften i slutet av januari.

 Välkommen till en ny termin!


