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FREDRIKA
Sön 23 sep kl 14.00 Söndagsgudstjänst B Kraft, P Eriksson.
Tis 25 sep kl 19.00 Bön i kyrkan.
Fredrika kyrkokör startar torsdag 20 sept kl 18.30. 
OBS! TIDEN! Du som tycker om att sjunga, kom gärna med. 
Vi behöver dig! /Ingrid L LL

ÅSELE
Sön 23 sep kl 11.00 Söndagsgudstjänst, B Kraft, P Eriksson.
Tis 25 sept kl 12.00 Mat & prat: Ulrica Lindberg-Persson & 
vaktmästarna informerar.
Ons 26 sep kl 19.00 Allkristna Gemenskapen: Bön i kyrkan.
Barnkören startar ons 26 sept kl 14.30 i Församlingshemmet. 
Kyrkokören startar tors 27 sept kl 19.00 i Församlingshemmet. 
Både "gamla" & nya medlemmar hälsas välkomna! /Petra E.                   

VÄLKOMMEN!

ÅSELE-FREDRIKA

FILADELFIA:  Sön 11.00 Gudstjänst ”En upplevelse med Jesus”. 
Tis 19.00 Bön. Ons 19.00 Gemensam bön, Församlingshemmet. 
Tor 27/9 13.00 Sång & andakt på Blåmesen. 14.15 Sång & andakt 
på Åseborg.  Välkomna!

Vårt varma tack till er alla som hedrat minnet av vår älskade 
mamma

MÄRTA KARLSSON
Vid hennes bortgång för blommor och gåvor till olika fonder.

Ulla-Karin & Staffan 
med familjer
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Bion i Åsele visar
Söndag 23/9 kl 15.00. 7 år, 60 kr.

MODIG
Söndag 23/9 kl 19.00. 11 år, 80 kr.
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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

Bäddsoffa i skinn, 3-sits. 
Köksbord i ek, 79 x 125 cm. Tel 0941-451 76.SÄLJES:

Ny plastbåt, 3,90 m, med åror. 
Pris: 9500:-. Tel 070-21 35 709.SÄLJES: 

Invigning av Gafsele Servicecenter
Torsdag 27 september kl 18.00.

Invigningen förrä�as av Maud Olofsson, fd näringsminister. 
Medverkan av Tillväxtverket, Länsstyrelsen AC, ÅNS.

Dragspelsmusik, kaffe. Varmt välkomna! 
Gafsele Byamän och Studieförbundet Vuxenskolan

Torsdag 27/9 18.00-21.00.

Holländsk afton
med livemusik  
175 kr inkl dryck och kaffe. Olika holländska specialitéer.

Alla varmt välkomna!Boka plats på tel 072-247 05 81. 
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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

14 15

16

Melodikrysset v.38 - 22 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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Basecos pellets är baserade på restprodukter från vår tillverkning av massiva 
golv och paneler. Det innebär riktigt engergieffektiva pellets som gör dig redo 
för allt från ruskiga höstkvällar till smällkalla vinterdagar. Nu har du dessutom 
chansen till en riktigt bra affär: 

Säsongen ut sänker vi vårt hämtpris till endast 1 530 kr/pall 
(665 kilo/pall). Välkommen förbi vår fabrik eller någon av våra återförsäljare. 
Går du ihop med grannarna och köper 30 pallar på en gång erbjuder vi 
dessutom en extra storkundsrabatt på 10 procent! 

Nu kan vintern komma. Med Basecos pellets är du mer än redo.

Med varma hälsningar

Rusta för värsta vintern med bästa priset

Baseco Ammarnäsvägen, 920 70 Sorsele, tel: 0952-550 14.  
Vill du bli återförsäljare på din ort, kontakta oss.

Återförsäljare:  
Arvidsjaur Maskinmekaniska: Matts Elfving 070-695 88 67 
XL-Bygg Fresks, Storuman: Per-Olov Ahlénius 0951-59 09 21 
Petterssons Järn, Vilhelmina: Håkan Pettersson 0940-100 26

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se
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Kreditbelopp/Köp
12.000 kr

Effektiv ränta
2,67 %

Rörlig årsränta
0 %

Kreditkostnad
700 kr

Adm
.avg./m

ån
14 kr (30 kr)

Ord. delbet./m
ån

254 kr

Uppläggn.avg.
0 kr (300 kr)

Totalt belopp att betala 
12.700 kr

*Ingen ränta och ingen uppläggningsavgift om
 du delar upp ditt köp på m

inst 

10.000kr under 50 m
ånader. Gäller avtal som

 tecknas 18/9-1/10 2012. 

För fullständiga villkor, se m
io.se.
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LAISAN bastu
10 kvm, 26 900 kr*

En rejäl lösning på dina
utrymmesproblem

Ett bra förråd är guld värt. För alla saker som ska stoppas undan. För allt som 
kan vara bra att ha - sen. Lösningen heter Basecos monteringsfärdiga stugor. 

Vi har modeller för dig som vill ha en en förrådsbod, perfekt liten bastu 
eller en rejäl gäststuga på gården (eller nåt smart mittemellan).   
Från 10 till 15 kvm utrymmesmöjligheter i senvuxen, lappländsk fura.

SVERGO bod
15 kvm, 19 900 kr*

STALO grillplats
4 500 kr*

NALO stuga  
15 kvm 21 900 kr*

* Priserna avser hämtning på Basecos fabrik i Sorsele. 
Läs mer om våra nya produkter på www.baseco.se/sma-hus 
Kontakta oss på 0952-550 14 eller daniel@baseco.se 

NYHET! Pensionärer/seniorer över 61 år.
Vi erbjuder 10% på komple�a glasögon.

Gäller ej våra paketerbjudanden!
V i  ä r  c e r � fi e r a d e  e n l  O p � k b r a n s c h e n s  k v a l i t e t s n o r m .

0940-102 41
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Mäklarhuset Mäklonomen   0950-143 70   Fax 0950-130 70
Skolgatan 28, 921 31 Lycksele    www.maklarhuset.se/lycksele    E-post: lycksele@maklarhuset.se

Åsele - Tätort
Utgångspris: 295 000 kr
Adress: Bredviksvägen 30
Visning: Ring så bokar vi en tid!
Mäklare: Helene Johansson 070-333 30 54

Mäklarens beskrivning: 
Bra belägen 1-plansvilla om 4 rok, varav 3 sovrum. Fin inglasad altan -04 på 
baksidan. Vattenburen fjärrvärme. Carport och förrådsbyggnad. Fin tomt med
buskar och jordgubbsland. Nära till Ångermanälven!

MEDLEMSMÖTE 
för Socialdemokraterna i Åsele

måndag 24/9 kl 18.00.
Information bla om hösten och verksamheterna. 

Plats: ABF, Storgatan 31. Välkomna!

Lediga lägenheter, Skogsstation i Dikanäs.
2 r o k samt 3 r o k. Tel 070-206 16 25.

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

Först till

kvarn...
Läsk 33 cl

OKQ8 Åsele 0941-101 54

Gäller 20/9-23/9 eller så långt lagret räcker.

Trocadero, Pepsi, Zingo, Pepsi Max, 
Champis, Loka, 7up - Mixa som du vill!

10 st39:-+ pant
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EN BRA START FÖR 
DIN INNOVATION
Har du eller ditt företag en idé, innovation eller uppfinning som
du vill förverkliga? Vi hjälper dig att testa och utveckla dina idéer, 
hela vägen fram till en kommersialiering. Kostnadsfritt. 

Vill du veta mer? Kontakta då Hans Grönlund: 070-395 25 50 
eller hans.gronlund@entreprenorcentrum.se

Projektägare: Almi Företagspartner Nord AB
Partners: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, 
Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Åsele kommun, Region Västerbotten.
 

 

GÖR AVSTAMP
FÖR FRAMTIDEN
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ALJJAKTN
Jä vakne före dä klocka skull ring,
i natt ha jä suve lite å ingenting.
Dä e nan körnsti oro ti krappen,

dä e söm man vore full ve lappen.
Å inget nyttit vell man göra,
nu då aljjaktn stå för döra.

Män äntligen ere Dagen D,
matsäcken e röste å bössa breve.

Jä gå fönstermella å försök å kik ut,
men än äre för skumt för å si å skjut.

Men så entligen stå jä deri torne,
rigga opp radion å putsa korne.

Väst på lanne hör jeg en hunn söm skäll.
Ätte na tag hör jeg dä smäll.

Dä gå fäll nan kvart,
då rop nan ti radion att n sotoxe ha start.

I samma veva hör jeg na körnstit.
Å jä tänk "harre gu".

Dä må fäll int vara n alj?
Vips e hjarte opp i halsgropa,

se jä fo svårt för å svalj.
Men den som spelat mig detta spratt

var en liten lekfull lekatt.

Jeg dåsa tell men plötslikt jä väcks.
Vest vare int n törkvist söm knäckts?

Jo, myttsjä rektit, jeg vet int hur,
men mitt på skogsbilvägen sto n fin två-års tjur.

Jeg jol meg i ordning å tog rektit stö,
nu min fina alj ska du döden dö.

Sen dä hadd smölle, rop nan å fråg "va ere".
Jeg gör röstn stadi å svara "nu ligg n alj ve bena i vere".

Ja, sen samles vi för å flå å stycka
ätte n fin jaktlycka.

Elgon

September
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NHR i Lycksele hälsar alla välkomna till Hotell Lappland, 
tisdagen den 25 september 2012 kl 13.00
i kongressalen på 3:e plan.
Föreläsning ”Miljöfaktorers betydelse för multipel skleros”
Föreläsare: Forskaren och ST-läkaren Jonatan Salzer, NUS.

Servering!              Vi samverkar med studieförbundetVarmt vä�omna! Styrelsen

Höstens första dans MB Dorotea 5/10. BARBADOS.

EDSTRÖMS

Tel 0671-102 80,
Storgatan 38

(Vid Preem Bensinstation)

Beg exempel hos I HOTING
79.900:-   Suzuki Grand Vitara 2,7 XL 4wd -04
79.900:-  Subaru Outback 4wd -03
162.400:-  Subaru Outback 3,0 4wd -07

 5.900:- Honda Accord 2,0 -92
11.500:-  BMW 530i -93
43.500:-  Honda CR-W 2,0 4wd -01

Finansiering från 0:- kontant/handpenning, upp till 84 mån.

Saker att älska länge...  www.antikomodärn.se

KORTSPELARE
Nybörjarkurs i Bridge startar måndag 24/9 kl 18.00.
Lokal: Åsele Folkets hus. 
Ingen förhandsanmälan krävs, det är bara att dyka upp! 

Välkomna!
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Med stöd av medel från Allmänna Arvsfonden har ÅIK startat upp
ett projekt Vi Vill i Åsele. Projektet har pågått under 2010-2012.
ÅIK:s klubbstuga har blivit en naturlig mötesplats för barn med
välbesökta klubbstugekvällar. C:a 70-100 barn varje vecka, vilket
utgör 54% av målgruppen. Föräldraguppen & ungdomsgruppen
jobbar flitigt med att erbjuda god spridning av aktiviteter för att
fånga upp så många som möjligt. ALLA barn & ungdomar är välkomna!

Sedan ett år tillbaka har föräldragruppen arbetat med att hitta en
lösning för att verksamheten skall finnas kvar efter projekttidens slut
och därför sökt finansiering från kommunen. 
ÅIK har som enda intressent lämnat in en ansökan om att få överta driften
av UG. Där skulle vi kunna fortsätta bedrivna befintlig verksamhet och ut-
öka målgruppen och ha öppet fler kvällar i veckan för åldern 7-19 år.
Detta under förutsättning att utökade medel beviljas (200 000 kr/år)

Hösten 2012

Under nuvarande förutsättningar bedriver vi verksamheten som tidigare
VÄLKOMMEN TILL ÅIK:S KLUBBSTUGA   ---> v 50
ÅK 1-3 tis    kl. 13-18.30
ÅK 4-6 tors  kl. 13-20.00

ÅIK / Föräldragruppen

200 000 kr skulle bl.a ge: 

Vad händer nu?

200 000 kr- ÅIK bildar en ny sektion ”Barn & Ungdom” 
- En engagerad Föräldragrupp/ ca 35 vuxna  
- Ett idérikt ungdomsråd med möjlighet påverka verksamheten 
- Öppet 4 ggr/ vecka samt aktiviteter på helger/ lov                                             
- Kulturarrangemang 
- Temakvällar med musik, teater, dans, mat/bak, film, discon mm. 
- Föräldraträffar för barnlediga 
- Alkohol & drogfi verksamhet & samarbete med andra föreningar 
- Ett levande FOLKETS-hus                                                
 


