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17 dec Arjeplogs kyrka kl. 19.30

Förköp: Silvermuseet och Biblioteket i Arjeplog. Även biblioteken i Arvidsjaur
och Sorsele fram till 8 dec. Mariakören medverkar
Biljettpris: 250:-

18 dec Stensele kyrka kl. 19.00

Förköp: ICA Spel & Post i Storuman, samt Runa Fransson tfn 0951-105 71
runafransson@hotmail.com
Mariakören Stensele och Mariakören Arjeplog medverkar

www.varitryck.se

ÅSELE
Sön 21 okt kl 14.00
Tis 23 okt kl 12.00
Ons 24 okt kl 19.00
FREDRIKA
Sön 21 okt kl 11.00
Ons 24 okt kl 14.00
Ons 24 okt kl 19.00

Söndagsmässa T Hällkvist, I Löfdahl.
Mat & Prat: ”Min psalm” C Cedergren.
Bön Förs hemmet Allkristna Gemenskapen.
Söndagsmässa T Hällkvist, I Löfdahl.
Bibelsamtal Församlingshemmet.
Bön i Kyrkan.
VÄLKOMMEN!

FILADELFIA: Sön 11.00 Bönegudstjänst. Tis 19.00 Bön. Ons
19.00 Gemensam bön, Församlingshemmet. Tor 25/10 13.00 Sång
& andakt på Blåmesen. 14.15 på Åseborg.

lyssna till andakt: kyrktorget.se Åsele Filadelfiaförsamling Välkomna!

All ev uppvaktning på min födelsedag undanbedes.
Göta Vesterlund

Öppet: Tis-fre 11.00-17.00
Lör 11.00-14.00
Adress: Storgatan
n 15, Vilhelmina

Jag packar upp ny
n
nya
ya varor varje dag.
Jag köper även upp!

Magasin Mix på

www.varitryck.se

PRO Åsele inbjuder till
extra medlemsmöte
den 31 oktober kl 13.00 i ABF:s lokal.
Distriktets ordförande Ulla Holmberg besöker oss för att hjälpa
oss att reda upp våra allvarliga problem i föreningen PRO-Åsele!
HOPPAS PÅ FULL UPPSLUTNING. DET ÄR VIKTIGT!! Välkomna!

Välkommen till företagsbesök
med Företagarna Åsele
onsdag 24 oktober kl 18.30-20.30
på företaget Frekab i Fredrika.
Program: Info om Företagarna, info om ÅNS verksamhet
samt visning och info om Frekabs verksamhet.
Företagarna bjuder på kaffe alt te samt något gott till.
Anmälan om deltagande (för planering av fika) till:
Karlfredrik Wiklund, Företagarna Åsele, tel 070-271 86 04
eller mail kalleiborgsjo@gmail.com senast 23 oktober.

www.varitryck.se

Melodikrysset v.42 - 20 oktober
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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

GÅ INTE ÖVER ÅN
EFTER VATTEN!!!
Vi har lång erfarenhet av trycksaksproduktion i alla
former. Hos oss kan du få hjälp med allt från layout till
färdig produkt, i olika format och alla färger.
Dessutom har vi korta leveranstider och låga priser!

VÄND DIG MED FÖRTROENDE TILL
DITT LOKALA TRYCKERI!
rt
G
StartkoELTÄVLIN
PIMPAINAN/STALON.30
STOR-D

vär
rtkort
vlingen
terpulka,
ttas på sta närvaro på fisketä
Nila sko
11000:- utlo
ej. Vid
k.
32”, värde utlottningen krävs vedlass/pelletssäc
sson.
vid
a ett
Närvaro
nart Anund katt
ns att vinn
Len
cha
n
nt:
olla
l vinsts
har du äve
80:-. Kontr ubb. Eventuel
ort
rtk
Pris sta
Skoterkl
Stalons
Arrangör:
vinnaren.
RS04 096
betalas av nd nummer: 06/
stå
Lotteritill

VARI-tryck,

Adress

2750-04

Namn

0-13
KL 12.0
D-TV
mson LC
10/3 -12
- samt Tho
LÖRDAG
de 18900:
et.

Vilhelmina

:-.

Pris: 80

Telefon

i
Zonterap
sur
Akupres
Öron- r
tu
akupunk

gman

Lennart In

ö 56
Nästansj
helmina
912 92 Vil 0 80
-34
Tel 0940

EN OFFEERT KOSTAR INGET!

VARI-tryck

Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina
Tel 0940-152 40, fax 558 86
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
www.varitryck.se

Djurskyddet Åsele Katthem (KurrLyan)

Kastreringskampanjen. Medlemmar som blivit
lovade kastrering av sin katt.
Hör av Er till tel 0941-109 87 eller 072-721 54 66 eller 070-218 09 41.

Hrf inbjuder till information om Cochlea implantat (CI)
Lördagen den 20 oktober kl 13.00.
Lokal: ABF, Storgatan 31.
Medverkande: Bengt Kraft berättar om sin kommunikativa
– och sociala situation före och efter CI-operationen.
Vi visar en film om Cochlea operation på barn.
M
Vi bjuder på fika.
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 www.1177.se/vasterbotten

www.varitryck.se

ALMANACKOR
komma in!

för 2013 har börjat

VARI-tryck

Söndag 21 okt kl 19.00. 11 år, 70 kr.

TED

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

Bion i Åsele visar

Förtydligande av annonsregler
50-lappen/100-lappen
Gäller endast för privatpersoner och endast under rubrikerna: säljes, köpes, uthyres, önskas hyra, borttappat och
upphittat (med vissa undantag). Kostnaden är 50:-/100:- vid kontant betalning, vid fakturering tillkommer 15:- + moms.
Företag, föreningar etc hänvisas till vår ordinarie prislista.

Manusinlämning
Det räcker inte med att bara skriva "logga" när man vill använda
sin logotyp, missförstånd uppkommer alltför ofta. Ange tydligt
vilken logotyp det gäller.
Manus inlämnade via fax och e-post som saknar avsändare/
faktureringsadress tas inte in i annonsbladen.

Med vänlig hälsning redaktionen.

KUVERT

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

VARI-tryck & Data Graf AB
Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

www.varitryck.se

Data Graf

Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se

Information från Åsele kommun

Öppenhet
Vår ambition är att bli bättre på att, innan beslut har fattats,
informera om det vi tror är av intresse för kommunmedborgarna. Det är en grannlaga utmaning, och vi kommer
säkert inte att kunna tillgodose allas behov av information och
att göra misstag, men vi ska göra vårt bästa. Informationen
kommer i huvudsak att ske genom annonser i Åsele Nytt, men
informationen via annonser kan inte vara heltäckande och ger
inte möjlighet till dialog och frågor. Vi kommer därför, i
likhet med det vad som skett i oktober, att anordna offentliga
möten i viktigare frågor.
Det kan inte, enligt vår mening, bara vara ett ansvar för
kommunen att informera utan det måste även finnas ett
intresse och ansvar hos alla kommunmedborgare att ta emot
informationen och i vissa fall även söka informationen själv
för att få svar på sina frågor. I detta ansvar hos den enskilde
bör ligga att ta del av den information som ges i annonser,
offentliga möten eller att kontakta våra tjänstemän och
förtroendevalda för att få svar på sina frågor.
Kommunens ekonomi
I likhet med många andra kommuner med en negativ
befolkningsutveckling har vi en svår uppgift att klara
kommunens ekonomi under de närmaste åren. Vi tvingas till
effektiviseringar av den kommunala verksamheten och
besparingar som kommer att påverka alla
kommunmedborgare.
Vi informerade om bakgrunden till detta och ett axplock av
dessa åtgärder vid ett offentligt möte den 2 oktober.
Sammanfattning av informationen finns på hemsidan,
www.asele.se. Förutom de effektiviseringar i kommunens
förvaltning som redan påbörjats, kommer åtgärder för att
minska kostnaderna och öka intäkterna att ske genom bl.a.
www.varitryck.se

Åtgärd

Frågor besvaras av

Släckning av varannan lampa i
gatubelysningen

Beräknad
tidpunkt
November
månad

Kraftigt höjda avgifter för
vatten och avlopp

1 januari
2013

Sektionschef GVA,
Johan Wikström

Minskade bidrag till
föreningar och höjda avgifter
på kommunens
fritidsanläggningar

1 januari
2013

Kultur- och
fritidschef, StigAnders Hansson

Översyn av hyressättning för
industrilokaler

Redan
påbörjats
och utreds
vidare

Sektionschef
Fastighet, AnnChristin Kroik

Personalminskningar inom
samtliga förvaltningar

Redan
påbörjats
och utreds
vidare

Personalchef,
Hans Nyman

Överlåtelse av vattenverk till
byaföreningar

Utreds vidare

Sektionschef GVA,
Johan Wikström

Borttagande av vattenmätare

Utreds vidare

Sektionschef GVA,
Johan Wikström

Översyn av lokaler för äldreoch handikappomsorg

Redan
påbörjats
och utreds
vidare

Socialchef, Bo
Wallin

Översyn av undervisningen
vid Fredrika skola

Utreds vidare
av ERUP

Barn- och
utbildningschef,
Reinhold Näsström

Sektionschef GVA,
Johan Wikström

Vi kommer inte att lösa ekonomin med dessa effektiviseringar
och besparingar. Ytterligare besparingar krävs och ett antal av
dessa är beroende av politiska beslut för att kunna genomföras.

www.varitryck.se

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

aevum
Hållbar Hälsa

Välkommen till

HÄLSO-FEST!

Åsele Folkets hus
Sön. 28/10, 14 - 20

Vi firar FitLine 10 år i Sverige med en eftermiddag i hälsans
tecken. Passa på att ge dig själv ny inspiration…
presentationer, försäljning, analyser & behandling; något för alla!
Första föredrag kl 14.30. Fritt inträde. Läs mer på www.aevum.se

Information angående kommunens snöröjning
Snöröjning: När ett snödjup på c:a 6 cm uppstått påbörjas
snöröjning. Undantag från denna huvudregel sker vid besvärliga
snöförhållanden, t ex snödrev/kramsnö.
Isrivning: När kommunen ”vårhyvlar” gatorna - vanligtvis
under mars månad, rensas även infarterna till fastigheterna.

Skador: För att minska risken ska brevlådor och sopkärl placeras innanför tomtgränsen Markera på tomten de partier som är
extra utsatta med markeringskäppar t.ex. var räcket/häcken
börjar och slutar, så blir det lättare att undvika skador. Käppar
finns att hämta vid kommunförråden i Åsele och Fredrika, max
5/fastighet (bör sparas och återanvändas nästa vinter)
Ev. plogskador meddelas snarast till tekniska avd. Karl-Gunnar
Danielsson 0941-14024 alt. Johan Wikström 14045.
Snöskottning av egen fastighet: Gator och trottoarer är till för
våra trafikanter och får inte utnyttjas som snötipp.
Sandningssand finns att hämta för alla under oktober,
november vid kommunförråden i Åsele och Fredrika (max
60 l/pers.)
Tekn avd.

www.varitryck.se

Träningsbugg på Folkets Hus. Start den 7 nov kl 18.00.
För anmälan ring Vuxenskolan, tel 0941-108 00.

F H FORUM JUNSELE
Säsongspremiär 19/10 kl 21-01.
Vi dansar till:

I puben:
Trubadur

Kindbergs orkester Sam Younis

Vilhelminapolisens reception är
stängd torsdagen den 25 oktober
på grund av utbildning.
För kontakt med polis, ring tel nr 114 14 (inget riktnummer före).
Vid akuta ärenden ring 112.
Närpolisområdeschefen

www.varitryck.se

Akutbilen och fördjupad samverkan med landstinget
Kommunen träffade under våren 2012 en överenskommelse om att
kommunen fram till midsommar 2012 ställer upp med förare i
akutbilen från räddningstjänsten. Vi vill understryka att ansvaret för
akutsjukvården även fortsättningsvis ligger på landstinget och
landstinget svarar för sjuksköterskan, bilen och medicinsk
utrustning.
Överenskommelsen om akutbilen har nu förlängts och utvidgats
genom en ny så kallad avsiktsförklaring som omfattar akutbilen,
fördjupad samverkan med landstinget kring hemsjukvården,
personalrekrytering och samnyttjande av sjuksköterskeresurser. I
avsiktsförklaringen ligger även att kommunen ska svara för ”I
Väntan På Ambulans” (IVPA) i Fredrika genom att kommunen
räddningstjänst ger första hjälpen om de är först på en olycksplats.
Överläggningarna om att teckna ett avtal mellan kommunen och
landstinget, baserat på avsiktsförklaringen, fortsätter med
ambitionen att avtalet ska gälla under 3 år.
Vi informerade om bakgrunden och de överläggningar som ägt rum
med landstinget vid ett offentligt möte den 2 oktober.
Sammanfattning av informationen finns på hemsidan,
www.asele.se.
Rapport från dialogmöte
Den 4 oktober inbjöd Åsele kommun, Företagarna i Åsele och
Åsele Köpmannaförening allmänheten, företag och föreningsliv
mm till ett så kallat ”Dialogmöte” på Folkets Hus i Åsele. Syftet var
att ge möjlighet att tycka, fråga, diskutera, föreslå, lyssna eller prata
om viktiga frågor för att ge kommunen synpunkter på hur vi
fortsättningsvis ska arbeta med utvecklingsfrågor, tillväxt och
medborgarservice.
Dialogmötet arrangerades i form av stationer med olika teman. Ett
mycket stort antal frågor och idéer med stor spännvidd diskuterades
under mötet. De kommer nu att behandlas och åtgärdas eller
genomföras i den utsträckning det är möjligt. En sammanställning
av det som diskuterats på mötet kommer att läggas ut på
kommunens hemsida www.asele.se.
Arrangemanget var ett försök att förbättra dialogen mellan
kommunen, företagen, föreningslivet och alla kommunmedborgare.

Denna annons har införts av Kommunledningen i Åsele
Kommun
www.varitryck.se

Åsele-Nytt på nätet:
www.varitryck.se

www.varitryck.se

IKEA-resa

Avresor:

Torsdag 1/11
Lördag 8/12

Bokning och info
0940-104 00.

Sälja huset?

Vi utför energideklarationer till fast pris i
Vilhelmina och Åsele.
Anders Åström Certifierad energiexpert
Ring 070-654 18 38

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA
Vaccinering för Åsele- & Fredrikabor sker vid Åsele
sjukstuga följande drop-in-tider:
Onsdag 24/10 kl 13.00-14.30
Onsdag 31/10 kl 13.00-14.30
Onsdag 7/11 kl 13.00-14.30
Rabatterad influensavaccination erbjuds
- Personer över 65 år
- Vissa riskgrupper
Ingen kontant betalning.
För de Fredrikabor som inte kan ta sig till sjukstugan i Åsele
kommer separat annons.
Välkomna!
Åsele Sjukstuga
www.varitryck.se

Åsele och Vilhelmina sjukstugor och Dorotea hälsocentral
informerar
Torsdagen den 25 oktober från kl 12.00 kommer vi att stänga
mottagningarna för utbildning för personalen.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller 112 vid behov av
akut hjälp.
Veronica Olmenius, verksamhetschef
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2 lediga lägenheter. Övervåning - bottenvåning.
3 ro k, fjärrvärme, kabel-TV, Pilg 6. Tel 0941-104 17.
Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se

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
www.varitryck.se

