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NYA RENAULT CLIO
LÖRDAGSÖPPET I VILHELMINA

DEN 19 JANUARI

RENAULT CLIO AUTHENTIQUE MED RENAULT RELAX FRÅN 1.327:-/MÅN
Vid finansiering ingår JUST NU Renault Försäkring och serviceavtal i tre år.* 
Dessutom får du en extra drivmedelsrabatt samt full tank vid leverans. 

Pris från 129.900:-  Gäller fram till 31/1

DU GLÖMMER ALDRIG
FÖRSTA GÅNGEN DU SÅG
 DEN NYA RENAULT CLIO

n

 

LTLL CLIO AUTHENTIQUE

ansiering ingår JUS
tom får du en extra

29.90

Vi bjuder på kaffe, festis,
kakor och tårta.

FLERA

SPECIALPRISER

I BILHALLEN.

Passa på att boka service
till din Renault,

20 % rabatt,
original service

(gäller under helgen).

Tävling
Provkör och 
vinn en Clio!
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ÅSELE
Sön 20/1 11.00 Söndagsgudstjänst Församlingshemmet, B Kraft, 
   P Eriksson.
FREDRIKA
Sön 20/1 14.00 Söndagsgudstjänst, B Kraft, P Eriksson.
LÅNGBÄCKENS KAPELL
Ons 23/1 12.00 Dagledigträff, C Cedergren (OBS! Ändrad veckodag.)

                    
                                             

FILADELFIA: Kampanj med Martin Reén 18-20/1 
Fre 19.00 & lör 18.00 Kampanjmöte.
Lör 12.30 & 14.30 Undervisning.
Sön 11.00 Gudstjänst.                      Tis 22/1 19.00 Bön.
Tor 24/1 13.00 Sång & andakt, Blåmesen, 14.15 Åseborg.

VÄLKOMNA!

Tack till er alla som på olika sätt uppmärksammade vårt giftemål, 
vilket vi verkligen uppskattade.  Sune & Maria H Danielsson

– vi har anställt en biträdande jurist.
Vår ambition är att bli än mer 

tillgängliga för såväl gamla 
som nya klienter!

VÄLKOMMEN ATT BOKA TID!
Tel. 0950-266 00

Advokaten Mikael Stenman och bitr. juristen Inger-Ann Omma
www.advokatteamet.se

Hus i centrala Åsele uthyres. 95 m², hyra 4800:- (kallhyra 2800:- tillvärme 2000:-).
Tillträde i december. Trevligt hus & lugn trädgård, solsidan. Tel 073-045 85 57.

Helgkurs i Chigong i Vilhelmina
16-17 februari med Gertrud Larsson.
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ÅRSMÖTE
NÄR: Söndag 17e februari kl 1500

VAR: Simhallens cafeteria

Det ska löna sig att handla på orten
Det gjorde det för Rune Backlund som blev vinnare av 10 000 kr i 

presentkort i Åsele Köpmannaförenings medlemsbutiker.
Grattis från oss alla!

Bion i Åsele visar
Söndag 20/1 kl 16.00. 60 kr. 7 år.
De fem legenderna
Söndag 20/1 kl 19.00. 70 kr. 15 år.
Jack Reacher med Tom Cruise

b
io

n
ia

se
le

@
liv

e.
se

 
w

w
w

.b
io

n
ia

se
le

.s
e

7 år.
rna
5 år.
d Tom Cruise

3D

INFORMATION ANGÅENDE BESPARING/SLÄCKNING 
AV GATUBELYSNINGEN
I �digare informa�on har vi meddelat a� varannan lampa skall 
släckas ner av gatubelysningens dryga 2000 armaturer, de�a för 
a� spara pengar enl beslut av våra poli�ker. Denna informa�on 
visade sig vara något förhastad, besparingen kommer a� ske 
genom släckning av e� betydligt mindre antal (ca 400) samt via 
na�släckning av de övriga lamporna.
I Åsele och Fredrika samhälle kommer na�släckning a� ske 
mellan kl 23.30 – 05.30 och i övriga byar mellan 23.00- 05.30
Inventering av antalet lampor som skall släckas i varje by har 
gjorts och kommer a� meddelas representanten för respek�ve 
by.
Vilka av dessa som sedan ska släckas bestäms av byåldersrepre-
sentanten och belysningsstolparna markeras ut med väl synligt 
band/snöre runt stolpen så a� de är lä�a a� upptäcka för 
kommunens personal. 
De byar som inte markerar ut sina lampor kommer a� släckas 
enligt gjord inventering.
Senast den 28 jan skall markeringarna vara gjorda. Släckningen 
kommer däre�er a� genomföras snarast möjligt.
Tekn avd
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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

Författarbesök av Po Tidholm 
- författare till boken "Norrland". 
I oktober 2012 släpptes boken "Norrland". 
En bok om en landsände som enligt författaren 
och journalisten Po Tidholm tömts på resurser,
råvaror, skatteunderlag och mening.
Välkomna till en kväll fylld med intressanta 
skildringar av Norrland.

Åsele Bibliotek 30/1 kl 19.00.

".

aren 
ser,

M
itt i Lappla

ndArr: ABF Mitt i Lappland, Åsele Bibliotek, ÅNS

Till salu hus i tätorten. Lägenheter 2 st 3:or uthyres. 
Kontkakta Mats 070-305 22 13.

HANDARBETSCAFÉ
Start onsdag 23/1 kl 18.00, Kaffestugan,

Hembygdsområdet. 
Besök av Gunvor Lundin, Hemflit. 

30/1 besöker Ann Jakobsson Romby oss och visar hur man 
s�ckar sockar från tå �ll ska�.

SÅ HÄR KÄNNS DET JU ATT MÅ BRA!
Kom & lyssna på Solveig Ingman om behandlingar
som lindrar värk och ökar rörligheten.
21 januari kl 18.00 på ABF, Storgatan 31 Åsele. (Inget inträde.)

CIRKEL I MINDFULNESS
Start den 24/1 kl 18.30 på ABF, Storgatan 31. 
Pris: 600: -/8 ggr. Du lär dig andning, avslappning, enkel 
meditation och om tankens kraft. Ledare Maria Leek. 
Anmälan till ABF 0941-109 15.

Mitt i Lappland



www.varitryck.se

25–27 januari 
MISSA INTE …

NORRLANDS STÖRSTA 
INNEBANDYTURNERING

för amatörer!

Stora mål och inga sarger 
mycket mer än innebandy
– VINTERNS FOLKFEST!!! 

Anmäl ditt lag och tävla om � na priser, 
vi har även en separat turnering för juniorer.

För anmälan och info besök:

www.duvancup.se

Arr: Lycksele Pingstförsamling

Dans MB Dorotea fredag 1/2 kl 21.30-01.30. 
Musik: King Edwards. Pub. Dorotea IF
Fredagsfiket startar den 18 januari kl 19-21.
Vi börjar med att baka pizza! Välkomna alla ungdomar!

UTHYRES: Stor, fräsch 4-rums lägenhet, 155 m², med tillhö-
rande stor tomt. Tillgänglig från 1 april eller tidigare vid över-
enskommelse. Kontaktperson Ray Lindahl, 070-632 42 94.

Åsele kommun meddelar härmed,
i enlighet med Stiftelsen Åselehus,

att värmetillägget för kommunens lägenheter 
kommer att höjas från 2013-02-01.

Tekniska avdelningen
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.3 - 19 januari

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

 

Jag köper även upp!

MYCKET HÄNDER I BUTIKEN –
E� par� 50–60-talsprylar har kommit in

och jag packar upp hela �den.

Öppet: Tis-fr
 Lör 1
Adress: Stor

e 11.00-17.00
1.00-14.00
gatan 15, Vilhelmina

fr
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rg

Magasin Mix på

Är Du intresserad och vill veta mer 
kandu ringa och lämna ditt namn och 
tel i växeln (143 00 Sjukstugan, 143 50

Folktandvården) så ringer vi upp.

Åsele sjukstuga och Folktandvården kan 
erbjuda Dig ett rök- och snusavvänjnings- 

program under 7 veckor (dagtid). 

Tandhyg Karin I Baker, 
Rehabass Kristina Grönlund.

Vi startar en ny grupp
tisdagen den 5 februari kl 13.00.

            Välkommen!

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

SAGATUNSTUGAN ÖPPNAR 
FÖR SÄSONGEN!

Öppet: Lördag – söndag 11-16.

SKOTERVISNING 
YAMAHA VISAR 2013-års modeller

Lördag 19/1
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Välkomna!

Välkomna till en trevlig skotersäsong!
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Snart dags för deklaration
Du köper väl inte din älghund från en icke jägare ?

Varför då deklarera din skogsfastighet hos någon somVarför då deklarera din skogsfastighet hos någon som 
inte äger skog.

Fastighetsmäklare/
Skogsekonom.
per@skogenshus.se

Aukt. 
Redovisningskonsult
benny@skogenshus.se

Skogsekonom
goran@skogenshus.se
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Står du inför ett generationsskifte eller skall du sälja 
din skogsfastighet, vi hjälper dig
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Står du inför ett generationsskifte eller skall du sälja 
din skogsfastighet, vi hjälper dig

Snart dags för deklaration
Du köper väl inte din jakthund från en icke jägare?

Varför då deklarera din skogsfastighet hos någon som
inte äger skog.

Lugn, vi hjälper dig!

Vi har kontor i Lycksele på Storgatan 40 
och i Åsele.

Står du inför ett generationsskifte eller ska du sälja 
din skogsfastighet, vi hjälper dig.

Skatta dig lycklig!
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www.skogenshus.se
0771-120 140


