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ÅSELE

Sön 11.00 Högmässa. M Nygård P Eriksson.
Tis 12.00 Mat & Prat. M Nygård.
Ons 14.30 Barnkören. Nya medlemmar är välkomna Förs.hemmet,
P Eriksson.
Tor 11.00 Studiecirkel ”Vägen till himmelrik”, B Kraft.
Tor 19.00 Kyrkokören. Nya medlemmar är välkomna Förs.hemmet,
P Eriksson.

FREDRIKA

Sön 18.00 Söndagsgudstjänst i Förs.hemmet. Välkomnande av nye
prästen Mats Nygård.
Kyrkokören, servering. T Hällkvist, I Löfdahl.
Ons 14.00 Bibelsamtal, T Hällkvist.
Ons 19.00 Bön i kyrkan.
VÄLKOMMEN!

FILADELFIA: Tis 12/2 19.00 Hemgrupper. Tors 14/2 11.3013.00 Drop in bön. Välkomna!

TACK ni som kom ihåg mig på min 102-års dag. Gunborg Sjödin
Mitt varma tack till alla som på olika sätt hedrat minnet av

NILS-ERIK JONSSON

För blommor vid båren, gåvor till fonder. Tack till personalen
vid Gullvivan.
Britt-Inger

www.varitryck.se

Salong Carina

Semesterstängt
14/2-25/2!

Välkommen åter tisdag 26/2!

Nu kör vi igång igen och vi hälsar alla hjärtligt välkomna till
vårens Bingo i Dorotea!
Bingo, Strandenskolan Dorotea torsdag 14 februari kl 19.00.
Förbingo ca 18.45.
Lyckopott 1: 5 000:-. Lyckopott 2: 2 000:-

Vi spelar följande torsdagar under våren:
14 februari
21 februari
28 februari
7 mars
14 mars
21 mars
4 april
11 april
18 april
2 maj
16 maj
23 maj
Klipp ut och spara denna annons!

25 april
30 maj
DIF Fotboll

ÅSELE KOMMUN
söker medarbetare till tekniska avdelningen
Kommunalarbetare, heltid med placeringsort
FREDRIKA
Ditt uppdrag
Arbetsuppgifterna består främst av GVA-arbeten, tillsyn/skötsel
av vattenverk och avloppspumpstationer samt snöröjning med
traktor. Till arbetsuppgifterna hör också att vara reservchaufför för
renhållnings- och slamlastbilen. Även visst parkarbete kan
förekomma.
Kvalifikationer
Praktisk erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. BE C-körkort är
ett krav. Arbetet innebär att man arbetar nära kunden och är vårt
ansikte utåt, vi lägger därför stor vikt vid den sociala kompetensen.
Tillträde: 1 april 2013
För tjänsten gäller:
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk.
Upplysningar: Johan Wikström, sektionschef VA, 0941-140 45
Facklig företrädare: Annelie Grahn, Kommunal, 0941-140 25
Välkommen med din ansökan till:
Åsele Kommun
Kansliet
919 85 Åsele
eller via e-post: kommun@asele.se
Sista ansökningsdag: 2013-02-22

www.varitryck.se

VILLA UTHYRES TILLSVIDARE Fräsch villa i centrala Åsele
5 rok, pelletskamin, garage, mer info kontakta Anna 076-688 80 71.

SNÄLL & GO’ KISSE hankatt (kastrerad) 2 år söker nytt hem
p g a ändrade förhållanden. 0762-31 80 21.

PRO Åsele inbjuder till årsmöte
torsdagen den 21 feb i ABF:s lokal kl 13.00.
Stadgeenliga val. Vi bjuder på fika & underhållning.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

FETTISDAGSLUNCH
med bönor och semlor.
Dessutom får du boktips till matsäck.
Tisdag 12 februari kl 12.00.
IOGT-NTO och Vuxenskolan

t med
Huseegen
en l
sjä

SPA-helger

på Lilla Hotellet i Vilhelmina

22-24/2, 15-17/3 och 17-19/5.

Info finns på hemsidan: www.lillahotellet.vilhelmina.com
eller ring tel 0940-150 59. En perfekt present!

KOMMUNKAMPEN 2013

Lekfull tävling mellan lag från föreningar, företag,
familjer och politiska partier.
Vi upprepar fjolårets succé med frågor kring sport, politik, natur,
kultur och ANT.
Tävlingstid: 4 torsd med start 28 febr.
Lag:

3 ordinarie + 2 ersättare/lag.

Anmälan:

IOGT-NTO Åsele via e-post till gunnel.linne@iogt.se
eller IOGT-NTO, Bragegatan 4, 919 32 Åsele.
Ange namn på laget, kontaktperson/lagledare,
vilka som ingår i laget som ordinarie resp ersät tare.
Ingen deltagaravgift.

Vinster: 1:a pris presentkort 3000 kr.
Tröstpriser i form av biobiljetter och presentkort.
Välkommen med din/er anmälan!
Vi behöver den senast den 20 febr.
www.varitryck.se

Helgkurs i Qigong 16-17 feb, Vilhelmina
Kursledare Gertrud Larsson, info 073-182 77 64.
Anmälan till ABF 0940-554 17.

Åsele Rödakorskrets
hälsar välkommen till
Kretsstämman på Församlingshemmet
M23
(80x133 mm)
måndagen den 25 februari kl 18.00.

Teckna

Alltid
NORRLAND
få 400:i presentkort!
AMA
M23
(80x133
mm)


 

DUKKAMPANJ!



Om du beställer dukbyte till dina
markiser innan 28/2 erhåller du

"
!!!!#

30% rabatt!
(Gäller duken.)



AMA NORRLAND
  




  

STORMARKNAD
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Centerpartiet inbjuder till offentligt informationsmöte

onsdag 20/2 kl 17.30 Viskagården, Fredrika.



Olle Edblom (C) informerar om senaste nytt från landstinget
och folkomröstningen.
Vi bjuder på lokala matnyttigheter och kaffe med kaka.

Kallelse till Åsele-Fredrika Centerkrets årsmöte
Tid 19.30 samma plats.

C-styrelsen
www.varitryck.se

Skoterträff i Gafsele 16/2 kl 12-15. Handlare, servering mm.

LOPPIS på IOGT-gården
Lördag 15 februari kl 11.00-15.00.

Kom och fynda eller bara ta en kopp kaffe. Vi tar gärna emot
gåvor fram tom fredag 14 februari.
Lf 1301 Fjällets Krona IOGT-NTO

PRO BINGO våren 2013 i Åsele

Måndagar kl 13.00. Start den 11 februari.
Övriga datum: 25/2, 11/3, 25/3, 15/4, 22/4, 6/5, 20/5.
Lokal: ABF, Storgatan 31.
Välkomna!
PRO, ABF
Klipp ut och spara!
HOTELL WILHELMINA
8/2 WWW-fredag Nattklubb uppe med Afterskoter-buffé & isbar.
9/2 WWW-lördag Hela huset gungar, King Edvards uppe & nattklubb nere. 3-rätters supé kl 19.00. Boka WWW-nöjespaket
fre-sön 1 150 kr inkl Mat-Nöje-Boende-Relax, eller endast supé
375 kr på 0940-554 20. Öppet till kl 02.00 fredag-lördag.
För mer info www.hotellwilhelmina.se alt följ oss på facebook.

Föreläsning med ordförande Anita Landén
Demensförbundet ges vid två tillfällen.
Program: Demensvården nu och i framtiden.
Aktuella frågor - nya lagförslaget.
Anhörigas situation.
Onsdag 12/2 kl 10.00-12.00 och 13.30-16.00
Kulturhuset biosalongen (Åsele Folkets hus).
Alla varmt välkomna!

Snart är våren här!

Passa på att skaffa ett par polariserande
solglasögon. Under februari bjuder vi på
halva glaskostnaden!
Vill du hellre ha ett par Suncover, så får
du 20% rabatt på dessa!
Kom in så berättar vi mer!

På fredag den 8/2 åker optiker Maria på utbildning och blir borta en
vecka. Butiken öppen som vanligt för
utlämning av glasögon & kontaklinser
samt justering & lagning.
VÄLKOMNA!

www.varitryck.se

kronans.blogg.se

Fettisdagsfirande på Åslia tisdag 12/2 kl 18.00-21.00
Fackeltåg cirka kl 18.15, därefter är backen öppen för åkning.
Serveringen är öppen hela kvällen, försäljning av semlor,
kaffe, läsk mm. Malin Eriksson, Evelina Kyrk och
Jesper Nilsson underhåller med sång & musik.
Välkomna!

FetTisdag 12/2

0941-100 64
0941-100 06

Förbeställ gärna
Kronans
goda semlor...

Alla

Inför
-dag 14/2

•Rosor • -nallar
•Valentinbakelser &
tårtor

Torsdag 14/2 Extra kvällsöppet kl 17-20.

Bjud ditt
på • Ostbricka för 2 • Räkmackor, gott kaffe
• Soppa med nybakat bröd el bakelser... Puss!

SM i Draghund
i Gafsele
Torsdag 7 februari kl 19.00,
Gafsele Bygdegård
Invigning av SM och förarmöte.
Invigningstal av Stig-Anders Hansson,
Kultur & Fritid

Fredag-söndag 8-9-10 februari 09.00,
Gafsele Sleddog Center
SM i Draghund, slädhundstil, sprint & medeldistans
Första start kl 09.00 alla dagar.
Servering av hamburgare, varmkorv, kaffe och läsk.
Nytt för i år! MINIMARKNAD med hantverksprodukter.

Kom & se Sverigeeliten göra upp om SM-tecknen!
Söndag 10 februari 12.00 - 17.00.
Gafsele Bygdegård
Servering och prisutdelning.
Köttsoppa, smörgås, varmkorv, kaffe.
Prisutdelning efter avslutad tävling.

t
Alla varm
!
a
n
välkom

Arr: Sv Draghundsportförbundet, BFG, Kultur & Fritid, Vuxenskolan.
www.varitryck.se

Årsmöte för Socialdemokraterna i Åsele

Måndag 18 februari kl 18.00 i ABF:s lokal på Storgatan 31.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika. Välkomna!
Giuseppe Verdis opera "RIGOLETTO" från Metropolitan i N Y.

M

it t i

Historien förflyttas från 1500-talets Italien till Las Vegas 1960-tal där
deltagarna ständigt är på jakt efter makt, pengar och skönhet.
17/2 kl 14.00 Kulturhuset (fd Folkets Hus Åsele).
Pris: 250:-, under 26 år gratis. Välkomstdrink & tilltugg i
pausen ingår. Info tel 142 30. www.livepabio.se
La pp l a

nd

Kallelse till årsmöte från Villaägarna Åsele
Tidpunkt: Måndagen den 11 februari, kl 19.00 – ca 20.30
Plats:
Folkets Hus, Åsele.
Förutom dagordning enligt stadgarna, skall beslut tas om
upplösning av föreningen. Villy Hansen, Villaägarnas
Riksförbund, informerar om vart din energi
och dina pengar tar vägen.
Välkomna.

H
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Fiskekort

Käringberget
       !  
  !  Inatur.se
       !  
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Nu är vi på väg!
De första besluten är tagna och
avstampet är gjort
1 januari 2014 går Åsele-Fredrika, StenseleVilhelmina samt Lycksele församling ihop
och bildar gemensamt Södra Lapplands
pastorat. Ett stort och omfattande arbete
väntar oss under detta förberedande år och
alla möjligheter ligger öppna. Men om allt ska
kunna hamna på plats i tid, kommer det att
krävas många insatser ute i församlingarna
av alla oss som dagligen jobbar tillsammans.

Anställd medarbetare,
förtroendevald - Du är viktig!
Under den kommande tiden blir nyckelordet
delaktighet. Allas kompetenser och erfarenheter behövs i det arbete som ligger
framför oss.
Om mindre än ett år ska allt fungera och
innan dess behöver mycket förberedas och
testas. Mer än någonsin blir vi nu en gemensam kyrka och vi ska bygga det nya på en
grund av våra tidigare goda traditioner
och vanor.

Vad händer nu?
Kent Nordin kommer som indelningsdelegerad kyrkoherde att leda arbetet tillsammans
med indelningsstyrelsen. En styrgrupp för

genomförande av Södra Lapplands pastorat
är bildad och den innehåller två förtroendevalda från varje församling samt kykoherdarna i Lycksele, Stensele-Vilhelmina och
Åsele-Fredrika pastorat.

Södra Lapplands pastorat –med 4
ingående församlingar
'HI\UDI|UVDPOLQJDUQDNRPPHUDWW¿QQDV
kvar i pastoratet med sina egna namn.
Pastoratet ska ledas från kansliet i Lycksele
och därifrån kommer kyrkoherden att utgå.
De lokala församlingarna ansvarar för församlingsverksamhet med gudstjänster,
diakoni, barn- och ungdomsverksamhet
och musikverksamhet med mera. Varje
församling kommer att ha en egen församlingsherde, ett eget församlingsråd samt en
församlingsexpedition med fasta öppettider.
Nu ska vi tillsammans starta ett spännande
arbete där Svenska kyrkan är med och
skapar morgondagens samhälle.
Låt oss sätta igång!
Kontakta eller besök din församlingsexpedition om du
har frågor. Information kan också hämtas via internet:
www.svenskakyrkan.se/lycksele
www.svenskakyrkan.se/asele-fredrika
www.svenskakyrkan.se/stensele-vilhelmina

www.varitryck.se

0941-100 64
0941-100 06

Fredag

Blomstrande
ögongodis Fr

100:-

Lunch Ädelostfyllda
Handla för minst 100:- &
kycklingfiléer
var med i vårt stora Tårtlotteri

(smörgåstårtor, prinsesstårtor). Ju mer du handlar - större vinstchans!

Bion i Åsele visar
Söndag 10/2 kl 16.00. 50 kr. 7 år.

YOKO

Söndag 10/2 kl 19.00. 70 kr. 15 år.

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

kronans.blogg.se

Torsdag

Glasswienerbröd 15:- St
Lunch Jambalaya

DJANGO UNCHAINED
Vi på COOP gratulerar er som
fick dela på 94 996:- i helgen på
trav-andelsspelet.
Vi firar det med gofika på fredag och
kör nya andelar igen!
r
Välkomna hälsar Martin med personal
1 kg

Toffix kola

3990
/st

Ord pris 49:-/st

Gött medan
ni väntar på
resultaten
på lördag!

Öppet mån-fre 8 – 20 • lör-sön 9 – 18
www.varitryck.se

Melodikrysset v.6 - 9 februari
1

2

3

4
5

6
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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

AV KLÄDER OCH
10-KRONORSPRYLAR
KLÄDER

PRYLAR

1000-tals
mode- och
fritidsplagg
bortvräkes!

10.000-tals prylar
t ex hushållsartiklar,
verktyg, kontor,
hygien, leksaker m m.

ALLT 10:-/st

KULTURHUSET, f d Folkets hus
Fredag
Lördag

8/2
9/2

kl 10.00-18.00
kl 10.00-15.00

Tel info: SDS Import, Stefan 070-341 67 47

www.varitryck.se

TRÄFF med Diabetesföreningen!
ABF Åsele Storgatan 31, den 16 februari kl 14.00.
Fika, lotteri och samvaro. VÄLKOMMEN!

DAX FÖR GARAGERENSNING?

Du vet väl att du som privatperson kan annonsera ut
dina prylar för 50:- i ÅSELE-NYTT??
Fråga efter "50-lappen".

KOPIERINGSPAPPER...
... i olika tjocklek och
för olika ändamål
finns alltid i lager
hos oss!

VÄLKOMMEN!
VARI-tryck
t
k
Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

www.varitryck.se

SynTrygg ingår
alltid när du köper
glasögon hos oss.

LYCKSELE • 0950-664 11
Kvalité och Service - det syns!

Katter i Åsele
Vad gäller??

En katt är för många ett trevligt och tillgivet sällskapsdjur, men kan under sin
utevistelse vara ett stort problem för andra. Det är viktigt att man noga tänker
sig för innan katten flyttar in. Har du tid och plats för en katt? Bor man i
tättbebyggt område är det särskilt viktigt att fundera över om den omgivande
miljön är lämplig för katten. Ett tättbebyggt bostadsområde är nämligen inte
den bästa miljön för en katt. En katt vill gärna röra sig fritt över ett större
område. Men en katt som får springa fritt kan medföra problem för grannar och
andra i omgivningen och löper stor risk för att skadas, exempelvis i trafiken.
Miljöenheten får in en hel del samtal om lösspringande katter
som förorenar sandlådor, rabatter, trapphus, uteplatser,
barnvagnar, repar bilens lack m m. Enligt gällande lagstiftning
skall katten hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras
natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de
orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
För att undvika osämja i grannskapet och visa respekt för de personer som
inte valt att skaffa katt kan du som kattägare tänka på följande:
• Kastrera katten - för de flesta hankatter försvinner behovet av att
markera, samt så minskas den fräna doften som hankatturin kan få.
För honkatter elimineras risken för kattungar.
• Håll tillsyn över katten - håll katten inomhus när du själv inte är hemma.
Låt aldrig katten vara ute över natten.
• För tätortskatter bör dessa hållas inomhus. Lär dem gå i koppel tidigt, då
blir det inget problem.
Frågor och funderingar, kontakta miljöenheten 0941-140 06, 070-396 53 42.
www.varitryck.se

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

M23 (80x133 mm)
Upphandling ramavtal
Åsele Kommun och Stiftelsen Åselehus inbjuder er att lämna
anbud på ramavtal avseende målnings- och mattläggningstjänster.
Förfrågningsunderlag finns att hämta på e-avrop.
NORRLAND
Sista
anbudsdag
2013-03-01.
M23
(80x133är
mm)

AMA


 

VÅRKAMPANJ!



Beställ en fönstermarkis
före 28/2 och få

"
!!!!#

30% rabatt!



AMA NORRLAND
  




  



 



Vill
du leverera mat till
"
kommuner
och landsting?
!!!!#


Producerar/säljer du mat i någon form? Hösten 2013 kommer en ny livsmedelsupphandling ut för kommunerna Lycksele, Storuman, Sorsele, Vilhelmina, Åsele och
Dorotea samt för Västerbottens landsting inom samma område. Det nya avtalet ska
gälla från 2014-05-01.



LRF Västerbotten vill hjälpa fler lokala livsmedelsföretag och butiker att samverka och
lämna anbud. Vi planerar därför för fortsatt information och utbildning inför denna
upphandling.
Är du intresserad kontaktar du
Gunnar Forsgren, LRF på tel. 090-10 80 30
eller e-post gunnar.forsgren@lrf.se
OBS! Senast 28 februari.
Välkommen att höra av dig!

www.varitryck.se

LÖRDAGSÖPPET
9/2
KL. 10-15, VÄLKOMMEN TILL VILHELMINA

NYA VOLVO V40 CROSS COUNTRY!

AWD, VÄRMARE OCH AUTOMAT.

Nu introducerar vi Volvo V40 Cross Country. En robustare variant
av Volvo V40 med sin egen tydliga design.
V40 Cross Country
D3 (150 hk, diesel)
T4 (180 hk, bensin)
T5 AWD (252 hk, bensin)

Nu Pris
259.000:259.000:319.900:-

Billån*
2.644:-/Mån
2.644:-/Mån
3.266:-/Mån

LÖRDAGSPRISER PÅ BEGAGNAT!
Volvo S60 D3 Momentum

NU 209.000: NU 100.000: NU 115.000: -

Årsmodell 2011 ............................................................

Citroen C3 1.6 HDI

Årsmodell 2011 ............................................................

Mégane 1.5 dCi 90 Expression

Årsmodell 2011, 5-dörrar ..........................................

Laguna III 1.5 cDi 110 Exception

NU 135.000 : -

Årsmodell 2011 ............................................................

Njut av kyla, is och snö! Fyrhjulsdrift (AWD) med automatlådan
Geartronic hjälper dig på hala vintervägar. Den bränsledrivna
värmaren har timer så att din Volvo alltid kan vara varm med
isfria rutor när du skall iväg – oavsett var du parkerat. Just nu får
du allt detta till specialpris på Volvo S60, S80, V60 och V70.
Men bara t.o.m. den 28/2 2013.
Volvo
V60 D4 AWD
S60 D5 AWD
V70 D4 AWD
S80 D5 AWD

Nu Pris
306.900:311.900:329.900:371.900:-

Billån*
3.133:-/Mån
3.184:-/Mån
3.368:-/Mån
3.799:-/Mån

* Volvo Billån 20 % kontant, 72 månader, 0 kr restvärde. Exempelränta 6,75 % (Effektiv ränta: 6,96 %) Ingen uppläggnings- och aviavgift tillkommer. Erbjudandena gäller nybeställda Volvo modellår 2013.
Reservation för ev. slutförsäljning.Förbr. l/100 km bl. körn: 3,8 – 8,3. CO2 g/km: 99 – 194. (V40 Cross Country D2 – T5 AWD). Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

VOLVO SERVICE 2.0. JUST NU FÖR VOLVOBILAR ÄLDRE ÄN 6 ÅR

LÅGA FASTA PRISER PÅ
SERVICE OCH REPARATIONER
PRIS FRÅN 1.995 : Bilhall
0940-16 54 41

Verkstad
0940-16 54 42

Butik
0940-16 54 45

Volgsjövägen 67. Vilhelmina.

www.varitryck.se

VI BJUDER PÅ
KAFFE, FESTIS
KAKOR OCH
TÅRTA!
VÄLKOMMEN!

