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Grönt entreprenörskap i praktiken
Onsdag 10 april kl 18.30-21.00, Kulturhustet, Åsele
(fd Folkets Hus)

Kvällsföreläsning om att omvandla en idé till en lönsam verksamhet med resurser som
djur natur och trädgård. Vad du bör tänka på om du funderar på att lämna anbud i en
Medverkan
Maria Andersson Eriksson, Jordnära AB

Anmälan

Senast 8 april till Gröna Navet, tel 090-16 41 83,
e-post gronanavet@umea.se eller Vuxenskolan
Åsele, tel 0941-108 00.
Välkommen!

www.gronanavet.se

www.varitryck.se

FREDRIKA Tor 28/3 13.00 Sång m daglediga, Viskaro, Duvan,
I Löfdahl. Tor 28/3 19.00 Skärtorsdagsmässa, Kyrkokören.
M Nygård, I Löfdahl. Fre 29/3 kl 11.00 Långfredagsgtj, M Nygård,
I Löfdahl. Sön 31/3 kl 11.00 Påskgudtjt, M Nygård. I Löfdahl.
Mån 1/4 kl 11.00 Gudstjänst i Långbäcken, M Nygård, A Nygård.
ÅSELE Tor 28/3 kl 19.00 Skärtorsdagsmässa KYRKAN, B Kraft,
P Eriksson. Fre 29/3 kl 11.00 Långfredagsgtj KYRKAN, B Kraft,
P Eriksson. Söndag 31/3 kl 11.00 Påskgudstj KYRKAN, Kyrkokören,
B Kraft, P Eriksson.
Påsklunch i Förs.hem efter Påskgudtj 100:Intresseanm på tel: 0941-100 70.

FILADELFIA: Långfredag 11.00 Gudstjänst, Anna-Greta och
Rolf Söderberg. Påskdagen 11.00 Gudstjänst med nattvard, David
Häggblad, sedan församlingsmöte. Tis 19.00 Bön.
Lyssna till andakt: kyrktorget.se Åsele Filadelfiaförsamling
Välkomna!
Jag bjuder på tårta och kaffe fredagen den 5/4 eftersom jag är
borta på min födelsedag.
LarsMartin Englund
Nu har det gått 50 år sedan jag föddes och det tänkte jag fira med

ÖPPET HUS

6 april från kl 14.00
på
GAFSELE BYGDEGÅRD
Ni är hjärtligt välkomna.
Sven Paulsson

Det har kommit till vår kännedom att omfattande buskörning på/i ungskogshyggen med skoter förekommit.
Vi vill inför påsken påminna om att tilltaget är både dumt och
respektlöst, samt dessutom straffbart!
2 m ovan snötäcket skall träden vara innan körning får
förekomma.
Glad Påsk, Åsele Skoterklubb
Garderob, lotter, godis och cd till försäljning
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Kom och lyssna till historien om
Åselekören HemKÖRt.

Lördag 18/5

på Kulturhuset i Åsele

Kl.14.00 & 19.00

Vuxna 160:-/Barn 100:- (under 15år)
Förköp på ABF 0941-10915

www.varitryck.se

Säljes: Soffa 3:a + 2:a tyg, fint skick 2000:-. Soffbord höj& sänkbart 1000:-. Duschkabin 80x80 500:-. Frysskåp ca
55x85 500:-. Brandslangsskåp väggmontage 1000:-.
Vävstol, bom 150 bortskänkes. Tel 070-597 26 45.

ANNANDAG PÅSK PÅ MÅNDAG!!

MANUSSTOPP tisdag 2/4 kl 12.00.....
.... men vi tar tacksamt emot ditt manus

REDAN NU!

VARI-tryck

0940-152 40
post@varitryck.se

Melodikrysset v.13 - 30 mars
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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:...............................................................................................................................................

www.varitryck.se

Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se

Barn- och utbildning informerar
Kommunal vuxenutbildning
Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär a det finns
möjlighet a 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 ll 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 yerligare informaon se hemsidan www.asele.se – Komvux eller
kontakta Åsele Lärcentra tel. 0941-142 37 eller 142 38.
INTERNET FÖR OVANA
Tycker du a datorer och Internet verkar krångligt?
Välkommen ll biblioteket torsdagar 11.00 – 12.00 med start 11 april.

Anmälan slamtömning sommar/höst 2013
De brunnar som tömdes 2012 kommer utan särskild anmälan a tömmas
även i år. Dock måste nyllkomna anmäla dea senast 30 maj.
Telefon 0941 – 140 46, Lastbilens tel. 070- 288 03 91.
Tekniska Avd.

Traﬁkverket bygger om korsningen vid Norrstrand
Under de närmaste veckorna kommer arbetet med a� bygga om
korsningen vid Norrstrand a� påbörjas. Korsningen mellan väg 90/92
kommer a� byggas om �ll en cirkula�onsplats.
mm

I anslutning ll den nya cirkulaonsplatsen byggs en belyst gång- och
cykelväg som startar vid cirkulaonsplatsen och leder över bron. På bron
över Ångermanälven breddas utrymmet för trooaren ll en gång- och
cykelväg. Det innebär a den körbara ytan för fordonstrafik måste smalnas
av. Under byggden kommer trafiken i korsningen a ledas om via
förbifarter runt byggarbetsplatsen för a öka trafiksäkerheten och minska
störningarna för trafikanterna. Arbetet beräknas färdigt hösten 2013.
Informaon om projektet hiar du på Trafikverkets hemsida:
www.trafikverket.se/asele
www.varitryck.se

Marktransporter (Flygtaxi) �ll Flygplatsen i Vilhelmina

Åsele, Dorotea och Vilhelmina kommuner har nu träffat en
överenskommelse om fortsa låga priser för resor ll och från regionens
tätorter ll Flygplatsen i Vilhelmina (South Lapland Airport).
Movet har främst varit a öka beläggningen på flygplatsen för regionens
medborgare, näringsliv och besöksnäring. Utgångspunkten har varit
flygplatsens betydelse för a llgodose goda kommunikaoner och
llgänglighet.
Överenskommelsen innebär a varje resenär endast betalar 300 kronor per
resa. Familj med 2 vuxna och 1 eller 2 barn betalar 450: - per resa. Bokning
sker via Flygplatsen i Vilhelmina.
Chartertraﬁk från Vilhelmina �ll Visby
Den 1 mars byter flygplatsen namn från Vilhelmina flygplats (Sagadal) ll
South Lapland Airport.
I samband med denna lansering vill man erbjuda medborgarna i regionen
en sommarcharter mellan Södra Lappland och Gotland. Trafiken kommer
a ske under fyra helger 27/7-17/8 (lördag-lördag)
Resenärerna kommer förutom e förmånligt pris för flygstolen a erbjudas
boende och akviteter i olika prisklasser under vistelsen på Gotland.
Desnaon South Lapland kommer a marknadsföra besöksnäringen inom
vår egen region på returresorna.
Ta chansen a uppleva Gotland under den bästa den på e enkelt sä
med förmånliga priser! Boka i d, flygstolarna blir snabbt fullbokade!
Bokning beräknas kunna ske från början av april månad.
Mera om chartertrafiken kan Du få i kommande informaon från
flygplatsens hemsida www.southlaplandairport.com och Åsele kommuns
hemsida www.asele.se
Heminstruktör för syn, hörsel och afasi.
Marie Johansson är heminstruktör för syn- och hörselhjälpmedel i Åsele
kommun. Hon arbetar också med datorstödd språklig smulering för
personer med afasi.
Behöver Du stöd, ps eller råd så kontakta henne hon finns på Åseborg.
Hon arbetar onsdagar och finns på telefon 0941-141 96 eller på
mobilnummer 072-237 36 38.

GLAD PÅSK!
Önskar Åsele Kommun
www.varitryck.se

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

Årsmöte Sörnorets Intresseförening!
Fredag 5 april kl 19.00 i Byastugan.

Skoter- och våffelcafé i Sörnoret!
Söndag 7 april mellan kl 12-15 i Byastugan.

Varmt välkomna!

Yrkesförare
I utbildningen finns möjlighet att nå körkort behörighet C, yrkeskompetensbevis,
utbildningsbevis för truck och kran.
Förkunskapskrav är att du fyllt 21 år, genomfört grundskola eller motsvarande
med godkända betyg eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper samt att du
innehar B-körkort.
Kurstid V17-50
Ansökan senast 2013-04-05
Utbildningsort: Lycksele
För ansökningshandlingar se Komvux hemsida
http://www.tannberg.lycksele.se/komvux/
Alternativt kontakta SYV 16807 eller KV-exp 168 06 fm

Välkommen!

Föreslå Sagavägenstipendiater!
Var med och nominera 2013 års Sagavägenstipendiater.
Fyra stipendier utdelas, till ett företag och en förening/alt en
privatperson i Norge och Sverige.
Varje stipendium uppgår till 5000 SEK.
Stipendierna skall dels premiera företag vars utveckling
och/eller nysatsning är betydelsefull för såväl den lokala orten
som för Sagavägen.
Stipendiet kan också gå till ideell organisation eller enskild
person vars kreativitet, engagemang och utveckling gynnat
sitt närområde samt Sagavägen.
Välkommen med er nominering
senast 2013-05-13 till
Föreningen Sagavägen
Sekr Göran Lidström
Vilhelmina Kommun
912 81 Vilhelmina
goran.lidstrom@vilhelmina.se

FÖRENINGEN SAGAVÄGEN

www.varitryck.se

Söndag 31/3 kl 19.00. 80 kr. 11 år.

OZ: The Great and the
he Powerful
Boka gärna biljett på hemsidan
3D
så vi kan kontakta er om det inträffar
äffar något.

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

Bion i Åsele visar

RIVSTART PÅ VIKTMINSKNINGEN?
Då prövar du Cambridgekuren!

KÖRKORTSINTYG?
VACCINATION inför resan?
Ring 0940-144 98 Hälsans Hus AB.

0940-144 98

Åsele Frisksportklubb arrangerar en resa till

Paradisbadet, Örnsköldsvik
under påsklovet, tisdag 2/4.
Klubbmedlemmar har fri resa, övriga (i mån av plats) 70:för resan. Entré till badet kostar 80:- för 3-17 åringar, och 110:för vuxna (gruppriser).
Vi åker från busstationen kl. 9.00 och är tillbaka kring 18.00.
Anmälan senast 1/4 till Sylve H, tel 106 82 eller
sylve.holmgren@ktv.asele.se.
ÅSELE MUSIK OCH TEATERFÖRENING PRESENTERAR

ACNE

som för övrigt är en förkortning av Avans Country and
Northern Ensemble, är alltså en glad orkester som
spelar sånger som sträcker sig från 1940-talet fram
till 2009. De spelar andras låtar men gör inte covers
utan sina egenartade versioner.
Måndagen den 8 april kl 18.00 i Åsele Wärdshus.
Soppmiddag pris 200 kr. Boka på 0941-662 55.
Välkomna!

ÅMOT, MOTILI, NO!, ABF, Åsele Kraft och Åsele Wärdshus
www.varitryck.se

HUS I CENTRALA ÅSELE UTHYRES, 95 m², hyra 4800:- (kallhyra 2800:-, till
värme 2000:-). Trevligt hus & lugn trädgård, solsidan. 073-045 85 57

Klimatanpassning - därför är det viktigt!
Välkomna till Vilhelmina Folkets hus
16 april kl 13.00-16.00 eller 18.00-20.00.
Kom, lyssna och ställ frågor till Anders Wijkman, Tina Holmlund och Annette Löf när Vilhelmina tar första steget mot en
klimatanpassad framtid!

KASTRERINGSKAMPANJ FÖR KATT
Under april-maj 2013 får den som är medlem i Djurskyddet
Åsele Ka�hem KurrLyan 50% i bidrag av Djurskyddet vid
kastrering av sin hon- eller hanka� hos vår lokala veterinär.
Är du intresserad och inte är medlem så skynda dig a� gå med!

För anmälan & mer informa�on, ring 070-218 09 41.

Redan påsk & snart sommar

- kom ihåg att även skydda dina ögon!
Under april och maj får du
25% rabatt på solglasögon med styrka.
Köper du vanliga glasögon, till ordinarie pris,
får du ett par solglasögon på köpet!
Vi har även solförhäng och
suncovers till specialpriser.
Kom in så berättar vi mer!

VÄLKOMNA!

www.varitryck.se

