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FREDRIKA  Sön 5/5 kl 14.00 Söndagsgtj, T Hällkvist, P Eriksson. 
Tor 9/5 kl 08.00 Gökotta vid kyrkan (medtag kaffekorg), T 
Hällkvist, I Löfdahl. 
ÅSELE  Lör 4/5 kl 18.00 Aftonsång,  M Nygård. Sön 5/5 kl 11.00 
Söndagsgtj, T Hällkvist, P Eriksson.  Tis 7/5 kl 09.00 Lek & babysång. 
Tor 9/5 kl 08.00 Gökotta, Åslia,
M Nygård, P Eriksson, servering.

FILADELFIA: Sön 12.00 VÅRFEST för alla, servering. 
Tis 19.00 Hemgrupper.  Välkomna!   

All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes
vänligt men bestämt. Kent Karlsson

        

 
 

0941-662 10 

Barnskodagar
Vi köp av barnskor upp till 35,

alla modeller, så får ni
nedanstående rabatt fram till 11 maj

Köp 1 par–få 10% rabatt
Köp 2 par–få 20% rabatt på bägge paren

Köp 3 (eller fler) par–få 30% rabatt på alla paren.
Gäller EJ Crocs & Exani

         Vårens Tjejkvällar 18.30 till 21.00
Måndag 6 maj i Åsele & Tisdag 7 maj i Storuman
Utlottning av priser bland alla närvarande, liten modevisning, 
Linda Lindvall, Umeå talar om  vårens/sommarens trender, vi 

bjuder på dryck & tilltugg,

Ni får 20% rabatt på alla damkläder & damskor under kvällen.
Extra i Åsele: Annys  Klipp & Fix berättar lite om mannekängernas frisyrer.

Välkomna till en trevlig kväll i Åsele eller Storuman!   



www.varitryck.se

Utbildning ”HETA ARBETEN”!!!
Ni som har fastighet/företag eller personal med krav från ert 
försäkringsbolag om certifikat för ”Heta arbeten”, kolla dessa 
så inte tiden gått ut på certifikatet! 

I varje företag/organisation som berörs av heta arbeten skall 
det finnas en Brandskyddsorganisation.

Vi kommer att genomföra en utbildning för heta arbeten 
certifikat fredagen den 24 maj på brandstationen i Åsele.

Anmälan och mer information kontakta Räddningstjänsten 
på 070-2858160 eller på mail till,  jonas.hahlin@asele.se

INFORMATION TILL GRAVÄGARE I
ÅSELE-FREDRIKA FÖRSAMLING

Vinterutsmyckningen på gravarna skall avlägsnas senast 23 
maj. Efter nämnda datum tas kvarlämnat material bort av 
kyrkogårdens personal. Hjälp oss genom att sortera växter, plast 
etc i därför avsedda behållare. I samband med sommarplante-
ringen (omkring 15 juni) påbörjas bevattningen där avtal har 
tecknats. För egen bevattning före 15 juni finns vatten att 
hämta vid Gamla kyrkogården, Minneslunden och Västra 
kyrkogården. 
Inga blomkrukor får ställas i Minneslunden, endast kyrkans 
blomvaser får användas.
Om du vill beställa eller veta mera om våra skötselåtaganden, 
kontakta oss på Pastorsexpeditionen tel 0941-100 70.

TREVLIG SOMMAR!          Vaktmästarna



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

Svenska kyrkan i ÅSELE-FREDRIKA infodrar 
anbud på följande projekt:
1. Åsele kyrkogård – Tillbyggnad på förråd ca 60 kvm. 
2. Lillögda kapell – Utvändig målning av kapellet, målning av
 klockstapeln, kittning/målning av fönster.
3. Församlingshemmet i Fredrika – Byte av yttertak.

Anbudstidens utgång 10/5 2013.

För ytterligare information kontakta tf kyrkoherde Mats Nygård 
0941-100 27.

Föreningsmässa på Kulturhuset
Lördag 4/5 kl 12.00-16.00. Inspirerande dag med föreningar. 
Invigning med Åsele Drillflickor. Underhållning med Åsele Drag- 
spelsgille och blandad musik med Victoria & Rory Innerd och 
Markus Mattsson.  Arr Kulturhuset och Studiefrämjandet

SPA-RESA  TILL  ESTLAND 9 d
Avresa

söndagsmorgon 23/6,
åter måndag 1/7.

Vårpris:
5950 kr

Enkelrumstillägg 1275 kr,
gäller hotellrum.

Bokas senast: 27/5.

I priset ingår:
Buss fr Vilhelmina-Pärnu-Vilhelmina. 
Båt Stockholm-Tallinn t&r i B-hytt med golv-
sängar. Frukost på båten. Inkvartering med 
helpension på Tervis Spa i ddr med dusch 
& WC i 6 nätter. Med läkarbesök.
2-3 behandlingar/dag. 
2 ggr lunch. Dagsutflykt hemlig, kaffe under 
resan.
Avbeställningsskydd kan beställas hos 
oss, 325:-.
Ring Dikanäs Buss & Taxi 0940-801 80, 
för bokning, frågor eller beställa prospekt.

www.dikanasbuss.se

DIKANÄS BUSS & TAXI

En SPA-RESA är en
satsning på dig själv

för framtiden!

Vi önskar Er varmt
välkomna på vår resa!
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Missa inte premiären av HemKÖRts nya egenskrivna låt!
Med både berättelse, film och musik firas storslaget vårt Jubileum.

Jubileumskonsert Kulturhuset 18/5 
Kl: 14.00 eller Kl: 19.00

Begränsat antal biljetter! Förköp, kontakta ABF Storgatan 31 Tel:0941-10915

 Shakespeares ”Romeo och Julia”
  - en av baletthistoriens klassiker, 
 direktsänds från Bolsjojteatern i Moskva, 
 till Kulturhuset i Åsele (fd Folkets Hus), biografen

 12 maj kl 17.00. 
Entré: 250:- inkl välkomstdrink & tilltugg. 0-26 år gratis. Tel 142 30, www.fhp.nu

M
itt i Lappla

ndKulturhuset i Åsele

Glimåkra vävstol, nästan ny, "bortskänkes" för 1000 kr. 
Tel 070-264 99 04.

Semestervik 2013, personlig assistent
Åsele kommun söker dig som vill jobba na�-/dag�d 
som personlig assistent �ll en pojke med tracheos-
tomi och hemrespirator.

Utbildning:  Vi ser gärna a� du har erfarenhet av arbete 
inom vården eller med barn.
Varierande arbets�der.
För mera upplysningar ring enhetschef Chris�ne Englund
0941-140 29.

Välkommen med din ansökan �ll:
Åsele kommun, sociala avdelningen, 919 85 Åsele.
Märk ansökan ”pers ass”
E-post sociala@asele.se
Sista datum för anmälan 13-05-13.
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Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se

BÄVER KÖPES!
Tel 0940-134 30.

SAMETINGSVALET 
19 MAJ 2013
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Partiet Samerna är Din röst 
för ett öppet Sameting med ett 

framsynt, trovärdigt och 
ansvarsfullt politiskt arbete!

Vi arbetar för:
Ett rättvist samiskt samhälle!

Ett fortsatt rättighetsarbete för alla samer,  
med riktade krav mot regeringen!

Ett mångfaldigt samiskt samhälle där alla 
behövs och respekteras!

En utveckling och bevarande av vår kultur,   
språk och näringar! 

En framsynt politik med omtanke för 
nästkommande generationers livsutrymme   
och möjligheter att utvecklas!  

Din röst gör skillnad!
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HYRES: Hus/lokal för 12 st Thailändska 
bärplockare 10 juli - 30 september. 

Kontakta Olle Gartsjö 072-187 50 75. Mail: olle.tbt@gmail.com

Sälja huset? 
Vi utför energideklarationer till fast pris i

Vilhelmina och Åsele.
Anders Åström Certifierad energiexpert

Ring 070-654 18 38

Varpsjö fiskevårdsområde kallar till extra årsmöte
Plats: Varpsjö Bygdegård.
Tid: Torsdag 23/5 2013 kl 18.00.
Ämne: Förslag om stadgeändring gällande fiskerättsbevis.
Vid frågor ring:
Ordf Lars Danvind tel 070-576 46 41.

VÅRSHOPPING
IKEA, BIRSTA KÖPCENTRUM 
Lördag 25/5
Avresa 06.00 från Vilhelmina kommunparkering, 06.45 från 
Åsele Busstation. Info/anmälan tel 070-651 54 70, 070-395 28 69. 

INLANDSFRAKT
VERKSTADS AB

VÅRERBJUDANDE!!VÅRERBJUDANDE!!Passa

på!!

FRITIDSBATTERI
75Ah 595:- INKL MOMS

 Vi fixar batteriet till era
motordrivna maskiner,
stora som små

Begränsat antal till detta pris.

Tel 0941-149 13Välkomna till oss!
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Umeå 090-10 90 00
Skellefteå 0910-73 40 00

Lycksele 0950-347 50
LFvasterbotten.se

och få rabatt på dina försäkringar

Byt bank 
Byt till Länsförsäkringars bank och du kan få upp till 25 % rabatt på 
dina försäkringar hos oss. Enda kravet är att du har ditt lönekonto 
med kort i vår bank och boendet försäkrat hos oss, det räcker.
 Vår internetbank ger dig oslagbar överblick över hela din ekonomi 
– du har allt samlat på ett ställe. Det är enkelt att byta bank, vi sköter 
kontakten med din gamla bank. Ring oss idag. Välkommen!

www.danielssonsko.se

KÖTTLÅDEDAGS INNAN "våranna"
KRAV-uppfödda köttdjur.

Hängmörat, styckat & malt på Jämtg slakteri. 
Vaccat och märkt. Lev 10-11 maj.
20 kg låda endast 3000 kr inkl moms.
Begr antal! 070-305 45 78, Ingegerd.
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YRKES-
UTBILDNINGAR 

Hösten 2013 startar Komvux Lycksele yrkesutbildningar mot ett
� ertal branscher/yrken. Utbildningarna ger möjlighet till komplettering för 
Yrkesexamen enligt förordningen2011:1108 och att därmed uppfylla kravet om 
Grundläggande högskolebehörighet för den som så önskar.

Yrkesutbildningar: 

Utbildningarna genomförs vid Tannbergsskolans  gymnasiala 
yrkesprogram.

www.csn.se

För ansökningshandlingar: www.tannberg.lycksele.se/komvux

Ansökan Komvux tillhanda senast 20 maj under adress:  Tannbergsskolan / 
komvux, 921 81 Lycksele
Sent inkommen ansökan handläggs inte.

Välkommen med din ansökan

LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA
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Barn- & vuxenmodeller
CYKLAR Stor sortering av

gräsklippare
OBS! Klipparna kommer in i mitten av maj.

• Cykelhjälmar • Barnsitsar • Sadlar
• Lås • Cykeldatorer mm

Välkommen att boka tid!
Tel 0950-26600

Advokaten
Mikael Stenman

MOTTAGNING I ÅSELE 16/5 -13

Min verksamhet omfattar:
Affärsjuridik, ackord, likvidationer. Brottmål, arvsrätt

och tvister. Fastighetsöverlåtelser, -beskattning.
Allmän rättshjälp och rättsskydd.
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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

Melodikrysset v.18 - 4 maj

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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Nästa vecka kommer våra annonsblad ut

redan på onsdag
eftersom det är helgdag på torsdag.
Därför har vi manusstopp på måndag
kl 12.00 men vi tar gärna emot ditt

manus REDAN NU!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck

FREDAG 3/5 STÄNGT

Bion i Åsele visar
Fredag 3/5 kl 20.00. 80 kr. 11 år.

IRON MAN
Söndag 5/5 kl 19.00. 70 kr. 11 år.
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CENTERKVINNOR och ÖVRIGA INTRESSERADE
Rolf Nyman informerar om försäkringar

måndagen den 6/5 kl 18.00
på Vuxenskolan, Åsele.

Arr: Centerkvinnorna och Vuxenskolan

 Välkommen till informationsmöte angående  
 vattenskyddsområden i Åsele och Fredrika.
 Måndagen den 6/5 kl. 18.00 på Kulturhuset i Åsele.
 Tisdagen den 7/5 kl. 18.00 på Folkets hus i Fredrika.
Material finns på www.asele.se och på kulturhuset i Åsele, och 
på biblioteket i Fredrika.

GVA Enheten Åsele Kommun
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www.gronanavet.se
Utbildningssamordning för gröna näringarna

Rädda de sista gamla ängarna!
Välkommen till kurs- och inspirationsdagar om slåtterängar

Gamla slåtterängar är den marktyp som har den största biologiska mångfalden, 
men dessa hotas nu i snabb takt av igenväxning pga utebliven hävd på många 
platser. De äldre lantbrukare som hittills mest har skött de gamla slåtterängarna, 

om slåtterängar. Kanske är du en av dem?

Fredag 10 maj, 09.30-15.30, Ansia Resort, Lycksele
Lördag 11 maj, 09.30-15.30, Hotell Wilhelmina, Vilhelmina 

agronom från Forslundagymnasiet, samt erfaren lieslåttare.

Anmälan snarast till Gröna Navet tel 090-16 41 83 
eller e-post gronanavet@umea.se

Välkommen med din anmälan!


