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30-31 Augusti

Lördag:

Folketshus
Pub (22-02)
Matti spelar

Folketshus
Dans och Pub (22-02)
Mickeys

Burnout contest Folketshus lördag 18.00.
Anmälan görs under dagen på bilträffen.

Fredag:

Hoting

OldCar Meeting
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FREDRIKA Sön 1 sept kl 11.00 Högmässa, M Nygård.
ÅSELE Fre 30/8 kl 18.00 Byabön, Gafsele Bönhus, servering i 
bygdegården, M Nygård m �.
Sön 1 sept  kl 18.00 Söndagsgtj med konfirmandinskrivning,
B Kraft, M Nygård.
Väckelsehistorisk möteshelg 7-8 sep i Åsele
Tacksägelse sker vanligtvis söndag efter begravning i Gudstjänsten

RESA TILL BJÖRNLANDETS KYRKOR
12 september, heldag 
Avresa 08.30 busstationen i Åsele, 09.10 vid affären i 
Fredrika.
200:- resa+ kaffe +lunch.
Anmäl till pastorsexp. 0941-100 70.
FILADELFIA: Sön 11.00 Bönegudstjänst. Tis 19.00 Bön.              
Ta del av livsberättelser på www.tvinterplay.se Välkomna!
All ev uppvaktning på min födelsedag undanbedes vänligen 
men bestämt.  Rigmor Bäckström

KYRKOVALET 15 SEPTEMBER 2013
INBJUDAN TILL INFORMATIONSTRÄFF

Vi vill informera Åseleborna om det kommande kyrkovalet i 
Södra Lapplands pastorat. Speciellt vill vi trä�a Åseles ungdo-
mar och informera om att man får rösta från 16 år!
Du får veta mer om:  • Nya pastoratsindelningen
 • Församlingens roll
 • Kyrkofullmäktige och kyrkoråd
 • De olika nomineringsgrupperna

Vi ses i Församlingshemmet tisdag 3 september 
kl 18.00. Musik av tre ungdomar från Tannbergs-
skolan. Fika!
Inbjudare är Centerpartiets kandidater i valet.
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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

   Välkomna på SKÖRDEMARKNAD
på Hembygdsgården! Fredag 30 augusti kl 15-18.

På plats finns bla ICA, Nordelica, Bergmans Fisk,
Danielssons Ko & Co, Rådströms potatis, Hemflit.

Försäljning av råmjölk, sylt och bröd. Bagarstugan 
öppen med försäljning. Cornelis spelar dragspel.

Arr: SV, LRF, SPF och FP

SÖDRA LAPPLANDS SOCIALDEMOKRATISKA 
FÖRENING kallar till medlemsmöte. 
Nomineringar till 2014-års val. 
Fredrika Folkets Hus 30 augusti kl 18.00.     Välkommen!

A 

söker två sopraner och fler killar till kören
Intresserad? 

Hör av dig till körledare Camilla Edvardsen på 070-244 01 93 
(Körstart den 4 september 18.30 i ABFs lokaler)

 bilder

Älgar köpes!
Lämnas i Svedjan/Åsele hos Lennart Grönlund

Älgarna kan lämnas alla dagar efter 
överenskommelse. Innan ankomst och för 
aktuellt pris ring: 0730-80 80 90, Lennart.

OBS! Röda organ måste medfölja såsom hjärta, lungor, lever, 
njurar och även mjälte och skalle skall medfölja. 

Vi säljer även Canada-pulkor. 
Ansvarig köpare: Söderlunds Skog & Vilt i Lycksele 070-660 56 08.
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ENTER LAPLAND
Lycksele Flygplats AB
921 81 Lycksele

enterlapland@lycksele.se
0950-275 50

Tel 0950 -275 50 Välkommen!
 Ulla-Britt                Sara                  Helen                   Nina

Gilla Lycksele Flygplats på Facebook, här får du restips mm facebook.com/lyckseleflygplats

Boka resan hos oss enkelt och bekvämt!
Vi erbjuder resor till företag och privatpersoner 
och hjälper er att hitta bästa resealternativ

 Flygresor inom Sverige men också 
 ut i övriga världen  Weekendresor
 Hotell, hyrbil och flygtaxi    
  Grupp och konferensresor

Hos oss får du personlig service. Ring eller maila 
för information och bokning eller besök oss på 
Lycksele Flygplats. Öppettider måndag – fredag kl 07 – 16.

ENTER LAPLAND 
– Nyhet på Lycksele Flygplats!

0941-100 64
0941-100 06kr
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Fredagsmys kl 12-15
(42:-)29:-

39:- (52:-)

• Räktoast  • Kycklingtoast  • Sallader
• Focaccia med olika fyllningar

Chokladboll & dryck
Bakelse & dryck

Johanna, Malin
& Marlene

Dagens soppa
med nybakat bröd 69:-

Vardagar kl 11-14

Folkpartister!
Höstupptakt Folkpartiet i Åsele.
Vi ses på Golfrestaurangen fredagen den 6 september 2013 kl 18.00, 
där vi äter middag tillsammans. Medtag respektive och anmäl till 
Ulla senast den 2 september, tel 105 61.       Hjärtligt Välkomna!
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tabussen.nu

Skapa din personliga tidtabell direkt på webben. Välj de linjer som är aktuella för  
dig och samla dem i en tidtabell som du kan ladda ner som pdf eller få hemskickad
i brevlådan. Vill du ha både och, går det också bra.
 När det blir förändringar i dina tidtabeller kommer du att få information om det. 
Enklare för dig och bättre för miljön - dubbelt så bra!

Ps. Nu kan du även ladda ditt busskort på webben. Den nya tjänsten finns under Mina sidor.  
Eftersom systemet är nytt är vi tacksamma om du hör av dig om du  
upptäcker något som inte fungerar korrekt. Busskortet köper du som  
tidigare på våra försäljningsställen eller på bussen.

Resan börjar på tabussen.nu

vi
n
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r.
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Öppettider: Måndag-fredag 10-18
 Lördag 10-15
 X-tra öppet sön v 35 10-15

Nyrökta produkter

Livs

VARMT
VÄLKOMNA!

25% RABATT
på alla kläder från

Swedteams
Jaktsortiment!

Psst....under september
inkommer höstens/
vinterns nyheter
från Bergans
of Norway!

EG VILT 0940-350 04

VI KÖPER IN
ÄLG, BJÖRN
SKOGSFÅGEL

SAMT
ÄLGHUDAR!

ttid Måttid

Jaktkläder

ÖpÖp
 

25% RABATT

Ö

Jaktklä

Knivar &
jakttillbehör

REIKI CENTER Beröringsterapi som på naturlig väg skapar balans och harmoni 
i kropp och själ. Reiki fyller på din livskraft, stärker immunförsvaret och kan lindra 
exempelvis värk, stress och utbrändhet. Reiki är sedan 2007 avdragsgillt som före- 
byggande och rehabiliterande friskvård. För behandling eller information 070-364 
99 47, info@dickscott.net Dick Scott Dipl Reiki Master www.frireiki.blogspot.com  

SYMASKINSSERVICE ALLA MÄRKEN
Även nyförsäljning av symaskiner.

GARNBODEN SYATELJÉ, Bärstigen 8, Lycksele
Tel. 0950-104 59, 070-273 87 28

Vi vill arbeta för en kyrka som kännetecknas av 
närhet, öppenhet och omsorg oavsett avstånden!
Kryssa för max 3 kandidater som du vill ska företräda dig i
Svenska kyrkan. Rösta i KYRKOVALET den 15 september.
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Presentkartonger
i wellpapp, med handtag.
Vi har ett antal presentkartonger med handtag i lager,
och dessa säljer vi nu ut till kraftigt reducerade priser
i större eller mindre partier.
Innermått är 340 x 270 x 110 mm. Om intresse finns kan
vi naturligtvis trycka lämplig etikett till kartongen. 

Data Graf

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

VARI-tryck &
Data Graf AB

Prisex:
100 st = 450:-

inkl moms

Säljes: Citroën Xantia -00. 20000 mil, rikligt utrustad.
Tel 073-067 78 33, Mats Fahlén.

Nu är det dags igen, så vi hälsar alla
hjärtligt välkomna till bingon i Dorotea
Bingo, Strandenskolan Dorotea, torsdag 5 september kl 19.00.
Förbingo ca 18.45.   Lyckopott: 3 000:-

Vi spelar följande torsdagar under hösten:
 5 september 12 september 19 september 26 september
 3 oktober 10 oktober 17 oktober  24 oktober
 31 oktober  7 november 14 november 21 november
 28 november  5 december 

Klipp ur och spara denna annons. DIF

Sälja huset? 
Vi utför energideklarationer till fast pris i

Vilhelmina och Åsele.
Anders Åström Certifierad energiexpert

Ring 070-654 18 38
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VÄLKOMNA!
Gäller till och med v 37.

Tillbaka från semestrar och skolorna igång - då kör vi

REAi butiken. 50%50% på alla bågar
från lager, även solglasögon (gäller ej paket).

0941-100 64kr
on

an
s.

bl
og
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se

Johanna, Malin & Marlene

Chrysantemum 3 st 
100:-45:-45:- St

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

Räkna 
med mig!

Läs mer på centerpartiet.se/vasterbotten

Nu kan du visa Västerbottens 
politiker att smärtgränsen är 
nådd. Den 8 september får 
vi – för första gången någonsin 
i Sverige – folkomrösta i en 
sjukvårdsfråga. Ta den chansen. 
Rösta JA för en trygg och rätt-
vis vård – i hela Västerbotten.

Folkomröstning om 
Västerbottens sjukvård
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Hej alla kunder!
Från och med den 2/9 2013 kommer öppettiderna på 
Bussgods i Åsele att ändras. Vi kommer fortfarande ha 
öppet lika många timmar varje arbetsdag, måndag till 
fredag. 

Lunchstängt kommer att upphöra, vilket innebär att det 
går bra att hämta paket mitt på dagen, samt att vi kan ta 
emot godsförsändelser till Umeå fram till 10.55, för 
avgång 11.05.

De nya öppettiderna
ser ut som följande:

Måndag-fredag
06.30-07.00
08.00-15.00

       (Klipp ut och spara!)

Vi vill även påminna om våra suveräna kampanjer på:
 Bussbrev 1 kg 49:-
 Bussbrev 3 kg 79:- 
 Bussbox 5 kg 99:-

Priserna inkluderar emballage, inpackning, 
fraktsedlar och frakt över hela sverige. 

Vi kan även inhämta eller köra ut ert gods. 
Ring oss för pris samt bokning.

VÄLKOMNA!

Åsele Busstation • Lillgatan 14 • 0941-101 86
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Öppet: Mån-fre 11.00-17.00
 Lör 11.00-14.00
Adress: Storgatan 15, Vilhelmina

 

Jag köper även upp!

Välkomna �llbaka från semestern!
50 % på ma�orna utanför och

10% på övriga saker.
(Gäller t o m 2/9)

Öppet: Mån
 Lör 1
Adress: Stor

-fre 11.00-17.00
1.00-14.00
gatan 15, Vilhelmina

n-
1
rg

Magasin Mix på

OBS! OBS!

Säljes: "Ny" platt-TV.
Inköpspris 4700:-, säljes för 3000:-. Tel 0762-31 80 21.

Daniel Migdal, violin, Jacob Kellermann, gitarr.

Lör 7 september kl.17.00
på Åsele Wärdshus

Middag pris 250:- Boka på 0941-662 55

Duo KeMi består av Daniel Migdal och Jacob 
Kellermann och har etablerat sig som en av 
Europas mest spännande unga ensembler. 
Lyssna och läs mer på www.duokemi.com

A
R

R
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Ursäkta.
På grund av logistikproblem kom våra valsedlar till Kyrkovalet 
inte med i alla kuvert i det gemensamma valutskicket.
Här presenterar jag därför Borgerligt Alternativs valsedel i 
valet till Kyrkofullmäktige i Södra Lapplands Pastorat:

1. Sven-Olof Berg
2. Olle Wärnick
3. Göran Hahlin
4. Robin Ramstedt
5. Jonas Bäckström
6. Mona-Lise Sandberg
7. Bert-Göte Sandström
8. Dick Nyberg

Borgerligt Alternativ är en ny nomineringsgrupp i Kyrkan, som 
tillkommit då Moderaterna beslutat att inte ställa upp i Kyrko-
valen. Alla som ställer upp på våra värderingar är välkomna att 
bli medlem – oavsett övrig partisympati.

Blir Du nyfiken på Borgerligt Alternativ kan Du gå in på vår 
hemsida http://borgerligtalternativ.nu

Om Du som jag tycker att Svenska 
Kyrkan gör ett viktigt arbete i sam-
hället, så ta chansen att vara med 
och påverka och rösta i Kyrko-
valet den 15 september. 
Det tänker jag göra. 
Glöm inte heller att röstnings-
åldern vid kyrkovalet är 16 år.

Göran Hahlin, Vilhelmina
Kandidat till Kyrkofullmäktige i Södra Lapplands Pastorat 

hemsida http://borgerlliigttallp g g

Om
Kyr
hähäll
och
va
De
Glö
åld

Göran Hahlin, Vilhelmina
d d ll k f ll k
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Köpes: Dödsbon,
hela eller delar av bohag.

Ring Lena 070-221 92 69.

Träffa Jonas & Egon den 4 september.
Plats: Åsele Bibliotek.   Tid: 17.30.

Glöm inte att rösta, rösta JA! 
För vård på lika villkor i HELA länet.

Åsele Kyrka

DIN RÖST BEHÖVS 
OCH GÖR SKILLNAD.

RÖSTA PÅ 
CENTERPARTIET 
I KYRKOVALET

DEN 15 SEPTEMBER 

CENTERPARTIET 
I SÖDRA 

LAPPLAND
vill att Svenska Kyrkan 
aktivt skall söka upp 
barn och ungdomar. 
Lyfta frågor av tro och 
tvivel, erbjuda en hållbar 
livsstil, mognad inför 
deras framtid. En 
möjlighet att ta ställning 
till Kyrkans budskap.

Våra fyra 
församlingar Åsele, 
Stensele, Lycksele, 
Vilhelmina blir ett 
pastorat
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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

Melodikrysset v.35 - 31 augusti

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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Åsele Bibliotek är STÄNGT fredag 30 augusti.

Avresa söndag 13/10 kl 12.00 från Dikanäs
En övernattning på nervägen, två nätter på Gekås stugby.

Återresa onsdag 16/10 utan stopp.
I priset ingår bussresa t o r, boende i 4-bäddstuga samt vand-
rarhem i Gävletrakten. Egna lakan och örngott medtages. 
Sista anmälningsdag: Torsdag 12/9.
Pris: 1495:-

BUSSRESA GEKÅS ULLARED

DIKANÄS BUSS & TAXI
Tel 0940-801 80

Bredband
Renens kabel-tv fortsätter med utbyggnad av bredbands- 
infrastrukturen i Åsele. 

Utbyggnaden kommer att fortsätta under hösten 2013. 
Tillvägagångssättet blir som tidigare att kommunen gräver 
om huvudstammarna med fiber och kvartersnoder som ska 
försörja nätet. Ny kanalisation kommer att läggas i samma 
kabeldike som det nuvarande kabel-tv nätet ligger i.

På sikt kommer det kabel-tv nätet att fasas ut mot fiber 
vilket ger driftssäkrare och högre kapacitet jämfört med 
dagens koaxialnät. Fibernätet byggs för att kunna kvalitets-
säkra levererans av tv, internet, telefoni, m m.

Ni som ännu inte har anslutit er mot fibernätet och är redan 
ansluta till koaxila, passa på att ansluta er nu, även ni som 
inte är kunder är välkomna att ansluta er. 

Ingen anslutningsavgift för er som redan är anlutna, men 
gräva på sin egen tomt måste man göra själv. 

Vid frågor och funderingar kontakta Arne Pettersson eller 
Martin Göransson, båda finns på 0941-140 00. 
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Ny Bankomat på 
gång i Åsele!

Under v 36 kommer  
uttagsautomaten som 

 
bytas ut mot en ny Bankomat 
som ägs och drivs av  
Bankomat AB, som ägs  
tillsammans av Danske Bank, 
Nordea, SEB, Handelsbanken 
och Swedbank/Sparbankerna.

Under utbytet  
3-8 september 
kommer automaten  
att vara stängd. 

Kontakta din bank  
så kan vi berätta mer! 
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Söndagen den 15 september 
är det kyrkoval i Svenska kyrkan för blivande
Södra Lapplands pastorat, innefattande Lycksele, 
Vilhelmina, Stensele samt Åsele-Fredrika församlingar.
Då har du möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska vara med och 
besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren. 
Vem vill du ge ditt förtroende?

Välkommen att rösta i kyrkovalet!

För mer information

Åsele-Fredrika församling: 
Måndag-fredag, kl 10-12

Tel: 0941-100 70

Förtidsröstning

Röstningslokal: 
Pastorsexpeditionen i Åsele.

Öppettider för röstberättigade:

2-4  september 
kl 13-16
5 september 
kl 9-12; 17-20
6 september 
kl 9-12
7 september 
kl 11-14
9 september 
kl 13-16
10 september 
kl 9-12; 17-20
11 september 
kl 9-12

Särskilt 
röstmottagningställe
Endast för boende inom 
pastoratet.

Gafsele Bygdegård
7 september, kl 11-13

Långbäckens kapell
7 september, kl 12-14

Baksjölidens skola
7 september, kl 15-17

Fredrika församlingshem
11 september, 
kl 10-12; 18-19

Brevröstning

Brevröst som skickas inom 
Sverige måste läggas på en 
postlåda före sista tömning 
10 september. Brevröstnings-
paket finns att hämta 
på pastorsexpeditionen.

Budröstning

Budet ska ha fyllt 18 år och 
ska kunna legitimera sig. Detta 
gäller både vid förtidsröstning och 
röstning i vallokal. Röstkort 
måste medföras.

Valsedlar

Valsedlar för valen till kyrko-
fullmäktige, stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet finns att tillgå 
på expeditionerna i Lycksele, 
Vilhelmina, Stensele och Åsele-
Fredrika församlingar.

Vilka får rösta?

Personer som har rösträtt i 
församlingen ska:

1. tillhöra Svenska kyrkan
2. ha fyllt 16 år senast på valdagen
3. finnas med i röstlängden

Valinformation
På din röstsedel finns information om vallokaler och öppettider samt särskilda 
röstmottagningsställen under valdagen 15 september.


