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Invigning av
Åseles första cirkulationsplats
Den nya cirkulationsplatsen i Åsele är klar! Traﬁksäkerheten i korsningen på Norrstrand kommer att öka
tack vare den nya cirkulationsplatsen. Dessutom får
gående och cyklister i området mellan centrum och
öster om Ångermanälven ökad trygghet. Projektet ingår i
länstransportplanen för Västerbotten vilken är beslutad av
Region Västerbotten.
Välkommen att vara med vid invigningen!
Tid: Fredag 11 oktober 2013, kl 15.00.
Plats: Vid Statoils pumpstation intill väg 92 i Åsele.
Program:
15.00

Arnold Vonkavaara, regionchef Traﬁkverket,
hälsar välkommen.
Musik: Jennys band.
Arnold Vonkavaara, regionchef Traﬁkverket,
och kommunalrådet Peter Lindström talar.

15.30

Invigningsceremoni med uppvisning i cirkulationsplatsen.
Musik. Vi bjuder på ﬁka!

Ett samarbete med

www.traﬁkverket.se/asele

www.varitryck.se

FREDRIKA Sön 13/10 kl 14.00 Lovsångsmässa Kaffe i kyrkan,

Kyrkokören, B Kraft, I Löfdahl. Ons 16/10 kl 19.00 Bön i kyrkan.
ÅSELE Lör 12/10 kl 18.00 Konsert Åsele & Vindelns Kyrkokörer.
Sön 13/10 kl 11.00 Högmässa B Kraft, P Eriksson.
Tis 15/10 kl 12.00 Mat & Prat ”Frågor – Änglar, Kvinnor m m”.
Ons 16/10 kl 13.30 Andakt på Åseborg
T Hällkvist, P Eriksson.
FILADELFIA: Sön 11.00 Gemensam gudstjänst i Dorotea
Pingstkyrka, Ingrid Svanell, Södra Lapplandskören. Tis 19.00 Bön.

HÖRSELVECKAN 14-20 oktober

Måndag
14/10 Hörseltest
kl 16.00-18.00
Torsdag
17/10 Hörseltest
kl 13.00-16.00
Lördag
19/10
kl 11.00
Vad är Meniére? Marianne Olofsson, Vindeln informerar.
Vi håller till i ABF:s lokaler, Storgatan 31.
Vi bjuder på fika!
Välkommen!
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Bravida söker Rörmokare
alt. lärling till Storuman!
Vid intresse, ring David Bäcklund,
070-354 06 33
Sista
ansökningsdag:
22 oktober 2013

www.varitryck.se

La p p l a

nd

Uthyres: Trevligt hus & mycket bra ställe, v/skog i centrala Åsele. Kabel-TV
& snöskottning ingår 4000:-/mån.(Värme 2000:- ingår). Tfn 073-045 85 57.

SPF KLIPPAN I ÅSELE

Medlemsmöte den 16 oktober kl 13.00 på Kaffestugan. Vi tittar på en gammal film. Lotteri och lunch.
Med arr: Vuxenskolan
Alla välkomna!

SCHYSSTA BANANER?
Torsdag 17/10 kl.19.00 uppmärksammar vi
rättvisemärkningen FAIRTRADE med att inbjuda
medlemmar och allmänhet till en GRATIS
bioföreställning på Kulturhuset. Efter filmen
bjuder Kommunal på rättvisemärkt fika och hoppas
det blir livliga diskussioner kring fikaborden.
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VÄLKOMNA!

Bananas!* är en dokumentärfilm, regisserad av den svenska filmaren och journalisten
Fredrik Gertten. Filmen handlar om en grupp nicaraguanska fruktarbetare och deras
rättsliga strid med ett välkänt frukt- och grönsaksföretag.

ÅSELEBYGDENS FOLKDANSLAG
Nu börjar folkdansträningen på Fritidsgården
söndag 13/10 kl 18.00-20.00.
Alla som är intresserade av dans eller vill spela är
hjärtligt välkomna!
Inga förkunskaper krävs för dans. Allt du behöver kunna lär vi ut.

Vill du vara med och lära dig dansa Polska för nybörjare?
Kom då till Fritidsgården lördag 19/10 kl 09.00-14.00.
För info, ring Pia 070-222 79 78.

DÅLIGA FRAMLYKTOR!?
Gulnande, ma�a, nedslag på besiktningen?
Kom �ll oss, vi ﬁxar dem �ll e� betydligt bä�re pris än a�
köpa nya.
Vi slipar och lackerar �ll nästan nyskick. (OBS bara plastglas). 600:-/st eller 1200:-/par när de si�er på bilen.
500:-/1000:- om du kommer med dem lösa.
Nord Maint Plåt & Lack 0941-104 30/070-274 14 34
Välkomna! Tord, Börje, Kim
www.varitryck.se

TILL DIG SOM SKRIVER ELLER VILL SKRIVA!
Kom och träffa Elisabeth Rynell som pratar om litteratur,
skrivande och sin senaste bok Skrivandets sinne.

Åsele bibliotek 17 oktober 18.30. Välkomna!

KYRKSTUGORNAS BARN

En studiecirkel där vi träffas för att prata om och minnas
människorna och händelserna, glada som sorgsna.
Cirkelstart i mitten av oktober. Frågor och anmälan
M
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om deltagande till ABF 0941-109 15.

BILÄGARE

Vid skada/krock kan du som ägare av di� fordon och kund �ll
di� försäkringsbolag påverka a� du får di� fordon �ll ortens
plåt & lackﬁrma, istället för a� den ska fraktas �ll annan ort där
du har svårt a� övervaka/se hur det går med repara�onen.

Vi ﬁnns i Åsele. Nord Maint Plåt & Lack (fd MK2-lacken)
Adamsgatan mi�emot Va�enfall.
STÖD FÖRETAGEN PÅ DIN ORT
Nord Maint Plåt & Lack 0941-104 30/070-274 14 34.
Välkomna! Tord, Börje, Kim

Välkommen till det äkta thailändska köket

(Thai vagnen)Gamla Posthuset Åsele (bredvid Bussta�onen)
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7

3 st Vårrullar(kycklingﬁlé) med ris och sötsur sås. (15 kr/st)
Friterade �gerräkor med ris och sötsur sås .
Friterad kycklingﬁlé med ris och sötsur sås.
Satay (kycklingﬁléspett med jordnötssås) med ris.
Grillspe� med teriyakisås. Serveras med wokade äggnudlar.
Wokade bambusko� med nötkö� och wokgrönsaker med ris.
Pad kraprao (ﬂäskfärswok med stark basilika, soja, ostronsås,
gul lök, vitlök, wokgrönsaker och färsk chili). (Lite stark) Med ris.
Nr 8 Tre små rä�er(1 st vårrulle, friterad kycklingﬁlé, wokade bambusko�). Serveras med ris.
Nr 9 Fyra små rä�er (1 st vårrulle, friterad kycklingﬁlé, wokade
bambusko�, Pad kraprao). Serveras med ris.

69 kr
75 kr
69 kr
69 kr
69 kr
69 kr
69 kr
80 kr
90 kr

Öppet: Lördag 12 och söndag 13 september kl 15.00-20.00.
Ring gärna och förbeställ från kl 10.00 på telnr 070-243 55 12.
Uppge maträ�ens nummer.
Välkomna! Bangon
www.varitryck.se

ÖNSKAR HYRA HUS I ÅSELE!
Gärna tätorten, men allt av intresse! Marlene 070-357 38 48.
"MÅ BRA-DAG". Gafsele Bygdegård lördag 19/10 kl 12.00-16.00.
Se u�örligare annons nästa vecka. Vuxenskolan/Gafsele Bygdegårdsförening

Torsdag 10/10 KVÄLLSÖPPET 19-21!

-20%

blommor, presenter
& våra nyheter
0941-100 64
kronans.blogg.se

Bakelse
Räkmacka & dryck
& kaffe 59:- 39:-

Nyhet!! Laxmacka med pepparrotsost
(M Bergmans fisk)

ed

m
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Provsmaka under kvällen! Chai- & kaffe Latte Lörd 26/10

Miljöenheten informerar:
Från den 15 oktober till 31 december kommer det att vara
begränsad service på Miljöenheten. Kontoret kommer att vara
bemannat med miljöinspektör på fredagar kl 08.00-16.00.
Vid frågor under veckodagar, måndag till torsdag, hänvisas ni
till kansliet Monika Roos på tel 140 46.
Under den här perioden ser vi gärna att ni nyttjar vår e-post
miljobygg@asele.se.
Välkommen med era frågor!

DITT LOKALA VAKTBOLAG
Trygghet • Kvalitet • Närhet
Nord Security Bevakning KB är ett av
länsstyrelsen auktoriserat bevaknings- och
säkerhetsföretag med verksamhet inom
Östra Norrbotten och Södra Lappland.
Företaget är certifierad partner till SOS
Alarm och tillhandahåller ett omfattande
tjänsteutbud inom bevakning - och säkerhet
vilket utförs av erfaren, godkänd och
utbildad personal.

TJÄNSTEUTBUD
• Ronderande bevakning
• Stationär bevakning
• Villa/bostadsbevakning
• Områdesbevakning
• Bomiljöbevakning
• Störning/fastighetsjour
• Allmän ordningshållning
(ordningsvakter)

• Klotterspaning
• Butiksbevakning & butikskontroller
• Larmutryckning/åtgärdsservice
• Civil- och offentligrättslig parkeringsövervakning
• Skyltar och skyltningsarbete inom
enskild tomtmark enligt
TSV FS 1984:32

NORD SECURITY BEVAKNING KB
Sjögatan 8 • 912 34 VILHELMINA
Föreståndare: Jörgen Olofsson 0730-28 04 91
Jour Vilhelmina: 0730-79 97 61
E-post: info @nordsecurity.net
www.nordsecurity.net

www.varitryck.se

Har du eller någon i din närhet dyslexi eller annat läshinder?
Välkommen �ll Åsele bibliotek fredag 11/10 kl 11.00 så berä�ar
vi hur man själv kan ladda ner talböcker �ll dator eller telefon.

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 11/10:

Åsele OK/Q8 12-12.30.
Vilhelmina f d Televerket 15-16.

Mandel, King-E, Satina,
Princess & Blue Belle.
Egen odling.

Välkomna! Anna & Martin
www.lappmarksbonden.se Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47.
Förbeställ gärna. Nästa tur 8/11.

"BÄNNGALAR’N"

Min mor var mycket händig. Hon byggde i ladugården, kättar

och bås till kreaturen, slöjdade både i rot och näver. Far spelade
durspel (2-radigt dragspel). Dessa durspel var lyxiga. Pärlemorknappar och i övrigt klädda i pärlemor, utom bälgen, så de var
jättefina.

Far spelade mycket på kalas, bröllop och födelsedagskalas

m m. Det som gick sönder först på durspelet var bälgen som
nöttes ut och var svår att reparera.

Min far Arvid rakade sig med kniv och använde rakborste och

tvål.
- Du si, nu e jä slet som ä bån-arsöl. Tur att jä ha vassestä
kniven - "bänngalarn".

När durspelen skrotades tillverkade mor Lina vackra skrin av
dem. Ett speciellt till fars dyra rakkniv - bengalaren.
- Tyck du n hann låa e bra?
Far var mycket nöjd med resultatet. Nu hade han en fin låda för
sina rakgrejor.
- Du si dä skift i färja hele tin, tack varä pärlemorä.
Lyckan var fullständig i Alphyddan, tack vare

återanvändning.

Sten Rune Erik Eneröd

www.varitryck.se

Melodikrysset v.41 - 12 oktober
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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

HÖSTFEST!
Lördag 12/10
kl 10–15

GRATIS!

Vi delar ut
100 paket
kaffe kl 13!
Först till kvarn gäller! Max ett paket/hushåll.

- 40” LCD TV
- BMW Original resväska
- Boken om Ivars Bil

PROVKÖRNING

SOM GÖR SKILLNAD!

www.ivarsbil.se

Hoting 0671-71 30 00

För varje provkörning skänker BMW 100 kr till till forskning kring barncancer.
Över 5000 provkörningar har hittills gett över 1000 forskartimmar!

I samarbete med

SPECIALERBJUDANDE
på utvalda begagnade
och nya bilar.

ing
underhålln
MusikUTSTÄLLARE:

S-Karosser
Anna-Marias Massage
El kedjan

www.varitryck.se

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se
Upplev den andra av tre fantastiska pjäser av Shakespeare,
Trettondagsafton, från världens mest kända scen, live på
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bio i Kulturhuset i Åsele 12/10 kl 19.00. Entré 160:-.
Välkomna!
Kulturhuset Åsele
K

Sälja huset?

Vi utför energideklarationer till fast pris i
Vilhelmina och Åsele.
Anders Åström Certifierad energiexpert
Ring 070-654 18 38

Byt bank
och få rabatt på dina försäkringar
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!

Umeå 090-10 90 00
Skellefteå 0910-73 40 00
Lycksele 0950-347 50
LFvasterbotten.se

www.varitryck.se

1 november är sista datum för skoterkortet!
Kom ihåg att boka tid hos oss!

Vi utför fotograferingar för:
Skoterkort, körkort, ID-kort,
jägarexamen & visumhandlingar.
Tel 0941-102 83 | peter@radiotvcenter.asele.se

NU - PÅ BEGÄRAN!

MUEKs Las Vegas - New York Tour
4-12 mars 2014!
Med bl.a Conexpo-mässan och Nascar!
1.000 kr i Rabatt till dem som
bokar sig senast 15 oktober
Begränsat antal platser,
- först till kvarn gäller.
Ladda ner prospekt på
www.muek.com
www.varitryck.se

OBS!

Ett fåtal
platser kvar!

Säljes: Mazda -93 Nybesiktigad. Dubbdäck - drag.
8700:-. 0730-93 95 91

VÄLKOMNA TILL VÄVSTUGANS DAG!

Lördag 12/10 kl 11.00-14.00 i vävstugan Blåviken.
Titta på fina vävar, fika, köp lotter och umgås.
Väl mött!

UTHYRES I CENTRALA ÅSELE.

Totalrenoverad 4:a uthyres omgående.
Finns även en 2:a för uthyrning omgående.
Finns även en 1:a för uthyrning omgående.
Det finns även affärs-/kontorslokaler att hyra.

Ring 076-776 94 92 för mer information.
:
Fredagsgott!
cial
Spe Under fredag
Prova Kronans
säljer vi 10 st
härliga
smörgåstårtor
Brödkasse
5 sorter

99:-

(ca 170:-)

för

325:- /st

(10-12 bit)
(475:-)

Ring & boka eller kom in!

Vårt goda matbröd innehåller
INGA KONSTIGA tillsatser Vardagar 8-17, Lördagar 11-14
kronans.blogg.se
Johanna, Malin & Marlene
& är dessutom MJÖLKFRITT.
0941-100 64

Kvinnor, skogsbruk och vatten
Norrskogskvinnorna och södra Lapplands sbo bjuder in till en
helg för alla skogsintresserade kvinnor.
Tid & plats: Åsele, 19-20 oktober
Lördag: Guidad visning på Skogsmuseet i Torvsjö. Möt Norrskogs styrelseledamot
Marie Simonsson.
Söndag: Skogsbruk vid vatten – Vad är rätt och vad är fel när man avverkar i anslutning till vatten? Skogsrådgivare Torsten Lundborg reder ut begreppen.

Deltagaravgift: 300 kronor. Inkluderar studiebesök, föreläsningar, mat
och ﬁka. Boende på Åsele Camping, pris 200 kr/pers i fyrbäddsstuga.
Betalas på plats. Bokas genom Anita Osterling.
Info och anmälan: Senast den 13 oktober till Anita Osterling,
anteanita@gmail.com, tel: 0693-160 29 eller 070-533 85 80.

www.norrskog.se

För Din skull

www.varitryck.se

Välkommen till Bilbolaget
Verkstaden som servar alla bilmärken.

Däckskiftarkvällar:

Tisdag 15/10 och torsdag
g 17/10
7/10
Kl 17.00-19.00. Pris 200:-.
:-.
Vi bjuder på kaffe och våfflor
medan ni väntar.

Däckerbjudanden:
Prisexempel:

CONTINENTAL Ice Contact – dubbade

1.370:1.764:-

195/65R15
205/55R16

Betala på 4 mån med Volvokort.
Ingen ränta, inga avgifter.
Ansök om ett Volvokort i butiken.

Alla priser är inklusive montering &
balansering!

Kom och provkör nya
Renault Captur & Scenic X-mod i bilhallen
under däckskiftardagarna 15 & 17/10

Renault Captur

Renault X-mod

Provkör även våra Dacía
Provkö
Dacía-bilar
bilar

Dacía Sandero
Se våra begagnade
bilar på
www.bilbolaget.com
Bilhall
0940-16 54 41

Verkstad
0940-16 54 42

Dacía Stepway
Butik
0940-16 54 45

Volgsjövägen 67. Vilhelmina.

www.varitryck.se

