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FREDRIKA Sön 1/12 kl 11.00 Adventsgtj, Kyrkokören sjunger,

kyrkka�e, M Nygård, I Löfdahl. 12/12 kl 12.00 Jullunch Fredrika
församlingshem. Sång och musik med Viskaro. Anmälan senast
5/12 till Sara, tel 0943-100 52, Mats 0941-100 27.
ÅSELE Lör 30/11 kl 18.00 ”Allsångskväll i advent” Åsele Kyrka,
Servering. M Nygård, C Cedergren, M Sundström, P Eriksson m ﬂ.
Sön 1/12 kl 11.00 Adventsgtj, Kyrkokören sjunger, B Kraft,
P Eriksson. Sön 1/12 kl 12.00 Julmässa, servering, Röda Korset,
församlingshemmet. Tis 3/12 kl 09.00 Babysång förs.hem. 6/12 kl
18.30 ”Adventsmys” i Björksele byastuga. Julgröt och ka�e till
självkostnadspris. Mats Nygård medverkar. Anmälan till Maggan,
tel 070-205 12 61, senast 3/12.
Nobelmiddag 10/12 biljetter säljs.
FILADELFIA: Sön 11.00 Gudstjänst m nattvard, Lars Siljebo,
sedan församlingsmöte. Tis 19.00 Hemgrupper.
Tor 5/12 11.30-13 Drop in bön.
Välkomna!
Ta del av livsberättelser www.tvinterplay.se
All uppvaktning på min födelsedag undanbedes.
Jan-Eric Grahn

JUL på Emmas Kök!
1/12 kl 15.00-18.00
12/12 kl 18.00
16/12 kl 18.00
17/12 kl 12.30
19/12 kl 12.30

Julinspirerad adventsbuffé Beställ gärna bord!
Stort julbord Bordsbeställning:
Stort julbord Stina 073-032 64 67
Stort julbord Anki 070-303 27 30
Stort julbord

CATERING: Julbricka, Julbuffé mm levereras
tom julafton kl 12.00. Övriga dagar, jultallrikar och
catering, ring för överenskommelse. Mer info finns
på emmaskök.com.
Välkommen! Stina & Anki

www.varitryck.se

www.varitryck.se

Berlinfilharmonikernas Nyårskonsert på Kulturhuset 17.30,
med smått och gott.

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

Bion i Åsele visar
bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

Fredag 29/11 kl 10.00. 70 kr. 15 år.
Efter filmen Biomacka
Söndag 1/12 kl 19.00. 70 kr. 15 år.

THE BUTLER
På fredag kl 15-19
bjuder vi på en
försmak av julen.
Vintern och kylan
är på väg så vi kör

129:-

/kg

SOLROSFRÖ
18 kg

Vi kör också
ett exotiskt
tema i frukten.

10 st för

29:-

Blanda som du vill av dessa
PERSIMON, KIWI, LIME, CITRON,
PASSIONSFRUKT.
Therese låter er provsmaka på en del
andra goda frukter.

4290
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90

/kg
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Den 1 december startar Coop Nära Åseles adventskalender
med en ny vara varje dag till kanonpris. Varan för aktuell dag
kommer att finnas på facebook och i butik.

Öppet mån-fre 8 – 20 • lör-sön 9 – 18

www.varitryck.se

Välkomna
hälsar
Martin med personal

!

PÅ VÄVSTUGAN 1:a ADVENT 14.30-17.00
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
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Julen nalkas...
Klappar med omtanke

- Ge bort en synundersökning eller köp våra uppskattade
gåvocheckar. Värdet på dessa ökar med 25% efter nyår!
Stängt fredag 29/11 pga utbildning.

Öppet skyltsöndag mellan kl 14-18.
Kom in och prata ögon, tävla
eller bara värm dig - vi bjuder
på glögg och pepparkakor!

Välkomna!

www.varitryck.se
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Tre chanser kvar...
...att skicka en julhälsning till
dina nära & kära, anställda,
affärskollegor, kunder m fl, med
en annons i Åsele-Nytt!
Sedan kommer vi tillbaka
på det nya året med ny
utgivningsdag och nytt
manusstopp.
Utgivning –
ONSDAGAR
Manusstopp –
TORSDAGAR
kl 15.00.
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VARI-tr yck

Volgsjövägen 94C,
Vilhelmina.
tel 0940-152 40,
fax 0940-558 86.
e-post: post@varitr yck.se
Hemsida: www.varitr yck.se
www.varitryck.se

TOMTAR PÅ LOFTET...

Kvällsöppet torsdag 19-21

0941-100 64

Saffranssemla m dryck
39:- (52:-)

TOMTEGRÖT, GLÖGG & GODA SMÖRGÅSAR

Från och med nr 1-2 2014 –
MANUSSTOPP
TORSDAGAR KL 15.00!!

OBS!

Livesändningar under JUL & NYÅR på Kulturhuset i Åsele
6/12 kl 19.00 Operan "Salome" från Kungliga Operan i Stockholm
6/12 kl 16.00-20.00 Julmässa
31/12 kl 17.30 Nyårskonsert med Berlinfilharmonikerna.
8/1 kl 19.00
Konstutställningen Munch från Oslo .
KULTURHUSET
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LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 29/11:

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 20/12.

HÄLLANGÅRDSFÅR I SÖRNORET

Ekologiskt
lamm till
julbordet!

LAMMLÅDOR ca 15 kg.
1 500:- inkl moms.
Slaktas och styckas i Jämtland.
Leverans v 48. Ring Joke 073-832 93 02.
Jag skickar lamm-/fårskinn till Tranås för
beredning.
www.varitryck.se
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Informationsmöte om stormen
Stormen Hilde har orsakat stora skador på skogen i Västerbotten. SCA, Länsförsäkringar
och Skogsstyrelsen bjuder in till gemensamma informationsmöten för dig som drabbats.
Några punkter ur programmet:
• Länsförsäkringar: Hur regleras skadorna
• Skogsstyrelsen: Skogsskötsel och skogsskydd
• SCA: Vår bild av skadorna och hur virket tas om hand
Tid och plats:
2/12 kl 18:30 på Medborgarhuset (MB) i Dorotea. Sista anmälningsdag 30/11
3/12 kl 19:00 på Hotell Lappland i Lycksele. Sista anmälningsdag 30/11
5/12 kl 18:30 på Hotellet Wilhelmina i Vilhelmina.
Sista anmälningsdag 2/12
6/12 kl 12:00 på Folkhögskolan i Vindeln.
Sista anmälningsdag 2/12
11/12 kl 18:30 på Åsele folkets hus.
Sista anmälningsdag 6/12
Anmälan: anmäl dig via SCAs jourtelefon för stormdrabbade,
tel 090-15 83 70 eller 090-15 83 75

Vi bjuder på fika. Välkommen!
www.varitryck.se

www.scaskog.com

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE

NYA ELDRIVNA
MITSUBISHI OUTLANDER
PLUG-IN HYBRID

Snart lanserar vi Mitsubishi Outlander som Plug-in Hybrid med kombinerad el- och bensindrift. Som laddningsbar fyrhjulsdriven SUV är den
världsunik, med stora utrymmen och en dragvikt på hela 1 500 kg.
Outlander Plug-in Hybrid kvalificerar för supermiljöbilspremie på
40 000 kr och har ett förmånsvärde från endast 950 kr/mån netto.
Välkommen på förhandsvisning av nya Outlander Plug-in hybrid hos oss.
Läs mer om bilen på: www.plug-in-hybrid.nu

FÖRHANDSVISNING HOS FOLKES BIL
I VILHELMINA.
LÖRDAGSÖPPET 30 NOVEMBER 10-15.
Viktad förbrukning 1,9 l/100 km och 134 Wh/km, CO2 44 g/km. Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt.
Bilen på bilden är extrautrustad.

VÅRT TRYGGHETSPAKET INGÅR ALLTID: • 8 års bilgaranti • 3 års vagnskadegaranti
• 12 års rostskyddsgaranti • 3 års Mitsubishi Assistanspaket • Prisgaranti på service & reparationer

www.varitryck.se

0940-100 10

Öppet

SKYLTSÖNDAG! 15-18

Saffranskrans 39:- (65:-)

Gilla oss
på facebook

VI BJUDER IN TILL JULBORD

på Hotell Dorotea den 14/12-2013 kl 18.30 med mingeldrink, sedan mat & dans till ett pris för medlemmen på 150:-/pers.
Välkommen med anmälan till Patrik, Dorotea 070-586 35 13,
Jörgen, Vilhelmina på tel eller mejl
070-359 54 05, jorgen.karlsson@vilhelmina.ac
Sista anmälningsdag 7/12 -13, begränsat antal platser finns till förfogande.
Välkomna önskar Södra Lappland skogsbruksområde
www.norrskog.se

Oppositionen rustar inför kommunvalet 2014!
För att ge väljarna möjlighet att ge just sin kandidat sitt stöd, kommer
den samlade oppositionen att gå ut med flera valsedlar. Oppositionen
kommer att ha en gemensam valplattform för Åsele kommun och
fortsätta samarbeta under ÅKL. Lägger du din röst för Folkpartiet,
Centern eller ÅKL ( Åsele kommunlista) röstar du för utveckling av
Åsele.
Under Åsele kommunlista hittar du folk från Åselepartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och folk som ställer upp i valet utan tillhörighet
i något riksparti. Du som är intresserad och vill vara med för att
förbättra vår kommun, kontakta oss på vår hemsida www.aselekl.se
eller kom till våra möten.

www.varitryck.se

LILLA JULAFTON

Center och Centerkvinnor Åsele-Fredrika, måndag 2 december
kl 18.00 på Vuxenskolan. • Gröt • Sång • Musik • Tomte
Medtag julklapp värde ca 25 kr.
Välkomna!
Arr: Center, Centerkvinnorna och Vuxenskolan

INFO
t 3 dec Liftutbildning (sax, bom -lift) Lycksele
t 9 dec Heta Arbeten
Lycksele
t 16 dec Ställningsbyggnad
Lycksele
t 17 dec Arbete på väg nivå 1 & 2 Lycksele
t 20 jan Arbete på väg nivå 1 & 2 Storuman
,VSTGBLUBPDInFSLVSTUJMMGÊMMFOmOOTQÌXXXNVFLDPNt7ÌSFOTLVSTFSTOBSU
på hemsidan! Info/anmälan: info@muek.com, 070-535 35 86, 070-535 11 77

Nya Kurstillfällen!

Välkommen till

JULBORD på Hälla 50-tals café
7-8 & 14-15 december.

300:-/person inkl dryck för företag och privatpersoner.

Vi har även catering!

Ring och boka på tel 0941-210 00 och 070-34 77 042.

God Jul & Gott Nytt År önskar Christien & Lars Erik

Medlemsmöte Åsele Byaråd

Datum: Onsdag 4 december kl 18.00.
Lokal: Kaffestugan på hembygdsområdet.
Roger Söderström, insp informerar om Landsbygdsutveckling I
Strandnära områden inom vår kommun.
Det är viktigt att så många byar som möjligt närvarar då det gäller
möjligheter till dispens från strandskyddet. Kommunen vill samla
in synpunkter och idéer för att uppdatera sin översiktsplan med
lokal förankring.
Det brådskar då vissa bygglovsärenden inte kan godkännas idag
förrän LIS-områden är definierade i planen.
Övriga ärenden: Uppdatering från Länsbygderådet, Banners i
Byaportalen och övriga frågor.
Vi bjuder på fika!
Välkomna! Styrelsen Åsele Byaråd
www.varitryck.se

Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se
Lördag 16 november hölls en inspira�onsdag
�llsammans med Åselegalan 2013.
På dagen föreläste en av Sveriges största bloggare, UnderbaraClara
Lidström, och Interne�orskare Annakarin Nyström om möjligheter och
utmaningar med Digitalt Entreprenörskap.
På kvällen hölls den �ärde Åselegalan med 80 deltagare fördelat på 26
olika företag. Ny� för i år var a� prisutdelningen hölls på Kulturhuset för
a� kunna ny�ja den teknik som ﬁnns där så a� vinnarna kunde
presenteras med bild och ﬁlm.
Jenny Lundqvist var årets konferencier under både inspira�onsdagen och
galan. Under prisutdelningen underhöll Petri Kivimäki, Dan Eriksson,
Jonny Nilsson och Peter Grahn med musik och Rockatjejs med dans. För
kvällsunderhållningen stod Vilhelminabandet High5.
Vinnarna som prisades under Galan var:
Årets företagare: Tord Eriksson, Vildmarkens HVB
Årets nyföretagare: Magnus Lindqvist, Västertoppen AB – Handlar’n i
Fredrika
Årets unga företagare: Noomi From Norlin och Andreas From, Lindero
Lantbruk
Årets Export/impor�öretag: Henry Coronica, Axaeco
Årets Guldhjärta: Karl-Ivan Tegnes�g, Fredrika Taxi AB
Årets kommunanställd: S�g-Anders Hansson, kultur- & fri�dschef.
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 37/141 13.
För y�erligare informa�on se hemsidan www.asele.se – komvux eller
kontakta Åsele Lärcentra tel. 0941-142 37 eller 142 38.

Åsele kommun och S��elsen Åselehus
Stänger kl. 12.00 den 23, 27 och 30 december.
Trevlig advent!
www.varitryck.se

S��elsen Åselehus informerar
Enligt den hyresförhandling som hölls mellan S��elsen Åselehus
och Hyresgäs�öreningen i slutet av februari kommer grundhyran a� höjas
med 1,1% från 2014-01-01.
Uppgörelsen gäller även lokaler med förhandlingsklausul.
Advents�der kan betyda mysiga stunder med mycket ljus, men det kan
snabbt hända en olycka! Levande ljus är orsaken �ll a� det är ﬂest
bostadsbränder under december månad. Testa brandvarnaren regelbundet!
Ni som inte har en, hör snarast av er �ll kontoret. Tänk även på a� det kan
bli dyrt a� inte ha en hemförsäkring.
Vi vill passa på a� påminna om våra ungdomsraba�er:
Grundhyran reduceras med 30% på 1:or och 2:or. De�a gäller tom den
månad man fyller 23 år.
Välkommen in så hjälper vi dig a� hi�a en passande lägenhet.
Lämna synpunkter om stormen Hilde
För a� kunna förbä�ra insatserna/beredskapen vid en kris, liknande
stormen Hilde, så tar vi tacksamt emot era synpunkter. Tala gärna om vad
ni har upplevt som har varit bra och vad som har varit dåligt.
Beredskapssamordnare Jonas Hahlin tel. 070 – 285 81 60, e-postadress:
administra�va@asele.se eller �ll Åsele kommun, Räddningstjänsten,
919 85 Åsele
Farthinder
Härmed inbjuds boende längs med Strandvägen, U�örsvägen och
Bryggaregatan �ll e� dialogmöte angående eventuella farthinder e�er
dessa gator.
Vi träﬀas vid Kulturhuset den 17/12 kl. 18.00 Väl mö�! Tekniska Avd.
Julgranar i Åsele centrum
Tack �ll er som bidragit med årets julgranar. Har du en gran som du vill bli
av med och som vi kan använda som julgran inför nästa jul, tar vi
kostnadsfri� bort den. Hör av dig �ll hösten �ll Magnus Englund 140 35
eller Karl-Gunnar Danielsson 140 24.
Brandvarnare - Räddar liv och är din säkerhet.
Du bör ha en brandvarnare i varje våningsplan. Brandvarnaren är en billig
livförsäkring, brandvarnaren reagerar på den livsfarliga brandröken,
varnar dig och andra snabbt och ger dig en chans a� sä�a dig i säkerhet
och larma.
Det är e� lagkrav a� BRANDVARNARE skall ﬁnnas i alla bostäder.
Vik�gt a� ni kollar och byter ba�erier. Gör det NU ! innan det är försent.

www.varitryck.se

Omsorg och boende för ensamkommande barn och ungdomar
Åsele kommun har sedan 2006 tagit emot ensamkommande asylsökande
barn. Barnen har olika nationaliteter och är i åldern 16-18. Barnen söker
en fristad i Sverige och har ofta haft traumatiska upplevelser i hemlandet
och är i stort behov av omsorg, trygghet och omtanke.
Åsele kommun har valt att inte sköta verksamheten i egen kommunal regi
utan upphandlat en entreprenör för att svara för omsorgen och boendet.
Åsele Gård AB har varit den entreprenör som på kommunens uppdrag
skött verksamheten sedan 2006. Uppdraget har de fått efter två
upphandlingar som ägt rum sedan 2006.
Kommunen har nu gjort en ny upphandling för verksamheten, vilket man
är skyldig att göra enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).
I upphandlingen, som gäller från den 1 januari 2014, har kommunen ställt
krav på att verksamheten ska bedrivas i enlighet med intentioner och
bestämmelser i Socialtjänstlagen samt annan relevant lagstiftning.
Kommunen har vidare ställt ett flertal kvalitetskrav på bl.a. personalens
och föreståndarens erfarenhet, utbildningsnivå, personalsammansättning
och bemanningstäthet.
Vid anbudstidens utgång den 22 juli hade 6 anbudsgivare inkommit med
anbud. 5 av anbudsgivarna bedriver motsvarande verksamhet i landet och
1 av anbudsgivarna, Galaxias Vård och Omsorg AB, ett nybildat
dotterbolag till Åsele Gård AB, har sitt säte i Åsele.
Vid utvärderingen av inkomna anbud fann kommun med hänsyn till pris
och övriga kvalitetskrav, att Av Egen Kraft har lämnat det för kommunen
bästa anbudet. Av Egen Kraft har sitt säte i Solna och ingår i
Frösundakoncernen som har stor erfarenhet av motsvarande verksamhet.
Avgörande för beslutet att inte anta Galaxias anbud var, oavsett
bedömningen av alla kvalitetskrav, hade för högt pris i förhållande till Av
Egen Kraft.
Galaxias har överklagat kommunen beslut till Förvaltningsrätten, men
dom har inte meddelats. Kommunen har huvudansvaret för barnen och
ungdomarna och har nu tvingats göra en otillåten s.k. direktupphandling
med hänvisning till synnerliga skäl för att tillgodose barnens och
ungdomarnas boende och omsorg från den 1 januari. Förhandlingar har
förts med både Galaxias och Av Egen Kraft för att bedriva verksamheten
till dess Förvaltningsrätten meddelat dom.
Efter förhandling med parterna har kommunen tecknat
direktupphandlingsavtal med Av Egen Kraft under tiden 2014-01-01 —
2014-08-31. Galaxias har överklagat direktupphandlingen.
Av Egen Kraft förbereder nu boende för barnen och ungdomarna och
rekrytering av personal. I första hand söker man personal på orten.
www.varitryck.se

vinter.

Busstidtabell
2014

Dela� �lä

dj�. Dubbe� �lädj�.

www.tabussen.nu
tabussen
www.facebook.com/
110
Reseinfo: 0771 - 100

Vintertider
Från 15 december gäller nya tider för våra linjer i länet. Du hittar dem
på tabussen.nu. Du kan även skapa en Personlig tidtabell direkt på
webben. Välj de linjer som är aktuella för just dig och samla dem i en
tidtabell som du laddar ner som pdf eller får hem i brevlådan. När det
blir förändringar i tidtabellen får du information om det. Enklare för
dig och bättre för miljön. Dubbelt så bra!

tabussen.nu

www.varitryck.se

Möte tors 28/11 kl 18.30, Kaffestugan Åsele. Medlemmar &
Södra Lapplands S-förening
sympatisörer välkomna!

PUB
Vi spelar musik från Kronans egen spellista.

Fredag 29/11 kl 21-01

0941-100 64

kronans.blogg.se

Allt från dansband och disco till house och hårdrock.
Kom & mingla hos oss.
18 år legkontroll. Fri entré innan kl 22.

STORMFÄLLD SKOG?
Har du drabbats av stormen? Vi har redskapen för dig!

%HQVLQGULYHQYLQVFK
)|UHQNODGLQKDQWHULQJDY
YLQGIlOORUXWHLVNRJHQ

6nJDXSSGLQVWRUPIlOOGDVNRJWLOOÀQDSODQNRFKEUlGRU
0HG%DPVHVnJHQV.HGMHVnJ.OLQJVnJRFKIUlV
Boka innan 31/12-2013 Spara upp till 5000 SEK!
Tel: 0910-880 19 www.bamseprodukter.se

Välkomna till årets Julmässa

Åsele Röda Korskrets anordnar årets julmässa på
Församlingshemmet

söndagen den 1/12 kl 12.00-14.30.
Utställare, lotterier, försäljning av fika mm. Underhållning av
Drillflickorna och Filadelfiakören.

Storminformation till skogsägare
Stormen Hilde har orsakat betydande skador
på skog i Västerbotten, Jämtland och norra
Ångermanland.

SCA har nu särskilda nummer för dig som vill
ha hjälp med stormskadad skog. Telefonerna
är bemannade mellan kl. 9.00-21.00.

SCA bedömer skadorna som hanterbara och
vi kommer att kunna få ut allt virke från både
privata skogar och SCAs marker i tid innan
virkeskvaliteten försämras.

Ring: 090-15 83 70 eller 090-15 83 75

Inventeringar av skadeläget har inletts och
såväl avverknings- som transportresurser
kommer efter behov att styras över till drabbade områden.

Jan Erik Jonsson
Vilhelmina östra/Åsele östra, tel 0940-379 51
Simon Näsström
Dorotea/Åsele västra, tel 0941-143 63

karminkom.se

Naturligtvis går det även bra att kontakta din
lokala virkesköpare också.

SCAs järnvägsterminaler i Hoting, Storuman
och Lycksele förbereds för att skapa rationella
virkestransporter ut ur området.

www.scaskog.com

www.varitryck.se

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

Vaccination mot säsongsinfluensa i Fredrika

Vaccinering för Fredrikabor sker vid distriktssköterskemottagningen
i Fredrika. Tisdag 3 december kl 13.30–14.30.
Rabatterad influensavaccination erbjuds:
• Personer över 65 år
• Vissa riskgrupper
Endast mot faktura.
Välkomna!

Åsele sjukstuga

SKYLTSÖNDAGSTÄVLA
i våra skyltfönster
Gå runt i våra skyltfönster och tävla om presentkort.
Vi lottar ut totalt 3000 kronor till 3 vinnare.

Från klockan 15.00 då vi avtäcker våra skyltfönster kan du som
vill vara med och tävla hämta tävlingskupong på BlomHörnan
(som har öppet till 18.00) och gå runt bland medlemmarnas skyltfönster
och svara på en fråga — när ni svarat på alla 10 frågorna ska
tävlingskupongen lämnas hos BlomHörnan senast måndag 2/12.
Axbergs fråga finns hos ÅRTVC. (Efter 18 ligger det tävlingskuponger och även en inlämningslåda utanför BlomHörnan).

JULHANDLA
HOS DIN LOKALA HANDLARE
Vinn 10 000 kronor i presentkort
Hos våra medlemsbutiker finns från 2/12 en tävlingstalong där du
fram till julafton samlar stämplar, stämplarna får du genom att
handla för minst 200 kr i varje butik. När du samlat 10 stämplar
så lämnar du kupongen hos någon av medlemmarna innan 31/12.
Dragning sker i början av januari 2014.
Vi är medlemmar: Axbergs Maskin & Vapen, BlomHörnan, Coop
Nära, Ica Nära, Idéhörnan, Klädhuset BA:s, Kronans Blommiga Bageri,
Pallins Eftr., Åsele Färghandel/Lappmarks El, Åsele Radio TV Center
ÅSELE KÖPMANNAFÖRENING
www.varitryck.se

På skyltsöndag har vi öppet hus kl 15-19
med olika ak�viteter för alla.
Vi bjuder på tävling, överraskningar och glögg.
Välkommen in!

SYMASKINSSERVICE ALLA MÄRKEN
Även nyförsäljning av symaskiner.
GARNBODEN SYATELJÉ, Bärstigen 8, Lycksele
Tel. 0950-104 59, 070-273 87 28

Vi finns på nedre Torget
fredag 29/11 kl 12.00-16.00.
Nästa tur är den 20 december!
Tel 0940-250 90

Besök gärna vår hemsida www.mbergmansfisk.se
eller vår butik i Vilhelmina.

KUVERT

med eller utan tryck köper du
till oslagbara priser hos oss!
Testa oss - en offert kostar inget!

VARI-tryck & Data Graf AB
Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

Förståndets användbarhet
Förståndet måste användas
annars kan det gå illa.
Om av något vi skulle bländas
som kraftigt kunde förvilla,
då måste förståndet "kopplas på".
Men om därför avsett relä, just då,
inte skulle fungera perfekt
ledde det kanske till något otäckt.
Yngve H.
www.varitryck.se

Data Graf

äll ppe torsdag 19-21
9
PÅ BLOMSIDAN... Kvällsöppet
0941-100 64

Gör bort julshoppingen redan nu.....
FFörbeställ
älll
Fina erbjudanden i hela butiken.. JJULKORG/JULGRUPP
ULKOR
GRU
UPP

kronans.blogg.se

3-sorters tomtar 150:- (270:-)

– få 20% rabatt!

Julmarknad

Åsele Hembygdsgård 1 december kl 15.00-18.00.
• Försäljning av mat, hantverk, bröd, garner mm.
• Grislotteri med fina vinster.
• Tomten tar emot önskelistan kl 16.00-16.30.
(Glöm inte skriva namn och adress!)

Kaffestugan öppen!
Arr: Åsele Hembygdsförening & Vuxenskolan

KONSTUTSTÄLLNING
Åsele Konstförening presenterar

MATS FAHLÉN
kulturstipendiat 2013 i Vilhelmina

Vernissage lördag 30 november kl 13-16
i utställningshallen, fd Tingshuset.

ÖPPET HUS söndag 1 december kl 15-18.
Servering av glögg och pepparkakor.

Övriga öppettider: Ons 4/12 kl 17-19, fred 6/12 kl 15-17,
lör 7/12 och sön 8/12 kl 13-16.
Studiefrämjandet

Välkomna!
www.varitryck.se

Åsele Konstförening

Oﬀert uppsättning stuga i Kittelfjäll

Uppsättning av komplett timmerhus, installation & uppmurning
av täljstenskamin, inbyggnad av altanen.
Botten 66 kvm, loft 35 kvm. Platta finns med golvvärme.
För vidare info, monteringsanvisningar och komplett offertmaterial
ring 070-214 96 86. Start slutet av maj 2014.

Välkommen till Bilbolaget!
✔
✔
✔
✔

Bilhall för nya och begagnade bilar samt transportbilar
Förmånlig fi nansiering för företag och privatpersoner
Modern serviceverkstad som servar alla bilmärken
Välsorterad reservdels-/tillbehörsbutik

Bilbolaget Vilhelmina | Verkstad 0940-16 54 42
Bildelar 0940-16 54 45 | Bilförsäljning 0940-16 54 41

Julmarknad i Lycksele
7–8 december kl 12–16

Traditionell marknad på Gammplatsen,
med försäljning, dopp-i-gryta, bak,
musik, trolleriföreställning mm.
Tomten tar emot önskelistor.
www.gammplatsen.com

Upplysningar: tel 070–567 04 37

Yrkesutbildningar vid Vilhelmina Lärcentrum
Lastbilskort + släp inkl yrkeskompetensbevis

10 deltagare, 25 v heltid
Kursperiod 13/1 - 4/7 2014
Sista ansökan 13/12 2013
Förkunskaper: Slutbetyg grundskola, B-körkort. Körkortstillstånd CE.

Grundläggande svetsutbildning

6 deltagare, 10 v heltid
Kursperiod 13/1 - 21/3 2014
Sista ansökan 13/12 2013
Förkunskaper: Slutbetyg grundskola. Industrivana är meriterande.
Anmälningsblanketter och övrig information
www.vilhelmina.se/larcentrum
Studievägledare Annmari Jonsson
tel 0940-146 04
www.varitryck.se

Melodikrysset v.48 - 30 november
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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

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET

llt
a
r
a
h
i
V
för julen!
hos oss

20% RABATT

PÅ ALLA
HERR-DAMJACKOR
Prisex:
Helly Hansen, ord 1798:-

Nu 1449:-

Prisex:
Didrikson, ord 1498:-

Nu 1198:-

Didrikson

KÄNGOR

OVERALL

med brodd
Dam/Herr
36-46

449:-

Vind- & vattenavvisande
80-130

Ecco varmfodrad
odrad

KÄNGA
Gore-tex

1450:-

Varmfodrade

BARNKÄNGOR
22-35

199:-

799:-

Fr
SEN
HELLY HANSEN

FLEECEJACKOR

399:www.varitryck.se

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET

VÄRMELJUS 75-PACK

ADVENTSSTAKE
ADVEN

1990

Nu 47:N

7-arm
7-armad,
vit, röd
Ord 79:Or

ICA BASIC
Ord 49:90

Nu
KRONLJUS
ICA HOME
30-pack

STJÄRNA
på fot
röd/silver/vit
Ord 129:-

59:-

Nu

89:-

Julklappstips

LAMMFILTSPLÄD

ELDKORG

Svart/beige/grå
130x160 cm
Ord 199:-

Nu

Ord 699:Begränsat antal

129:-

SERVIS 20-delar
SERV
Ord 399:Or

BESTICK
16-delar
Ord 199:Bankomat
för alla
bankkort!

Nu

Nu

399:-

Nu
PLANKSTEKSBRÄDA
2-PACK

99:- 249:-

KANDELABER

299:-

99:-

Annonsen gäller t o m söndag eller så långt lagret räcker

Tel 0940-375 75

www.varitryck.se

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET

Utnyttja ditt
kuponghäfte

Försmak av
julen!

som du fått i
brevlådan

I vår manuella disk

Cafeterian

GRILJERAD
SKINKA
90
0

19

ICA

LYXKATTER

Fylld lussekatt med
grädde & mandelmassa
St

Hg

I vår manuella disk

ALADÅB
Nyhléns

Nybakade

1290

LUSSEKATTER
5 för 25:-

Hg

I vår manuella disk

PRINSKORV
Toppchark

Kg

I vår manuella disk

99:-

Toppchark

SKINKSPAD
500 gr

RÅ JULKORV

St

Kg

Provsmakning fredag

& pepparkakor
på skyltsöndagen!

Nyhet från Toppchark

TOMTEGRÖT
2 för 35:Provsmakning fredag

GENEBRÖD
95
2 för 28
RYDBERGS
200 gr

1990

5990 Vi bjuder på glögg

Nordchark

Bankomat
för alla
bankkort!

28:28:
8::-

Godisregn kl 17.00
Förra veckans VINNARE på kvittot
blev Mats Paulsson.
Vinst: presentcheck värde 1 149:-

Rödbetssallad
Legymsallad
Mimosa sallad

Tel 0940-375 75

www.varitryck.se

10:-

St

