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TERMINSAVGIFTER FÖR PASS:
Vuxna Gymnasieungdomar
400 kr per aktivitet 150 kr per aktivitet och termin
1000 kr för Gymmixkortet 300 kr för Gymmixkortet
500 kr Spinning (11-gång/gratis)
75 kr för enstaka pass
Högstadieungdomar – 200 kr/termin (oavsett antal pass du går på)
OBS!  Är du inte redan medlem i Åsele IK ska du lösa ett medlemskap
à 150 kr under 15 år, 200 kr vuxen, 375 kronor hela familjen. 
Bankgiro 887-9330 (glöm inte namn, personnummer och adress)
Om du är medlem sedan tidigare får du inbetalningskort hem på avgiften
i slutet av januari.

PASS  DAG TID

Core/Kondition Åsa E Måndag 18.30
PUMP Åsa E  Måndag  19.30     
EFIT Nalita G  Tisdag 19.00
Vattengympa  Karin Håkansson Tisdag 18.30
Styrkeherrar Magnus Englund Torsdag 18.30 
(styrkehallen)
SPINNING           se bokningssidan 

Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i 
Gymmixkortet.
OBS! SPINNING, PUMP, EFIT bokas på bokningssidan. Inlogg-
ningsuppgifter erhålles från kansliet – tel 109 05. 
Vid inställda pass skrivs det in i bokningssidan även de 
pass som inte behöver bokas.
Inbetalningskorten skickas hem till er via post.
Enstaka passkuponger (75:-) köpes på kansliet, ICA-kiosken. 
Kommuncheckar gäller – Avgiften betalas då kontant på ÅIK:s 
kansli eller i ICA-kiosken 

Gymmix - Bra träning nära dig!

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN!

ÅIK:s Gympa
** start v3 **
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Sön 19 jan kl 11.00 Församlingshemmet, Gudstjänst Mats 
Nygård, Petra Eriksson och Filadelfias sångare.
Tis 21 jan kl 09.00 – 11.00. Församlingshemmet, Lek och sång. 
Tis 21 jan kl 12.00. ”Mat och Prat". Tema: Sång till dragspel. 

FREDRIKA Sön 19 jan kl 14.00 Kyrkan. Gudstjänst,
Mats Nygård, Petra Eriksson.
Ons 22 jan, kl 19.00 Bön i kyrkan.

DEN YTTERSTA TIDEN
Följ de dramatiska händelser som ska utspelas omedelbart
före Messias ankomst.
Start: Onsdagen den 15 jan kl 13.00 på församlingshemmet.
Ledare: Bengt Kraft. Anmälan till Pastorsexp. Tel: 100 70.    

ÅSELE 

  FILADELFIA: Onsdag 15/1 18.00 ONSDAX STARTAR.
Tor 16/1 11.30-13.00 Drop in bön. Sön 19/1 11.00 Allkristen 

Gudstjänst, Förs.hemmet Mats N, Petra E, Filadelfias sångare.  
Tis 21/1 19.00 Allkristen bön. Ons 22/1 19.00 Bön. Välkomna!

All ev uppvaktning på min födelsedag undanbedes. Håkan H.
Ett varmt och innerligt tack till personalen på Stugan i Åsele, 
för god och kärleksfull omvårdnad av

KLAS RAMSTEDT
i samband med hans sjukdom och bortgång.
 Ingrid och övrig familj

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontant betalning. Kontakta Lena 070-221 92 69.



www.varitryck.se

MOTIONSDANS Vilhelmina Folkets Hus
onsdag 15/1 kl 18.00. Servering. Musik: Mitt i Lappla

nd

Bion i Åsele visar
Söndag 19/1 kl 19.00. 70 kr. 11 år.

ÅTERTRÄFFEN
bioniasele@live.se
www.bioniasele.se
070-289 83 66

Nu drar BINGON igång igen.
Start måndagen den 27/1 kl 13.00 på ABF, Storgatan 31.
Därefter varannan måndag 10/2, 24/2, 10/3, 24/3, 7/4, alltid 
kl 13.00. Alla är välkomna, ung som gammal och man behöver 
inte vara medlem i PRO!  Arrangörer: PRO & ABF

Vad är e-legitimation?
Hur kan jag använda det?
Onsdag 22/1 kl 11-12 berättar Anna från Handelsbanken om
e-legitimation.
Onsdag 29/1 kl 11-12 berättar Sandra om apotekets tjänster 
på nätet och Ulrika om Mina vårdkontakter. 

Välkomna till biblioteket!
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 Damiana är borta under vintern 2013-2014. 
 Sandra är vikarie för fotvård och andra behandlingar och 
 kommer till Åsele 1-2 ggr/månad. För att boka tid med 
 henne, ring 070-272 47 99. 
För att boka massage eller få information, ring Dagny 070-602 85 66.  
Jag kommer att sakna alla mina kära och snälla kunder och kommer 
tillbaka så fort som möjligt!!! Hälsningar Damiana

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

Domen finns att läsa på hemsidan www.aselegard.se

Volvo Amazon 123 GT: Backspeglar, extraljus, varvräknare, 
ratt, stolsbeslag KÖPES, även i dåligt skick, ev även hel bil 
eller bara reg-papper. 070-561 27 74.

Miljö- och byggnadsnämnden informerar

STRANDSKYDDISPENS i sk LIS-OMRÅDEN 
(Landskapsutveckling I Strandnära-områden)

Fn pågår ett arbete med att arbeta fram en LIS-plan i Åsele 
kommun. Erbjudande om deltagande till kommunens byar/ 
samhällen har genom Byarådet och kommunen tidigare utgått 
via brev, annons och informationskväll. Intresset om att kunna 
delta och påverka bebyggelseutvecklingen i ”byn” har inte 
varit överväldigande, varför ett upprop kan vara på sin plats.

Kommunens byar erbjuds alltså att via sina representanter 
få möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i sina 
byar/samhällen och då i strandnära områden där det krävs 
dispens från strandskyddet. 

De byar som inte ännu tagit kontakt med Roger Söderström 
(0941-140 30) ombeds ta kontakt med honom för information 
och kartmaterial. Informationsfolder om strandskydd och 
LIS �nns även upplagt på kommunens hemsida.

VÄLKOMMEN att höra av Er!
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Boka den 20 februari för årets viktigaste konferens för företagare. 
En dag för handfasta tips och idéer om hur vi tillsammans kan 
sätta fart på näringslivets utveckling i våra åtta inlandskommuner. 
Det är vi själva som bestämmer framtiden.

Det handlar om att våga satsa för att vinna. Nystart, generations-
växling, uppköp, start av � lialer eller samarbete.

Det blir inspirerande föreläsningar, paneldiskussioner med 
företagare som vågat och tid för utbyte av idéer – allt under 
ledning av Staffan Ling.

Boka för en dag på Ansia i Lycksele den 20 februari. 
Mer information kommer inom kort!

Våga Satsa – Våga Vinna!

Vill du vara med i en ”BOKKLUBB”?
Vi läser, tipsar varandra om böcker m m.

Hör av dig du som är 9 – 16 år till Åsa på biblioteket.
0941-140 83 eller asa.persson@asele.se

Tur & Retur
Köper upp hela bohag, eller delar av bohag,

men vi tar fortfarande även tacksamt emot det mesta.
 Butikens tel: 076-829 42 52
 Rolands tel: 070-326 34 95

0940-102 41
Gilla oss på Facebook för aktuella 
erbjudanden & mer info

Varmt välkomna!

Kan ej kombineras med paketerbjudanden. Käckt va!

Vi vill tacka våra kunder för det år som gå�.
Det blev e� bra år! Vi fortsä�er det nya året
med samma fina erbjudanden som �digare:

• Barn upp tom 12 år: 300:- raba�
• Seniorer/pensionärer 61+: 10% raba�
• Alla övriga som köper glasögon för minst 4000:-
 får en värdecheck värd 1000:-
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PIZZERIA SILVANPIZZERIA SILVAN
TEL 0941-100 20

ALLA PIZZOR 50:-ALLA PIZZOR 50:-
under januari!

VÄLKOMNA!

Kom och fira två år med oss!
På fredag den 17/1 bjuder vi på tårta till kaffet!
Vill du vinna presentkort med ett värde av 3000:-, 1500:- eller 500:-?
Beställ kompletta glasögon och 
betala dem senast den 15/2, så 
är du med i utlottningen av dessa!

Välkomna!

FREDAGSDANS Folkets Hus Storuman
Fredag 17/1 kl 20.00-23.30 Barrabazz
Fikaförsäljning. Lotteri. Välkomna!

Nu startar Stick-caféet igen! Torsdag 16 januari kl 18.00
på ABF. Hjärtligt välkomna alla handarbetsintresserade! M

itt i Lappla
nd

Handarbetscafé
Startar den 15 januari kl 18.00, Kaffestugan. Alla välkomna!
Arr: Vuxenskolan och Hembygdsföreningen

M
elodikrysset fick tyvärr inte plats denna vecka.

Redaktionen

Vill du uppträda på Åsele Marknad?
Vill du uppträda på någon av scenerna på samhället
under Åsele Marknad 2014? Du kan sjunga, dansa, 
spela ett instrument, trolla eller göra något annat.
Anmälan senast 10/2 till: Kultur/Fritidskontoret –
Turistbyrån, tel 140 78, turistinfo@asele.se

Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se

VARI-tryck AB

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

Sälja huset? 
Vi utför energideklarationer till fast pris i

Vilhelmina och Åsele.
Anders Åström Certifierad energiexpert

Ring 070-654 18 38

Kallelse till
Jaepietjåahkoe 25 januari 10.30 i Sporthallen i Vilhelmina
Vi upprepar succén och inbjuder alla medlemmar till heldag 
med årsmöte, innebandy och bad i Vilhelmina. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Anmäl er till Ante Jonsson 
(ante7905@hotmail.com) 070-258 17 09, Marita Stinnerbom 
(marita.stinnerbom@biegga.com) 070-399 98 06 sms eller ring.
Boka även 1-2 mars, Same-SM innebandy i Umeå samt 
Samiska veckan v 10.  BUERIE BÅETEME! 

Åsele
Lärcentra

Utbildningar våren 2014

Kurs i marknadsföring- marknader och målgrupper, 
marknadsföring i sociala medier, varumärken, gerilla-
marknadsföring m m

2 timmar * 10 veckor under kvällstid.
Intresseanmälan görs till Jeanette Olofsson 0941 -142 38 
jeanette.olofsson@asele.se

Yrkeskompetenskurser: 
- Liftutbildning 
- Adr grund + repetion, klass 1 m m

- Ykb del 2, del 3 
- Apv 1-2

Utbildningarna kommer att genomföras under mars/april.
Intresseanmälan görs till Hanna Person 0941-141 13 
hanna.persson@asele.se
Kostnader för utbildningarna beror på antal deltagare samt
utbildningsföretag.  
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Omsorg och boende för
ensamkommande barn och ungdomar

Förvaltningsrätten har dagarna före jul meddelat dom
beträffande Åsele kommuns upphandling av omsorg och boende för 
ensamkommande barn och ungdomar. Domen innebär att 
upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse gjorts genom en ny 
prövning av anbuden.
Avgörande för domstolens beslut grundas på formella brister i 
utvärderingen av anbuden genom att den anbudsgivare, Av Egen 
Kraft AB, som tilldelats uppdraget, inte uppfyllt samtliga skall-krav i 
upphandlingsunderlaget. Bristen bestod av att ett intyg från Riks-
polisstyrelsen saknades vid utvärderingen av anbuden. Intyget var 
upprättat av Rikspolisstyrelsen men var av olyckliga omständighe-
ter inte tillgängliga vid tidpunkten för utvärderingen. Detta 
uppmärksammades inte av kommunen.
Viktigt att betona är att domstolens beslut inte gäller vilken av 
anbudsgivarna som ska tilldelas uppdraget utan endast att utvärde-
ringen ska göras om.
Bakgrunden är att kommunen under våren 2013 påbörjade en 
förnyad upphandling för verksamheten enligt Lagen om Offentlig 
upphandling som annonserades under juli månad. Vid utvärde-
ringen av inkomna anbud fann kommunen, med hänsyn till pris och 
övriga kvalitetskrav, att Av Egen Kraft AB har lämnat det för kom-
munen bästa anbudet. 
Av Egen Kraft AB har sitt säte i Solna och ingår i Frösundakoncer-
nen som har stor erfarenhet av motsvarande verksamhet.
Beslutet överklagades av Galaxias Vård och Omsorg AB. Enligt 
reglerna i LOU får en upphandling inte avslutas innan slutlig dom 
meddelats. På grund av att Förvaltningsrättens beslut dragit ut på 
tiden har kommunen tvingats göra en direktupphandling med 
hänvisning till synnerliga skäl för att tillgodose barnens och ungdo-
marnas boende och omsorg från den 1 januari. Efter förhandlingar 
med Av Egen Kraft AB och Galaxias Vård och Omsorg AB har 
kommunen beslutat att teckna direktupphandlingsavtal med Av 
Egen Kraft AB för tiden 2014-01-01—2014-08-31. Även detta 
beslut har överklagats av Galaxias Vård och Omsorg AB. Slutlig dom 
har inte meddelats i denna upphandling.
Av Egen Kraft AB har övertagit verksamheten vid årsskiftet och 
bedriver verksamheten i nya lokaler på Tallmon och utslussningslä-
genheter som hyrs av Stiftelsen Åselehus och Bostadsrättsfören-
ingen (BRF 3).
Vi ser fram emot en fortsatt bra verksamhet med fokus på de 
ensamkommande barnens och ungdomarnas bästa.
Kommunledningen i Åsele Kommun


