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Välkommen till 
inspirationsföreläsning
med Lars Löfström, mångfaldig 
guldmedaljör i Paralympics.
Kom och träffa Aktiv Assistans AB och lyssna 
på den spännande och inspirerande berättelsen 
med Lasse Löfström, entreprenör och mång-
faldig guldmedaljör i Paralympics om hur det  
var möjligt att bestiga Kilimanjaro i rullstol.

Måndag 24/2 kl 12.00-14.00 
på Hotell Lappland, Lycksele 

Vi bjuder på lunch!

Måndag 24/2 kl 18.00-20.00 
på Hotell Toppen, Storuman 
Vi bjuder på kaffe och mackor!

Anmälan: Anmäl dig senast den 20/2 till tony.cox@aktivassistans.nu eller ring Tina på 076-877 50 10

FREDRIKA 
Fredrika kyrka: Sön kl 18.00 Aftongudstjänst, M Nygård.
Ons kl 19.00 Bön.
ÅSELE
Blåmesen: Tor kl 13.00 Andakt. M Nygård.
Åseborg: Tor kl 14.15 Andakt, M Nygård.
Församlingshemmet: Sön kl 11.00 Söndagsgudstjänst B Kraft,
A Nygård. Tis kl 12.00 Mat och Prat -
"Lapplisa" med Nisse och Gunvår.
Barnverksamhet? Se separat annons!

  FILADELFIA: Tor 11.30-13 Drop-in bön. Sön 11.00 Guds-
tjänst, Magnus Enström och Nina Andersson talar, sjunger och 
spelar. Tis 19.00 Bön. Välkomna!  Sön 2/3 11.00 Administrationsmöte.

Ta del av livsberättelser www.tvinterplay.se 
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Gafsele Såg & Kvarn

Lördag 15 februari
kl 11.00-14.00

 Visning av skotrar, pulkor, 
 beg reservdelar mm.

Försäljning av hamburgare,
varmkorv, kaffe & våfflor. 

Gafsele Bygdegård

VÄLKOMNA!
Åk skoter, bil eller vad du vill.
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Tipsfrågor

& lotterier
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BygdegårdGafsele BGafseleGafsele
SKOTERTRÄFF

Information & anmälan:
larsson.petra@yahoo.se
www.upplevelserundan-i-asele.webnode.se

UPPLEVELSERUNDAN 

2014

LOPPIS FÖR SYRIEN IOGT-gården i Åsele 
vecka 7. Öppet mån-fre 09.00-12.00, final fre 18.00-21.00. 
Vi tar hela tiden emot gåvor till loppis.  IOGT-NTO Fjällets Krona Åsele

Barn och föräldrar!
Välkomna till vår barnverksamhet i Åsele-Fredrika församling.

ÖPPEN FÖRSKOLA BARNKÖR
Ledare: Ros-Mari Näslund Ledare: Petronella Arnqvist
Fredrika F-hem: måndagar kl 13-15 och Ingela Eriksson
Åsele F-hem: tisdagar kl 10-12 Åsele F-hem måndagar kl 14.30
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ÅSELE BRUKSHUNDKLUBB!
Medlemmar! Glöm ej årsmötet 16/2 kl 18.00 i Klubbstugan. 
Välkomna! Styrelsen

Åsele kommun inbjuder till dialogmöte i
Kulturhuset den 19/2

Kl 18.00 Ang en ny rastplats vid rondellen.
Kl 19.00 Ang utformning av nedre parken.

Kom och tyck till över en kopp kaffe med dopp!
Alla är hjärtligt välkomna! Åsele kommun

Välkomna!
Åsele Motorsällskap

Bowlingresa 1 mars till Junsele. 
Kostnad 100 kr/person från 13 år. 
Begränsat antal platser. Anmälan till ÅMS mail: 
aselems@hotmail.com eller sms till 070-571 08 96. 
Senare på em/kväll har vi för de som vill "trivselkväll". 
Mer info på www.aselems.com.

 Årsmöte torsdag 6 mars kl 19.00
 på Kronans Blommiga Bageri.

Välkommen till det äkta thailändska köket
(i Thaivagnen)Gamla Posthuset (bredvid Bussta�onen)
Nr 1 3 st Vårrullar(kycklingfilé) med ris och sötsur sås. (15 kr/st) 69 kr
Nr 2 Friterade �gerräkor med ris och sötsur sås . 75 kr
Nr 3 Friterad kycklingfilé med ris och sötsur sås. 69 kr
Nr 4 Satay (kycklingfiléspett med jordnötssås) med ris. 69 kr
Nr 5 Pad mama (wokade nudlar med krabbkö�, �gerräkor, wokgrönsaker  
 med tom yam, smakar lite starkt). Serveras med ris. 69 kr
Nr 6 Wokade bambusko� med nötkö� och wokgrönsaker med ris. 69 kr
Nr 7 Käeng ped na mai (nötkö�sgryta med röd currypasta, kokos-
 mjölk, bambusko�, wokgrönsaker, lite stark). Serveras med ris. 69 kr
Nr 8 Tre små rä�er (1 st vårrulle, friterad kycklingfilé, wokade
 bambusko�). Serveras med ris. 80 kr
Nr 9 Fyra små rä�er (1 st vårrulle, friterad kycklingfilé, wokade
 bambusko�, käng ped na mai). Serveras med ris. 90 kr

Öppet: Lördag 25 och söndag 26 februari 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
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"OM DÄ BRAAKA HOPP JÄ"
   

Vi var på väg till ett "gig" i Björksele, en vacker höstkväll. Jag 
körde min "orkesterbuss" Opel Blitz, motorn gick som en V12:a 
trots sex cylindrar, jag var stolt.
Trummisen satt fram hos mig
- Jä gilla int’ ä han isvega, tänk om int’ dä hall, isn.
(numera är det byggt bro).
Jag tröstade honom, du vet det är Vägverket som besiktar så det 
är ingen fara, de tar prover och skulle aldrig godkänna för svag 
is.
- Jaa tur att jä sitt fram, braaka nä sä öppen jä döra, å hopp.
   När vi kommer fram visade det sig att handtaget på insidan på 
den dörren hakat upp sig, eller gått i baklås, så jag fick gå runt 
och släppa ut trummisen från utsidan.
- Va var ä hannä, jä gå över älven då vi far him.
Jag lyckades övertala honom
- Vi kör him, vä döra öppen.
  Vi kom hem, lyckliga, Vägverket hade som 
vanligt räknat rätt, isen höll.

Sten Rune Erik Eneröd
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se även vår hemsida

Välkommen att beställa ditt virke inför våren /sommaren
• Byggnadsreglar/gran 
• Bräder/gran 
• Listverk/ typ allmoge/furu
• Golvträ /furu 
• Planhyvlad /furu 
• Bastupanel /asp 
• Bastulav/asp
• Ytterpanel/Rustik/gran 

Vi har även:
Sliputrustning (Vedkaps klingor), 
egen tork (torkar till snickarvirke, golvträ)

Vi gör även: 
på uppdrag reparationer, svetsning mm, 
lättare byggnadsjobb, till exempel altaner 
och liknande.

Håkan ”Kubbe” Henriksson 
Järvsjöby 45, 912 93 Vilhelmina 

Mobil: 0730-69 85 93  e-mail:henriksson.h@spray.se
            

Kundanpassade dimensioner, 
längd mm och legosågning

Välviljans pris PRESENTERAR

Isak har arbetat med renskötsel i hela sitt liv i Tärnaby. När han nu nått 
pensionsålder får han det definitiva läkarbeskedet. ”Du har inte lång tid kvar att 
leva.”
Dramat ställer oss inför ett dilemma: vems omtankar om Nila är de bästa? Är det 
alltid klanderfritt att vilja göra gott? Välviljan har ett pris och frågan är vem som 
ska betala.
Musiken i föreställningen har komponerats av Nina Nordvall Valberg, som själv 
medverkar på scenen och därmed blir musiken en viktig del i berättelsen.

FREDAG 14 FEBRUARI KL 10.00 
KULTURHUSET, ÅSELE  Biljetter:120kr, pensionär 100kr

MOTILIÅMOT
Åsele Musik- och Teaterförening

Vi kan inte leva i det förflutna 
men det förflutna lever i oss.

ÅRSMÖTE
Åsele Hembygdsförening
Måndag 10/3 kl 18.30, Kaffestugan.

Medlemmar och övriga intresserade 
varmt välkomna! Vi bjuder på fika! Styrelsen

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se
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     Yrkesförare
I utbildningen � nns möjlighet att nå körkort behörighet C, 
yrkeskompetensbevis, utbildningsbevis för truck och kran.
Förkunskapskrav är att du genomfört grundskola eller motsvarande med 
godkända betyg eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper samt att du 
innehar B-körkort.

Kurstid V11-43 
Ansökan senast 2014-02-24
Utbildningsort: Lycksele
För ansökningshandlingar och mer information se 
Komvux hemsida http://www.lycksele.se/komvux

Alternativt kontakta SYV 16807 eller KV-exp 168 06 em

Välkommen!

Vi har massor av
      -liga saker

• Blommor • Nallar • Choklad mm
Vi kör ut din blomma för endast 29:-. 

(Gäller 14/2)

Välkomna!
Mia & Linda 0941-102 03

(Gäller 14/2)

Alla     -dag  14/2
Kom ihåg

nära & kära på 

UTFÖRSÄLJNING! 50% RABATT
på ALLT från CULT design.

SKOTERVISNING
I GAFSELE VISAR 2014-ÅRS MODELLER

Välkomna!
LÖRDAG 15 feb
kl 11.00-14.00
LÖRDAG 15 feb
kl 11.00-14.00

Föreningen Åsele HjärtLung inbjuder till 

HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING
fredagen den 14 februari (Alla hjärtans dag). 
Utbildningen startar kl 13.00 i vår lokal på Storgatan 29, Åsele. 

Alla välkomna!
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TORKPAPPER!
Prisexempel

Tork Universal
34 cm x 1000 m

Tork Universal
28 cm x 530 m

Minitork
Centrummatad
120 m

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

VARI-tryck AB

148:- 44:-239:-

Moms tillkommer på ovanstående priser
Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 40:-/st.

Tar även hem hållare
& andra torkpapper
med snabb leverans!

Bion i Åsele visar
HALLÅHALLÅ
Söndag 16/2 kl 19.00. 70 kr. Bt.

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

Följ med på en galakonsert 29/3 när NorrlandsOperans Symfoniorkester 
fyller 40 år. Ciceron för kvällen är Pia Johansson (från Parlamentet) 

Info: www.wilmakultur.se eller 0940-14145. 
Buss avgår från torget i Dorotea och Åsele Busstation.

ÅSELE-PARTIET NYSTARTAR
Vi kommer a� gå ut med egen lista i valet 2014. Du som är 

intresserad av vår poli�k – välkommen �ll träff i Fredrika. 
Plats: Fredrika skola (datasalen). Onsdag 12/2 kl 18.00. 

 Kom, lyssna & informera dig!  Vi bjuder på fika.OBS! IKVÄLL!

SKA DU SÄLJA DIN BOSTAD? BEHÖVER KÖKSFLÄKTEN RENGÖRAS?
VI KAN HJÄLPA DIG......Vi utför:

Energideklarationer
OVK-besiktningar
Rengöring av ventilation,
även spisfläktar och villaventilation

SN Sotning AB, Vilhelmina 0940-100 14, 070-685 90 18

SN Sotning AB
Vi jobbar där du bor

070-685 90 18
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"Varför ska äldre använda ny teknik? 
Vad är nyttan för mig?". Eva Lindh Waterworth. 
Åsele Bibliotek 19 februari kl 11.00. Välkomna!
A� leva med födoämnesallergi i Skolan, Barnomsorg, Arbetsplats och Socialt

Hur får man vardagen och arbeta a� gå ihop
med livshotande allergier?

Åsele Astma & Allergiförening inbjuder �ll 
Öppen & Gra�s föreläsning med

Mikaela Odemyr Ö-vik
Hon har tre barn som alla har astma. De två äldsta har dessutom svår matallergi. 

Mikaela delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper

Åsele KulturHus Lördagen den 15/2 kl 11.00-12.30
E�er föreläsning finns enkel lunch a� köpa för 40 kr.

Frågor Ring SivLouise Orädd 070-130 36 56.

Mitt i Lapplan
d

Brandmän deltid Åsele och Fredrika
Vi är i behov av några nya arbetskamrater i Åsele och Fredrika. 
DU - man eller kvinna - varför inte söka som brandman, deltid, 
hos oss, för att hjälpa de som råkar i nöd. 

Simkunnig. Lägst B-körkort men helst BC, skall vara beredd att 
ta C-kort. Arbetsprov på löpmatta 250 w är ett krav vid ansökan.
Godkännande av din arbetsgivare är också ett krav. 

Mer information kan fås av oss på tel 0941-140 33, 140 95 eller 
arbetsförmedlingen och på www.asele.se. 

Sista ansöknings-datum 2014-03-31. 

Räddningstjänsten Åsele, 919 85 Åsele.
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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.7 - 15 februari

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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0941-100 64
kronans.blogg.se

13.00-17.00

Gilla oss på
facebook

Alla hjärtans dag

14 februari
• Croissanter (gott bröd, pålägg)

• Tårtor • Bakelser • Semlor • Färsk frukt 

Ring & boka!349:- (475:-)

ALLA      -BUFFÉ

79:- inkl dryck/pers

7.0000000

uktt

00000

yp

Rosor • Praliner • Buketter till       -vännen

SMÖRGÅSTÅRTA (10 bit)

Begränsat antal

-Tårtor -Bakelser

Vanilj--Bröd

ll       ---vll ---v

Å ÅÅ Å

SPF-Klippan i Åsele årsmöte
fredag 21 feb kl 13.00 på Filadel�a. 
Mats Nygård medverkar. Sedvanliga årsmötes-
förhandlingar. Lunch 50:- på Emmas Kök. Lotteri. 

Varmt välkomna!
Medarr:
Vuxenskolan
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ÅSELE INBJUDER TILL
ÅRSMÖTE

Fredagen den 28 februari, på "Kaffestugan".
Vi bjuder på sopplunch kl 12.00, därefter årsmöte med sedvan-
liga förhandlingar.                                       HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Mitt i Lapplan
d

Et

t samarrangemang med

ÅSELE KOMMUN

  BYGDEAVGIFTSMEDEL 2014 

Föreningar och organisationer som avser att ansöka om

bygdeavgiftsmedel för år 2014, ska senast 2014-03-03 inlämna

ansökan till kommunkansliet. Kommunstyrelsen beslutar i 

ärendet 2014-04-08.

Bygdeavgiftsmedlen får endast användas till investeringar eller 

projekt med investeringskaraktär som främjar näringsliv och 

service i bygden eller annars är till nytta för denna. Stöd beviljas 

inte till rena driftskostnader.

Bygdeavgiftsmedel kan utgå till föreningar och organisationer 

inom kommunen. Ansökan bör innehålla en beskrivning av 

projektet samt en kostnadsberäkning. Ansökan ska även inne-

hålla en beskrivning av föreningens verksamhet, antal medlem-

mar, målgrupp etc. Bifoga senaste resultat- och balansräkning 

och verksamhetsberättelse till ansökan.

Ärenden som avser ersättning för oförutsedd skada behandlas av 

Vattendomstolen.

Blankett samt information finns på kommunens hemsida eller 

kan hämtas på kommunkansliet.

Frågor med anledning av ovanstående kan ställas till 

Agneta Persson, tel 0941-140 09 eller

Agneta Johansson, tel 0941-140 11. 

Ansökan skickas till: 

Åsele kommun

Kansliet

919 85 ÅSELE Kommunstyrelsen 


