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ÅSELE
Åsele F-hem: Fre-sön Allkristen helg. (Se separat annons).
Tis kl 12.00 Mat & prat.
FREDRIKA
Fredrika F-hem: Sön kl 17.00 Gudstjänst med våffelservering,
lotteri, auktion, B Kraft, I Löfdahl,
Fredrika kyrkokör. Ons kl 19.00 Bön.

FILADELFIA: Allkristen helg med Ingemar Helmner (se separat
annons). Tis 19.00 Hemgrupper.
Välkomna!
Vårt varma tack till alla som på olika sätt hedrat minnet av
vår älskade

JEANETTE "NETTAN" ERIKSSON
under hennes sjukdomstid och vid hennes bortgång.
Ett speciellt tack till Hemsjukvårdens personal.
Kennet & barnen
Far & mor, syskon m fam
Bernt, Yvonne

www.varitryck.se

Vilhelmina 0940-559 07

2014-ÅRS
SOMMARKOLLEKTION
FINNS NU HOS OSS

VILDMARKENS MÄSTARE

Välkommen in!
V
Nisse
& Nicke
N

Bion i Åsele visar
BOKTJUVEN

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

Söndag 23/3 kl 19.00. 70 kr. Från 11 år.

Tillbehör & Reservdelar
www.volkswagentillbehor.se/
www.volkswagentillbehor.se/

0950-237 54 alt. 0950-237 58

LARM UTAN MÅNADSAVGIFTER!
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JUST NU
10% RABATT
på ett installerat
larmstartpaket.
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Lokal försäljning, service och support!
#FSHTUJHFO#t-ZDLTFMFt
UPNBT!MTFUFMFDPNtXXXMTFUFMFDPN

LSE TELECOM AB
Allt inom telecommunication

Fler och bättre affärer i vindkraftbranschen!
Välkommen till näringslivsträff i Åsele den 27/3!
Vill du göra affärer i vindkraftbranschen? Flera stora vindkraftparker är på gång i Åsele kommun med omnejd och 27/3 får
du träffa flera av företagen bakom dem och höra mer om deras
planer!
Är du aktiv i vindkraftbranschen och intresserad av dessa frågor
är du varmt välkommen till oss den 27:e mars!
Medverkande: Holmen energi, Nordex, Vattenfall, Åsele kraft och
Näslunds väg
Tid/plats: Biografen i Kulturhuset, Lillgatan 2 i Åsele
torsdag 27 mars 14.00–17.00.
Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Föranmälan till Jonas.Lundmark@pitea.se eller på
0911-69 70 48 behövs dock, gärna före 24/3.
Välkommen!

Åsele
kommun

www.varitryck.se

"Tid att möta Gud"
Allkristen helg 21-23 mars. Med Ingemar Helmner m fl.
Åsele församlingshem: Fre kl 19.00 Möte.
Lör kl 15.00 Seminarium. Matservering efter seminariet.
Filadelfia: Lör kl 18.00 Möte, Filadelfiakören.
Sön kl 11.00 Möte, Åsele kyrkokör. Bengt Kraft m fl sångare
och talare från Åsele-Fredrika medverkar.
Alla hjärtligt välkomna! Önskar Åsele Allkristna Gemenskap

DAGBÖCKER

Dagböcker, femårsdagböcker, finare
anteckningsböcker finns hos oss!
Välkommen in!

VARI-tryck AB

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

ÄNTLIGEN TILLBAKA I ARBETE!
Efter sju månaders sjukskrivning, en massa piller och fem
kortisonsprutor. Träffat sju olika läkare i Åsele, två olika i
Lycksele. En magnetröntgen och en röntgen i Vilhelmina.
Två remisser till Umeå, två olika läkare,
den sista opererade min axel. Det tog några timmar.
Två månaders väntetid i Lycksele, sex månader i Umeå.
Vart är sjukvården på väg? Vart tar alla penar vägen?

Älgjägare - hämta saltsten innan snön försvinner!

B-Å J:s Byggservice
Bert-Åke Johansson 070-374 89 62.
www.varitryck.se

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

NYTT ELPRIS FROM 2014-04-01

Tillsvidarepriset ersätts med ett anvisningspris, vilket är ett
rörligt pris som ändras varje månad, baserat på vårt inköpspris + påslag 8 öre/kWh + rörlig elcertifikatavgift.
Fast avgift är fn 280 kr/år. Energiskatt, moms och nätavgifter tillkommer.
Avtalat pris ligger fast
Du som tecknat avtal med oss berörs inte av prishöjningen.
Har du inget avtal, eller går ditt avtal snart ut?
Passa på att teckna avtal NU när elpriset är lågt! Ring oss
på tel 10003.

Vi söker en tandsköterska
Vi är en populär, liten klinik i nyrenoverade lokaler
i Storuman. Här arbetar en tandläkare och två
tandsköterskor. Nästa år kommer vi utöka med en
tandhygienist, men redan nu vill vi rekrytera ytterligare
en tandsköterska. Vi bedriver ständig utveckling av
kliniken där samtliga medarbetare ges rika möjligheter
till fortbildning inom sitt yrkesområde.

Läs mer på www.ptj.se eller via
www.arbetsformedlingen.se

Tandläkare Manne Sundin
Blå vägen 244, 923 31 Storuman
Telefon: 0951-101 90 ‹› E-post: manne.sundin@ptj.se

www.varitryck.se

Söråsele och Sörstrands skifteslag kallar till BYSTÄMMA
8 april kl 18.00 i Byastugan.
Söråsele Byastugeförening kallar också till årsmöte, samma tid
och plats.
Styrelsen

Pris 37 520:- exkl moms.
Komplett kombivagn
1500 kg lastvikt 11 192:- exkl moms.

Vilhelmina

076-841 09 91

Vi kan det här med
telekommunikation!
- Över 30 års erfarenhet!
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LSE TELECOM AB
Allt inom telecommunication
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www.varitryck.se

www.varitryck.se

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

Hej! Jag är nyinflyttad i Åsele
sedan 8 månader och har med mig
min byggfirma som jag haft sedan
mitten på 80-talet.

Jag har gjort det mesta inom bygg:
• Till- och ombyggnad • Inredning
• Kök
• Renovering
• Fönsterbyten
• Kontorsombyggnad
• Altaner
• Golv
mm
• Tak

Kontakta mig för
offerter och förfrågningar!
Claes Brolins Byggservice AB

070-811 57 05

Sverigebiljetten

Boka tidigt. Res billigt.

499:www.nextjet.se

www.varitryck.se

Alla varmt välkomna till våffeldag på Åseborg
i Åsele onsdagen den 26 mars kl 11.30.

Anmäl till Vuxenskolan tel 108 00 eller Terapin tel 141 79.
Samarr med Vuxenskolan

Frivilliggruppen

Allround GPS Navigator
Till bilen, motorcykeln,
snöskotern eller i skogen!
)FMUWBUUFOUÊUNFETVHLPQQTGÊTUF LSBGUJHUKVTUFSCBSUGÊTUF$JHBSFUUVUUBHTLPOUBLU 
ESJGULBCFMGÚS.$FMMFSTLPUFS'BSULBNFSBWBSOJOH GÚSLBSUPSGÚSIFMB&VSPQBJOHÌS
MJWTUJETLBSUVQQEBUFSJOH UFSSÊOHLBSUB GSJMVGUTLBSUB1SP7 TLPUFSMFETLBSUPSPDIGBTUJH
IFUTLBSUBNFENBSLÊHBSSÌHÌOHBSLBOLPNQMFUUFSBT

Välkommen in för demonstration!

Lokal försäljning, service och support!

LSE TELECOM AB
Allt inom telecommunication

#FSHTUJHFO#t-ZDLTFMFt
UPNBT!MTFUFMFDPNtXXXMTFUFMFDPN

ÖPPET HUS
BAMSESÅGEN!
Lördagen 22/3 kl 10-15
Flocktjärn, Skellefteå
Varmt välkommen till öppet hus hos Bamsesågen i Skellefteå,
Demosågning av Bamsesågens Kedjesåg, Klingsåg & Timmerfräs
Vi visar både de eldrivna och bensindrivna enheterna samt alla tillbehör

Demonstrationer hela dagen, SERRA sågen, skogsvinschen med mera!
Skulptursågning med motorsåg, Rutinerad timmerman
Kanonpriser
timrar och berättar, Provskytte,
på
skogskläder
på plats och visar nyheter, Servering av varmkorv,
& tillbehör,
yxor, timrings
ve
rktyg mm!
tipsrunda.
Pris ex:
Motorsågs
ke
dja
Specialerbjudanden och mycket mer!
fr 99:-

Varmt välkomna till en spännande dag med Bamsesågen!
För mer information om
dagen, se vår hemsida
www.bamseprodukter.se
eller ring oss 0910-88019.

www.varitryck.se

"’N BRA FLYTTARBAS"

Jag hade fått börja som flottare. I almanackan stod det 1958.

En dag kom flottningsinspektor Birger Svensson på besök.
- Du ska ringa Hemavans Högfjällshotell för en spelning.

Jag hade bildat en kvartett (4-man). Vi hade spelat bla i Skog

offentligt, så ryktet hade gått att vi var ganska bra. Jag ringde
Högfjällshotellet och fick engagemang. HF Hemavan - det var
fett!

Mina bröder:

- Far du å spela över halja, då mist du hunre-procent’n som vi
ha på haljen.
- Ja men jä fo ju betartt för spelningen.
- E dan körvöra e int mytsje. Hunre procent till flyttä, dä e anne
dä!

Jag fick låna familjens Vauxhall Viktor -57. Den var röd med

panoramaruta, som en amerikanare fast mindre. På taket lastade
vi ståbas och bastrumma. Spelningen gick som smort.

Jag var tillbaka i flottningen på måndag och jag berättade hur

trevligt det varit att vara spelman. Tage Lindberg, flottarbasen,
gillade att jag var spelman. Jag spelade ofta vid elden när vi
hade matrast. Dom brukade ofta ge en slant i min
flottarhatt. Av Tage fick jag ofta en femma eller tia.

När vi fick lönen var mina bröder fundersamma.
- Ha du fott like mytsje som vi? Du va ju borte en
hel halj å spela!
- Ja, men jeg tro ’n Tage e musikalisk, å int som ji!
Sten Rune Erik Eneröd
www.varitryck.se

Till salu! Jaktvapen från dödsbo. Kula-, hagel- & kombivapen.
För information ring 070-275 51 94.

Mathias Utbildning/Entreprenad Konsult

Praktiskt ledarskap
torsdag 3 april Lycksele
Heldagsutbildning 8 timmar.
För gruppchefer, arbetsledare, projektledare etc. Kursen passar både nya
chefer och de som varit ledare en tid.

Kursledare Anders Wistemar,
Awance Affärsutveckling AB
Specialpris våren 2014: 2.750:- /pers,
exkl moms. Lunch, fika och en bok ingår. (Ord. pris p.p. 4.900:-)
För mer info, se faktablad på www.muek.com/nyheter.html

29 mars 11-14

Info/anmälan: info@muek.com, 070-535 35 86, 070-535 11 77

www.varitryck.se

Åsele arbetarekommun har årsmöte
27/3 kl 18.00 i ABFs lokaler på
Storgatan 31. Alla varmt välkomna!

Boka Service Online
www.nordemansbil.se/boka-service
www.nordemansbil.se/boka-service
0950-237 64 Hannes alt. 0950-237 67 Stellan

Mathias Utbildning/Entreprenad Konsult

INFO

Exempel på kommande kurser:
24 mars
26 mars
28 mars
3 april
7-8 april
9 april
10 april
11 april
11 april
28 april
29 april

Ställningsbyggnad .................... Lycksele
Heta arbeten.............................. Storuman
Liftutbildning (Sax- och bomlift) ...... Lycksele
Praktiskt ledarskap (se sep. annons) Lycksele
Arbete på väg, Nivå 3................ Lycksele
Hjälp på väg............................... Lycksele
Arbete på väg, Nivå 1 & 2 ......... Lycksele
Miljö ........................................... Lycksele
Heta Arbeten ............................. Lycksele
YKB 1 Sparsam körning ............ Lycksele
YKB 4 Ergonomi och hälsa ....... Lycksele

Kursfakta och fler kurstillfällen finns på www.muek.com
Vi kommer under maj månad börja med

motorsågsutbildning.

Se kommande annons.

5 mars börjar MUEKs Las Vegastour, följ gärna med via Facebook.
Info/anmälan: info@muek.com, 070-535 35 86, 070-535 11 77
MUEK har egna instruktörer för: Truck, Heta Arbeten, Travers, Telfers, Lift,
Entreprenad Maskiner, Arbete på väg-kurser, ADR, YKB-fortbildning, Bas
U-P, Första Hjälpen, Brand, Fordonskran, Ställningsbyggnad m.m, m.m
Vi kan även komma till er arbetsplats och utbilda Er, hör av Er för info/offert.

www.varitryck.se

Melodikrysset v.12 - 22 mars
1

2

3

4

5

6
7

8
9

10

11

12
13

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

å

Ny eller Begagnad Bil!
www.nordemansbil.se/nya-och-begagnade-bilar
www.nordemansbil.se/nya-och-begagnade-bilar
0950-237 56 Håkan

0950-237 88 Fredrik

Nu gör vi plats för vårens nyheter!

HALVA PRISET
på massor av varor!

• KRUKOR
• KLÄDER
RTIKLAR...
• PRESENTA

med mera!

Välkomna in! Mia & Linda 0941-102 03

ENERGIEFFEKTIVISERING
I DITT FÖRETAG!
Vill du minska företagets energikostnader?
Vi erbjuder en kostnadsfri utbildning tillsammans med
energiexpert Marcel Berkelder! OBS! Anmälan senast fredag 21 mars
27 mars, Folkets hus Vilhelmina
11.00-12.00
Lunch (ingår)
12.00-14.00
Hur effektivisera i företag
14.00-14.30
Fika
14.30-15.30
Almis klimatverktyg
15.30-16.00
Frågor

Innehåll:
- Hinder och drivkrafter
- Elabonnemang
- Nattvandring
- Belysning
- Almis klimatverktyg

- Obligatoriskt ventilationskontroll, OVK
- Klimatskal
- Transporter
- Energikartläggningscheckar

EVELINA ÖHGREN 0940- 140 67
evelina.ohgren@vilhelmina.se

ERIKA ARKLÖF 0951- 14075
erika.arklof@storuman.se

www.varitryck.se

TEKNIKPARK

Bakgrund
Malgomajskolan har under en tid tillsammans med företag och kommunernas näringsenheter i Dorotea, Vilhelmina och Åsele arbetat med att
starta en teknikpark i regionen, eller Science Park som det också
kallas. En Science Park är en samverkan mellan näringsliv, skola och
samhälle.
Syfte
Syftet är att främja gemensamma intressen för samhället inom teknikutveckling, kompetensutveckling och nyföretagande. Vi vill flytta skolan
närmare samhället och stärka företagens och skolans kompetens inom
följande områden:
Automation
Programmering av industrirobotar
Styr och reglerteknik
IT teknik
Lokala nätverk
Datasäkerhet
CAD/CAM
Prototypframställning mha 3D printer
CAD applikationer/utbildningar
(Datoriserade konstruktionsritningar)
Energi
Starkström
Energiomvandling, vindkraft, värmeväxling
Mätteknik (temperatur och flöden, vatten och luft)
Teknikparken är ett centrum för utveckling av teknisk kompetens med
tekniska resurser som främjar utvecklingen hos inlandets företag i
Dorotea, Åsele och Vilhelmina
Teknikparken skall på sikt även fungera som inkubator och nyföretagarpark för inlandet.
Teknikparken har sin verksamhet huvudsakligen på Gymnasiet/
Lärcentrum i Vilhelmina
Teknikparken drivs som ett projekt med syfte att inom 2 år hitta sin
slutgiltiga juridiska form.
Vi kommer att starta verksamheten under 2014 och önskar nu få
med så många intresserade företag som möjligt. Därför bjuder vi
in dig som företagare till en informationsträff i Vilhelmina torsdag
20 mars kl 19.00, Malgomajskolans byggnad 2.
Kontakta gärna er näringslivschef i Dorotea respektive Åsele för
samåkning. Vid frågor kan ni kontakta nedanstående personer:
Per Lindberg, Malgomajskolan 070-265 22 14
Christer Staaf, Utvecklingsenheten Vilhelmina kommun 0940-142 39
Robert Borgén, Näringslivschef Åsele Näringslivsstiftelse 070-271 59 32
Bengt Strömgren, Näringslivschef Dorotea kommun 072- 525 95 09
www.varitryck.se

2015

ROAD SHOW

Premiärvisning med provkörning
av Polaris nya 2015!
Välkommen till provkörning i Saxnäs den 22 mars kl 11-13,
skyltat från Marsfjäll Mountain Lodge. Medtag hjälm.
Väl mött! Polaris i samarbetet med Vilhelmina Motorcenter

LÄS MER OM SKOTER 2015 PÅ POLARISSVERIGE.COM

www.varitryck.se

