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Lämnar Du spår efter Dig...
...så att kunden hittar Dig??
Spår lämnar du enklast genom att
annonsera i ÅSELE-NYTT
eller genom att
beställa andra säkra
fotavtryck, såsom
visitkort, kuvert
med tryck, reklamutskick eller annat
som visar att
Du finns.
Vi hjälper Dig med
allt från layout
till färdig
produkt.

VI LÄMNAR GÄRNA OFFERT!

VARI-tryck

Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina
Tel 0940-152 40, fax 558 86
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

www.varitryck.se

ÅSELE
Åsele F-hem: Sön kl 11.00 Söndagsgudstjänst, B Kraft, A Nygård.
Tis kl 12.00 Mat & prat.
FREDRIKA
Fredrika kyrka: Sön kl 14.00 Söndagsgudstjänst, B Kraft,
A Nygård.
Ons 19.00 Bön.

FILADELFIA: Tis 8/4 19.00 Hemgrupper. Tor 10/4 11.30-13.00
Drop in bön. Välkomna!
Livsberättelser, www.tvinterplay.se

Tack Fyrklövern och terapiverksamheten på Åseborg
för den fina omvårdnaden av min mor Alice Dahlgren.
Ni är guld värda.
Ida-Karin med familj

K O N S T U T S TÄ L L N I N G
Åsele Konstförening presenterar fotokonst

LARS NORBERG
FISKAR och NATUR

Vernissage den 5 april kl 13-16 i utställningshallen, fd Tingshuset.
Övriga öppettider: Sönd 6/4 kl 13-16, onsd 9/4 kl 17-19,
fred 11/4 kl 15-17, lörd 12/4 & sönd 13/4 kl 13-16.
Studiefrämjandet
Välkomna!
Åsele Konstförening

www.varitryck.se

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

Önskas arrendera: Mindre enkel stuga för fritidsbruk året runt.
Ev köp senare. Av ärlig & skötsam kvinna m hund & katt. 0762-31 80 21.

Maryses Hårfrisering

Stängt 11 april t o m 23 april.
Ring för tidsbeställning, 070-390 23 92. Välkomna!

Fatmomakke Sameförening påminner om ÅRSMÖTE
lördag 5 april kl 13.00, Vilhelmina Folkets Hus.
Sameföreningen bjuder på middag.
Buerie båeteme!
Kommer du från Kultsjö- eller Vojmådalen och vill samåka,
kontakta Karin Baer 070-668 30 12.

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.

Kundanpassade dimensioner,
längd mm och legosågning

Håkan ”Kubbe” Henriksson
Järvsjöby 45, 912 93 Vilhelmina
Mobil: 0730-69 85 93 e-mail:henriksson.h@spray.se

se även vår hemsida

kubbes.se

www.varitryck.se

Färsk svensk kyckling
Klubba & bröst, kartong à 10 kg 400:-.
Bröstfilé, kartong à 6 kg 600:-.
070-645 18 25, 070-094 95 73 Krister.

BARNMODEVISNING
Kom & titta på vårens alla nyheter!
Kulturhuset torsdag 3 april kl 18.00.
Inträde 50:-, fika ingår.
Barn under 12 år GRATIS.
Välkomna till en trevlig kväll!

Sverigebiljetten

Boka tidigt. Res billigt.

499:www.nextjet.se

www.varitryck.se

Melodikrysset v.14 - 5 april
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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

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

PLÅTSLAGERI
Tel 070-374 89 65 Peter
www.isohem.se

& PLÅTSLAGERI

•
•
•
•
•

Skorstenshuvar
Vindskivor
Beslag
Taksäkerhet
Vattenavrinning

Yrkeshögskoleutbildning

Bergmaterialingenjör
med inriktning mot ballastproduktion och malmanrikning.
Storumans Lärcentrum | 0951-142 96
www.storumanslarcentrum.se
LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

www.varitryck.se

Bion i Åsele visar
CAPTAIN AMERICA
CA

2D
2
D

Fredag 4/4 kl 20.00 3D. 80 kr. 15 år.
å
Söndag 6/4 kl 19.00 2D. 70 kr. 15 år.
år.�

3D
bioniase
bioniasele@live.se
se
ele@
ele@live.se
ele
@
www.bioniasele.se
www.bi
oniasele.se

ÅSELE-NYTT
Tel 0940-152 40, fax 558 86.
E-post: post@varitryck.se

SALMING ÄR TILLBAKA!
Vårens nyheter trillar in!
Nya märken i butiken:
• Salming • Boss
• Tiger
• Michael Kors
• Bally
• Kenzo

UNDER APRIL/MAJ:
• Solglasögon med styrka
Från 995:• Suncover utan kostnad
vid köp av progressiva
glasögon.
Går ej att kombinera med andra
erbjudanden.

STIPENDIUM

Styrelsen för Stiftelsen Kvarnbäcken i Torvsjö utlyser stipendium om
2 000 kr ur Bernhard Westmans Minnesfond.
Du kan själv söka stipendiet eller nominera annan person. Stipendiaten skall bedriva verksamhet som befrämjar kulturarvets bevarande.
Det kan även gälla utgivning av hembygdsbok.
Verksamheten ska vara knuten till Åsele socken.
I ansökan anges till vilket ändamål stipendiet skall användas och när
det slutförts skall rapport lämnas till styrelsen. Ansökan ska inlämnas
senast 10 maj 2014 och ställes till
Styrelsen för Stiftelsen Kvarnbäcken i Torvsjö
c/o Fritidskontoret
919 85 ÅSELE
www.varitryck.se

PGA BUDGETNEDSKÄRNINGAR, BLIR DETTA ER NYA
ARBETSPLATS. SE LEDNINGENS NYA POLICY NEDAN!
KONTORSPOLICY
KLÄDSEL :
1) kom till jobbet klädd efter din lön
2) kommer du klädd i Pradaskor eller bär en Gucci-väska, antar vi att du
har en god ekonomi och att du därför inte behöver någon löneökning.
3) är du klädd i ”trasor”, måste du lära dig handskas med pengar bättre
så att du kan köpa bättre kläder, därför blir det ingen löneökning.
4) är du klädd helt rätt så är du precis där du ska vara, och behöver
därför ingen löneökning
SJUKFRÅNVARO :
Vi kommer inte längre att acceptera läkarintyg. Orkar du gå till doktorn, orkar du gå på jobbet.
LEDIGHET:
Varje anställd kommer att få 104 fridagar per år, vi kallar dem lördag
och söndag.
TOALETTBESÖK :
Alldeles för mycket tid tillbringas på toaletten. Nu införs därför en
strikt treminutersregel för dessa besök. Efter tre minuter ljuder ett
larm, toalettpapperet dras tillbaka, dörren öppnas och toalettbesökaren fotograferas. Vid en andra upprepning av förfarandet så sätts
bilden upp på kontorets anslagstavla under ”återfallsförbrytare”.
LUNCH :
* Magra personer får 30 minuters lunchrast eftersom de behöver
äta mer för att se friska ut.
* Normalviktiga personer får 15 minuters lunch för att inta en balanserad måltid så de kan bibehålla sin medelmåttiga ﬁgur.
* Överviktiga personer får 5 minuters lunchrast, då det är all tid
som behövs för att dricka en mugg Nutrilett.
Slutligen:
Tack för att du är lojal mot ditt företag.
Vårt motto är att alltid ha en positiv anda inom företaget och därför
vill vi självklart att ni skickar alla frågor, kommentarer, bryderier,
klagomål, irritationer, anklagelser eller övriga aggressioner någon
annanstans.
Ledningen
www.varitryck.se

