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ÅSELE
Blåmesen: Tors kl 13.00 Andakt. Åseborg: Tors kl 14.30 Andakt.
Lillögda kapell: Lör kl 15.00 Ekumenisk sånggudstjänst. Åsele
Kyrkokör, Filadelfiasångarna, M Nygård, B Sundberg m fl.
Åsele kyrka: Sön kl 11.00 Gudstjänst, B Kraft, A Nygård.
Åsele F-hem: Tis kl 12.00 "Mat & Prat".
FREDRIKA
Fredrika kyrka: Sön kl 14.00 Gudstjänst, B Kraft, A Nygård.
Ons kl 19.00 Bön.

FILADELFIA: Tor 11.30-13.00 Drop in-bön.
Lör 15.00 Allkristen sånggudstjänst i Lillögda kapell.
Sön 12.00 VÅRFEST för alla, servering.
Tis 19.00 Bön.
VÄLKOMNA!
Varmt tack till Er alla som hedrat vår mamma

SIV OLOFSSON

vid hennes bortgång och begravning.
Åsele
Carina och Thomas med familjer

Wåhlstedts Städ

Jag och min man erbjuder oss att vårstäda, storstäda. Någon
kanske jobbar mycket, som inte vill/har lust och ork att städa
och diska när de kommer hem. Eller någon gammal/sjuk som
inte har ork eller har värk och ont, som inte har möjlighet till
att städa själv som vill ha hjälp med städning, fönsterputsning,
tvättning, handling. Vi ställer upp!!! Kan även flyttstäda åt de
som vill. Rut-avdrag kan användas. Hör av er på 070-548 39 84.
Var inte blyga.
Mvh Camilla & Joakim Wåhlstedt

www.varitryck.se

Förarbevis för Terränghjuling
Startar inom kort! Plats V-mina FH. 3 träffar.

Anmälan: www.medborgarskolan.se Tel 0940-600 203.

FOTBOLLSCUP i ÅSELE
Sön 11/5 Sporthallen.
Matchstart kl 09.00.
M

Servering på läktaren.
Frösunda i samarbete med Åsele IK, ABF

Mathias Utbildning/Entreprenad Konsult

INFO

Exempel på kommande kurser:
10 maj
16 maj
16 maj
20 maj
2-5 juni
10 juni
11 juni
13 juni

YKB 1 Sparsam körning ............... Skellefteå
Liftutbildning (sax- och bomlift) ........ Lycksele
Arbete på väg Nivå 1 & 2............. Lycksele
Motorsåg A .................................. Lycksele
Motorsåg A-B .............................. Lycksele
Arbete på väg Nivå 1 & 2............. Lycksele
Liftutbildning (sax- och bomlift) ........... Lycksele
Heta Arbeten ............................... Lycksele

Kursfakta och fler kurstillfällen finns på www.muek.com
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
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Åsele Hembygdsförening
Medlemsmöte 8/5 kl 18.00.

Information om HBF verksamhet, sommarens
aktiviteter och vad kommer att hända på området.
Vi bjuder på fika.
Välkomna!
Styrelsen

Vilhelmina Lärcentrum erbjuder kurs i
Arbete på väg – Nivå 1 och 2
Fredag 16 maj i Vilhelmina.
Ring Ulf Ekbäck 070-268 11 70.
Mail: ulf.ekback@vilhelmina.se

MASSOR AV PERENNER! Härdiga FRUKTTRÄD!
LOPPIS
4 st
PELARGONER
100:-

Hel låda PENSÉ
(15 st)
100:-

Sommarplantor
Buskar, träd
Häckplantor
Perenner
Jord, gödsel
Skogsplantor

Genbäcks
Plantskola AB

Östernoret, Åsele. Tel 0941-440 00
www.genbacks.se

Välkommen till Plantskolan
Vard kl 10-17 Lördagar kl 10-16
Söndagar & röda dagar kl 10-14
Måndagar
STÄNGT
Kvällsöppet torsdagar kl 10-20

Mathias Utbildning/Entreprenad Konsult

Nu kan MUEK i samarbete med
SVUF AB erbjuda MOTORSÅGSKÖRKORT.
Nu våren 2014 har vi 2 öppna utbildningstillfällen inplanerade:

20-maj Motorsåg A, 1 dag* ............ Lycksele

A = För vedkapare, byggnadsarbetare som använder motorsåg

2-5 juni Motorsåg A-B, 4 dag* ..... Lycksele
A-B = Som A + Trädfällning

* Inklusive Examination.

Mer info. med priser m.m. finns på www.muek.com
Begränsat antal platser, ”först till kvarn ...” gäller.

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

Mer tillfällen kommer i höst.

www.varitryck.se

"NU KAN NI SLÅ MIG I BILEN"

1978/ veckotidningen SE hade ett reportage. Vincent Bjur-

ström hade stilat i Stockholm på nå’n gata. Han pratade i en
biltelefon och, formligen, låg på huven till sin Cadillac. De ni!
Jag är ju inte, eller har blivit, någon "prylnisse", men hallå häftigt - det tyckte jag, så jag började undersöka. Och i Storuman blev det "napp" Elektronik Service hade biltelefoner, oj, oj.
Kurt Sundin monterade in antenn och elström till biltelefonen,
men den var stor som en symaskin i väska. Sonab hette den. Det
var säkert batteriet som vägde tungt, för tung det var den också.
Ovanpå telefonen var en vanlig telefonlur.
När man skulle ringa fick man trycka in en knapp så svarade
dom i Sundsvall, sen fick man begära numret till den abonnent
dom skulle koppla till. Dom som ville ringa till mig måste veta
var jag och bilen befann oss, då visste televerket vilken mast
dom skulle koppla till.
Veterinär Sven Gudén hade också biltelefon, så när vi möttes,
då hälsade vi med telefonlurarna i handen, vinkade.
När jag åkte till föräldrarna i Alphyddan fick jag bära in Sonaben, ställa den på ett visst ställe på diskbänken, annars stendött.
Jag annonserade i Vilhelmina-aktuellt "att nu kan ni slå mig i
bilen". Gissa om det ringde! Både barn, ungdomar och äldre.
- Hallo Eneröd, sitt du deri bil’n.
- Ja.
- Varch e du, kör du?
- Jag är snart i Lycksele.
- Jestanes, du hörs ju sä bra sä man tro du e hippo plass’n.
- Ja, nä, teknikens under. Tack hejj.
Nu sedan dom blivit mindre, mobiltelefoner, i dagligt tal sms,
mms, kan man ju fortfarande ringa och prata i dom som vanlig
fast-telefon. Det gick snabbt dom förminskades. Minns en gång
när jag skulle serva min "artistbil". J-J:s bilservice. Telefonen
borta. Vars är min mobil? Jalava visst på råd. Gå in på kontoret,
slå ditt mobilnr så hör vi när det ringer! Bland trasselsuddar,
ar,
mejslar, generatorer, skiftnycklar etc ringde det. Där var min
telefon! Det var nog inte så dumt från början, stor, tung och
ch
rejäl, man tappade aldrig bort nån telefon, så storleken harr
betydelse.
Sten Rune Erik Eneröd
www.varitryck.se

Manusstopp torsdagar kl 15.00!

BILPROVNINGEN i VILHELMINA
har ÖPPET HUS
lördagen den 24 maj kl 07.00-14.00
MC och entusiastbilar, 30 år och äldre,
är välkomna!
77x25mm4f.pdf
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DAX ATT
BESTÄLLA
STUDENTSKYLTAR!!

K

Välk o m m e n !

Vi hjälper dig förstora foton
och vi tillhandahåller skyltmaterial,
plastar in mm – allt efter önskemål.

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

Melodikrysset v.19 - 10 maj
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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

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

& PLÅTSLAGERI

•
•
•
•
•

Skorstenshuvar
Vindskivor
Beslag
Taksäkerhet
Vattenavrinning

Shoppinghelg på Kronan!

Fredag, lördag
9-10 maj

sortiment.
35% på blomsidans
(Ej växter & snitt.)
0941-100 64

kronans.blogg.se
Gilla oss på
facebook

!
Välkomna
alin
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• Räkmacka & dryck 69:- (87:-)
• Wienerbröd (ta med) 10:- (15-)
• Matbröd - ta 2 betala för 1
Krämig laxsallad med kräftstjärtar
(Även för avhämtning, gott till kvällen)

BREDBAND

Renens kabel-tv fortsätter med utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Åsele.
Utbyggnaden kommer att ske under sommaren och hösten 2014.
Tillvägagångssättet blir som tidigare, att kommunen gräver om
huvudstammarna med fiber- och kvartersnoder som ska försörja
nätet. Ny kanalisation kommer att läggas i samma kabeldike
som det nuvarande kabel-tv nätet ligger i.
På sikt kommer det kabel-tv nätet att fasas ut mot fiber, vilket
ger driftssäkrare och högre kapacitet jämfört med dagens koaxialnät. Fibernätet byggs för att kunna kvalitetssäkra levererans av
tv, internet, trygghetslarm, telefoni mm.
Ni som ännu inte har anslutit er mot fibernätet och redan är
ansluta till koax-kabel, passa på att ansluta er nu. Även ni
som inte är kunder är välkomna att ansluta er.
Ingen anslutningsavgift för er som redan är anslutna, men gräva
på egen tomt måste man göra själv.
Vid frågor och funderingar kontakta Arne Pettersson eller
Martin Göransson. Båda finns på 0941-140 00.
www.varitryck.se

3 platser kvar för kurs i motorsågskörkortet
som startar lördagen den 10 maj.
Ring för information 070-337 14 97, Stig.

Kurs i biodling

8 träffar med start onsdag 14 maj kl 18.00 på Vuxenskolan.
Kostnad: 550 kr. Ledare: Sture Gustavsson

www.varitryck.se

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

BRP ON

2015

SWEDEN

TITTA HIT!

ÅRETS NYHETER från BRP för Lynx® rullar ute på
vägarna. Välkommen att kolla in dem HOS OSS!

Torsdag 8/5 kl 12.00-19.00
®

Försäljning - verkstad - reservdelar.

6.000:- i RABATT & BUILD
YOUR RIDE! Läs mer på lynx.se

brp-tour.com

www.varitryck.se

Åsele-Nytt på nätet:
www.varitryck.se
Betonggjutning i vår

Trädgårdsvänner, vi träffas på fd Markussons bygg sdag 13 maj
kl 18.30 (Vilhelminavägen, ta av hö mot återvinningen).
Är du intresserad av a vara med, ring Marianne 0941-663 11
för mer informaon.
Åsele Trädgårdssällskap och SV

MOTTAGNING I ÅSELE 20/5 -14
Välkommen att boka tid!
Tel 0950-26600

Min verksamhet omfattar:

Advokaten
Mikael Stenman

Affärsjuridik, ackord, likvidationer. Brottmål, arvsrätt
och tvister. Fastighetsöverlåtelser, -beskattning.
Allmän rättshjälp och rättsskydd.

Kan EU:s nya vattendirektiv återskapa
Ångermanälven som en laxälv?
LUNCHMÖTE Åsele Kulturhus 12 maj kl 12.00.

Emil Källström

C-riksdagsman från Sollefteå
Välkommen!
Åsele-Fredrika Centerkrets

KONSTUTSTÄLLNING

Åsele Konstförening presenterar sin Vårsalong.
Samlingsutställning med

Birgith Axelsson, Maria Leek, Sylvia Sui Sandström.
Vernissage lördag 10 maj kl 13-16

i utställningshallen, f d Tingshuset.
Övriga öppettider: Sön 11/5 kl 13-15, ons 14/5 kl 17-19,
fre 16/5 kl 15-17, lör 17/5 och sön 18/5 kl 13-15.
Studiefrämjandet
Åsele Konstförening
www.varitryck.se

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

