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SEMESTERTIDER!
Veckorna går och det drar ihop sig
till semesterstängt på VARI-tryck.

Vi håller tryckeriet stängt

14/7 – 10/8

Sista VILHELMINA-aktuellt och
ÅSELE-NYTT före semestern
kommer onsdagen den 9 juli.
Vi kommer dock att ge ut ett "extrablad"

onsdagen den 23 juli!
Vi trycker och gör färdigt före semestern
och därmed blir MANUSSTOPPET

tisdag 1 juli kl 17.00.
Tänk på detta när ni planerar er
sommarannonsering!

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 kyrka: Fre kl 19.00 Jazz, psalm och visa, konsert med
Prunus Padus. Sön kl 11.00 Högmässa, M Nygård.
FREDRIKA
Fredrika kyrka: Sön kl 14.00
Söndagsmässa, M Nygård,
A Nygård.

FILADELFIA: Sön 29/6 11.00 Gudstjänst med nattvard, David
Erson talar & sjunger, sedan församlingsmöte. VÄLKOMNA!
All uppvaktning undanbedes på min födelsedag, vänligen
men bestämt. Bortrest.
Sibylla Andersson
Vårt varma tack till er alla som hedrat minnet av vår
älskade

KARIN ENGLUND

vid hennes bortgång.

Barnen med familjer
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Ungdomar ska ha rätt till feriearbete.

Lägenheter till salu eller uthyres
Fiskaregatan 9.
För information: Daniel Englund 070-515 84 81.

SKARVFRI HÄNGRÄNNA
- enklare kan det knappast bli!
3.9'' /#( &5.+4)/.%,, $%3)'. s 4!2   -%2 6!44%.

34/25-!. s      

Semesterstängt
7/7-4/8!

Salong Carina

Välkommen åter tisdag 5/8!

TORPCAFÉ på ÅSEBORG

Onsdagen den 2 juli kl 13.30. Underhållning med Sven Oscarsson.
Vid regn, i matsalen. Alla varmt välkomna! Frivilliggruppen/SPF/SV

DAX FÖR GARAGERENSNING?

Du vet väl att du som privatperson kan annonsera ut
dina prylar för 50:- i ÅSELE-NYTT??
Fråga efter "50-lappen".

SOMMAR PÅ VOJMA OPTIK!
Vi har öppet som vanligt med
undantag för v 30-31-32 då det
är fredagsstängt.

Ray-Ban
med styrka
1 895:(utan fr 1400:-)

Glad sommar önskar Maria,
Katarina & Ann-Cha!

Välkomna!

Uörsäljning av marasor!
för endast 10 – 20 kr/kg

Öppettider är under sommaren:
Jämna veckor: sdag-torsdag 11.00-17.00.
Ojämna veckor: sdag-fredag 11.00-17.00. Lördag 11.00-14.00.
Välkommen till Östra Ormsjö
Barbro N-Andersson, tel: 070-674 61 53
www.fyrahander.se
www.varitryck.se

Åsele kommun kommer att höja grundhyran från
2014-08-01, i enlighet med Stiftelsen Åselehus hyreshöjningar. Denna höjning avser kommunens lägenheter.
Tekniska avdelningen, Åsele kommun
Maskinen har fastmonterad
vinch fram. Dessutom extrautrustad med hasplåtsats, flyttbar vinsch och trådlös fjärrstyrning.
Svensktillverkad
Leja timmervagn Eko
med stolpe och fäste för vinsch
samt timmersax.

Välkommen in för mer
information.
Passa på och hämta
vår nya broschyr.

Put and take-fiske i Abborrtjärn, Björksele
Premiär! Lördag 28 juni kl 10.00.

Fiskekort finns att köpa premiärdagen vid tjärnen.
Övrig tid köps korten av fiskekortsförsäljare i Björksele.
Pris: 100:-/person och dygn. Tre ädelfiskar totalt får tas.
Vi har även märkt en fisk, fånga den och vinn 500:-.
Gäller endast premiärdagen.

Kör väg Gafsele - Björksele, efter bron över Sämsjöån, ta av
andra väg vänster som är skyltad. Kör den vägen ca 0,5 km till
nästa skylt. Parkera bilen på lämpligt ställe. Följ blå snitsel
ca 800 m och ni är framme vid denna natursköna tjärn!
OBS! Lämna 4-hjulingen hemma. Vi tar oss till tjärnen genom
en kort promenad i lätt terräng. Det gör gott för vår hälsa.
Vid tjärnen serveras korv, kaffe och läsk till en billig penning.

Välkommen till en trevlig dag vid Abborrtjärnen!

Björksele FVO

www.varitryck.se

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

Södra Lapplands Socialdemokratiska Förening hållerr
medlemsmöte i samarbete med Åsele Socialdemokratiska
Arbetarekommun 2/7 kl 18.00 i Fredrika Församlingshem.
Medlemmar och sympatisörer välkomna!

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

PLANT-REA
50% SOMMARPLANTOR
30% ÖVRIGA VÄXTER
LOPPIS Östernoret, Åsele.
Tel 0941-440 00
www.genbacks.se

Öppettider t o m 11/7
Vardagar kl 09-16
Lunchstängt kl 11-12

Genbäcks
Plantskola AB

ÅSELE KOMMUN

LYST Kundtjänst Sommaröppettider
Kundtjänst i Lycksele, Storuman, Tärnaby, och Åsele har
sommaröppettider under vecka 27-32.
Växeln har öppet kl. 08.00-16.00
Mer information om receptionernas öppettider och lunchstängning
hittar Du på respektive kommuns hemsida.
www.lycksele.se
www.storuman.se
www.asele.se
Glöm inte att lämna in era önskemål om hallhyra i Storuman
för ht-14 – vt-15 senast fredag den 4/7. Blanketter finns
på Storumans kommuns hemsida eller i kommunreceptionen.
Konsumentvägledaren i Lycksele, Storuman och Åsele Ingrid
Elebrink har semester 23/6 – 18/7 och även 11/8 – 22/8. Allmän
konsumentinformation kan du hitta på www.konsumentverket.se

www.varitryck.se

Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se
Boende Åsele Marknad
Under Åsele Marknad är efterfrågan på boende mycket stor.
Har du något att hyra ut – hus, lägenhet, rum, stuga eller husvagn? Meddela
Turistbyrån om vad du har till uthyrning.
Åsele Turistbyrå: Tel. 0941 – 140 78, turistinfo@asele.se

Sommartider på ÅNS och Lärcentrum
Under sommaren har ÅNS och Lärcentrum semesterstängt från 3/6 – 6/8.
ÅNS har öppet under vecka 29, alltså marknadsveckan.
Studenter som behöver tillgång till Lärcentrum för t.ex. tentamen kan
kontakta oss innan stängningen så hjälps vi åt att hitta en lösning.
Vi önskar alla en trevlig sommar!

Kommunens växel har öppet 08.00 – 16.00 vecka 27 – 32
Barn- och utbildning informerar
Kommunal vuxenutbildning Samverkansavtalet mellan länets kommuner
innebär att det inns möjlighet att ta del av utbildningsutbudet för gymnasial
vuxenutbildning i alla länets kommuner.
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Åsele Lärcentrum.
Svenska för invandrare (SFI)
Kurser i SFI anordnas i Åsele. Alla ansökningar till vuxenutbildning och SFI
skall ske genom Åsele Lärcentrum.
Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold Näsström, tel. 0941-141 05.
Studie- och yrkesvägledare är Hanna Persson, tel. 0941 – 142 37.
För ytterligare information se hemsidan www.asele.se – komvux
eller kontakta Åsele Lärcentra 0941 – 142 37 eller 142 38.

Feriearbeten 2014
Under sommaren 2014 kommer 66 ungdomar att innas ute runt om i
kommunen på olika feriearbeten, två veckor vardera.
I sommar har 9 företag och 5 föreningar valt att ta emot ungdomar, ungefär
lika fördelning som 2013. Övriga ungdomar inns på 9 olika kommunala
arbetsplatser.
Det är viktigt för Åsele att vi kan erbjuda feriejobb för våra ungdomar
eftersom det ger en första inblick i arbetslivet och skapar kontakter, nätverk
och referenser för framtida anställningar, framförallt för de ungdomar som
har feriejobb i samma bransch som de utbildar sig till på gymnasiet.
Undersökningar visar att unga som haft ferie- och/eller extrajobb under sin
gymnasieutbildning har upp till 35 procentenheter större sannolikhet att hitta
ett riktigt jobb jämfört med de som inte haft det.

Åsele kommun önskar alla en Trevlig Sommar!

www.varitryck.se

Ny företagsetablering i Åsele
Arbergo Skandinavia AB
Företaget har lyttat sin verksamhet från Holmsund till Åsele och Blåvikens
industrilokaler. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer bland annat
gummimattor där produkterna är baserade på returgummi.

Nyanställda på tekniska avdelningen
Åsele kommun har anställt två nya medarbetare inom Samhälls- &
Byggnadssektionen, som är underställd Miljö & Byggnadsnämnden.
Den nye byggnadsinspektören är Tony Johansson som kommer från Umeå.
Vår tidigare byggnadsinspektör Roger Söderström har slutat men hjälper
Tony att komma in i arbetet.
Sune Hellström, vår miljöinspektör, slutar också inom detta år han är just nu
sjukskriven. Vår nya miljöinspektör är Soia Sparrfeldt från Gafsele.
Tony
Johansson

Soia
Sparrfeldt

Information till allmänheten om nya bygglovsbefriande åtgärder
Idag inns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15
kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli ändras lagstiftningen så
att ler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De lesta av dessa åtgärder
behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen.
Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja
byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden
följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.
Ta kontakt med din kommun om du planerar att bygga nytt så kan de berätta
om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till
byggnadsnämnden.
När lagen träder i kraft den 2 juli kommer mer information att innas i
broschyren ”Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov”.

Nedre Parken och rastplats på Norrstrand
I den nedre parken har Allmänna utskottet beslutat att kommunen ska börja
med att byta ut VA ledningar till fontänen och tittar just nu på hur man kan
förbättra elen för marknadshandeln. En plan inns om att hårdgöra ytan där
den tänkta torghandelsplatsen ska vara, mitt emot Coop. Arbetet påbörjas till
hösten. För utformningen av resten av parken kommer det att tillsätta en
arbetsgrupp som jobbar vidare med planeringen.
Traikverket har för avsikt att anlägga en rastplats vid cirkulationsplatsen på
Norrstrand. Det förs en dialog om vad vi vill att det ska innas utöver vanlig
rastplatsstandard. Detta skall beslutas för att TRV ska kunna gå vidare med
projekteringen och eventuellt påbörja bygge under 2015.
Vi kommer att lägga ut information i båda ärenden på hemsidan.

www.varitryck.se

Inlyttarprojektet
Det ordnades en visningsresa för inlyttningsintresserade Holländare i
månadsskiftet mars/april. Tre personer deltog, varav två hade familj. Alla var
nöjda med resan och mycket intresserade av Åsele. En har redan besökt Åsele
ytterligare en gång tillsammans med sin familj. Alla tre kände sig väldigt
välkomna och otroligt bra bemött av Åseleborna, på ett sätt som de menar
inte händer i Holland.

Mottagning av nyanlända
Åsele Kommun har under 2014 utökat sitt mottagande av lyktingar och har
nu avtal med Länsstyrelsen om 20 platser, mot tidigare fem platser.
Dessa personer har redan uppehållstillstånd och kommer att eller har redan
börjat sina SFI-studier.
De kommer endera från en lyktingsförläggning i Sverige (via Arbetsförmedlingens bosättningsenhet) eller direkt som kvotlyktingar utvalda av
UNHCR (via Migrationsverket). Åsele kommun har haft önskemål om att i
första hand ta emot barnfamiljer.
Har du frågor eller är du intresserad av att få kontakt med någon nyanländ
hör av dig till lyktingsekreterare Birgitta Forsberg Reinegren, 0941-140 52
eller Eva Söderqvist, 0941-140 17.

Efterlysning: Praktikplatser
Målet är givetvis att dessa lyktingar ska trivas och vilja bo kvar i Åsele, därför
är tillgången till praktikplatser jätteviktig så att de får bättre möjlighet att
lära sig svenska, lära känna Åselebor och få en bättre förståelse för Sverige,
Åsele och vår kultur.
Kontakta arbetsförmedlingen eller kommunen om du är intresserad av att
hjälpa våra nya Åselebor med hjälp av en praktikplats, eller om du har frågor
om det.

Åsele kommun söker nya medarbetare:
- Två enhetschefer inom äldre- och handikappomsorgen 100 %. En tjänst är
tillsvidare och en är vikariat tom 151231 med möjlighet till tillsvidare.
- MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska 50 % tillsvidare.
- Vik. Förskollärare på förskolan Renen. Tjänsten är på heltid i barngrupp 1-5
år. Under tiden: 2014-08-15--2015-02-16.
- Lärare NO/SPV år 7-9 Åsele Centralskola. Under läsåret 14/15. Tjänsten är
82 %, visstidsanställning
- Resurslärare SV/ENG/MA år 4-6 Åsele Centralskola. Under läsåret 14/15
Tjänsten är på 44 %, visstidsanställning
- Speciallärare med inriktning svenska Åsele Centralskola. Under läsåret
14/15. Tjänsten är på deltid 50 %. visstidsanställning.
- Vik. lärare år 1-3 Åsele Centralskola. Under läsåret 14/15. Tjänsten är på
deltid. 25 % visstidsanställning

Läs mer på www.asele.se
www.varitryck.se

För oss är det självklart att sätta människan i centrum.

Sommarerbjudanden
med fina priser!

Tel 070-321 75 79
Industrivägen 6, Vilhelmina.

FYRHJULINGAR
Prisex:

ALUMINIUMBÅTAR
Prisex:

Alu-åror ingår!

SILJAN 370 19 900:inkl moms

GOES 520 48 900:- Vid köp av två båtar samtidigt –
inkl moms

Kärcher högtryckstvätt ingår!
Vid köp av fyrhjuling får du
extra fina priser på utrustning.

SUPERPRIS!!!
Hemleverans ordnas,
tel 070-321 75 79

Folktandvården
Sommarens öppettider hos Folktandvården
Måndag – torsdag kl 07.10 – 16.40
Fredag kl 07.10 – 12.10
Vilhelmina
tel 0940-155 60

Åsele
tel 0941-143 50

Dorotea
tel 0942-251 40

v 27 Öppet
v 28 Öppet
v 29 Öppet
v 30 Öppet
v 31 Stängt
v 32 Stängt
v 33 Öppet

v 27 Öppet
v 28 Öppet
v 29 Öppet
v 30 Stängt
v 31 Stängt
v 32 Öppet
v 33 Stängt

v 27 Öppet
v 28 Stängt
v 29 Stängt
v 30 Öppet
v 31 Öppet
v 32 Stängt
v 33 Öppet

Observera att eventuellt återbud hos Folktandvården
skall meddelas minst en dag i förväg. Utebliven tid och
sent återbud efter kl 15.00 dagen innan debiteras.
Trevlig sommar!!!
www.varitryck.se

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

Den samlade oppositionen
i Åsele!
FÖRSTA SOMMARCAFÉET PÅ TORPET

Onsdag 25 juni kl 13.30. Dragspelsmusik med Cornelis Effern.
Kaffe serveras kl 14.00.
Alla hjärtligt välkomna!
Vid dåligt väder är vi i matsalen på Åseborg. Frivilligegruppen/Studiefrämjandet

Anny’s Klipp & Fix

0941-450 50

Storgatan 29. Dam-, herr- & barnfrisering

Semesterstängt v27-30. Öppet enligt överenskommelse via telefonbokning.

Trevlig sommar!

Bion i Åsele visar
EDGE OF TOMORROW
ROW
27/6 20.00 80 kr 11 år

GRACE OF MONACO
CO

bioniasele@live.se
bioniasel
asel
sel
www.bioniasele.se
www.bio
on

29/6 19.00 70 kr bt

EDGE OF TOMORROW
ORR
ROW
29/6 20.00 70 kr 11 år

DRAKTRÄNAREN
N2
11/7 18.00 60 kr 7 år

DRAKTRÄNAREN
N2
13/7 15.00 50 kr 7 år

KULTURDAG 2014
14 17/7
MONTY PYTHON LIVE (MOSTLY)
Direkt från O2-arenan London
20/7 20.00 180 kr bt

www.varitryck.se

Melodikrysset v.26 - 28 juni
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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

www.varitryck.se

