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15-21 SEPTEMBER 2014
Västerbottens hållbarhetsvecka
Social, ekonomisk och ekologisk utveckling

Du är viktig!
Arrangemang på många orter 
i Västerbotten.

Ta del av programmet på 
www.seevasterbotten.se

SEE-veckan vill låta dig känna, prata, smaka,
utmana, utveckla och nätverka hållbart under en hel 
vecka eller bara en kort stund. Veckan formas av en 
mångfald av arrangörer som bidrar med livskraftiga, 

kreativa och goda exempel som väntar på att 
få väcka hållbarhetsfrön i just dig.

Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse

  
Nr 372014-09-10

Årgång 55
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ÅSELE
Åsele kyrka: Sön 14/9 kl 11.00 Familjegudstjänst med konfir-
mandinskrivning & utdelning av Min lilla Bibel till församlingens 
4-åringar R-M Näslund, P Eriksson. Tis 16/9 kl 12.00 Mat & Prat 
Simon Sundberg ”How I met my mother”. Tor 18/9 Andakter: 
13.00 Blåmesen & 14.30 Åseborg. Stor & liten Församlingens 
öppna barnverksamhet för barn 0-6 med föräldrar. När?: Tisdagar 
09.30-11.30 Var?: Åsele Församlingshem. Vad gör vi?: Umgås, 
leker, sjunger, pysslar & fikar. 
FREDRIKA
Fredrika kyrka: Sön 14/9 kl 14.00 Söndagsgudstjänst.
C Cedergren, P Eriksson.
Tor 18/9 kl 13.30-15.00
HandarbetsCafé i Förs.hem.

FILADELFIA: Ons-fre 19.00 Bön. Tor 11.30-13.00 Drop in-bön. 
Sön 11.00 Bönegudstjänst. Tis 19.00 Bön. Välkomna!

Mitt i Lappla
nd

Vänsterpartiet i Åsele
Välkomna att diskutera politik med oss i Vänsterpartiets tält i 
nedre parken.
Lokala representanter finns på plats

FREDAGAR 16-18 och LÖRDAGAR 11-14
10 september 16.00
kommer Vänsterpartiets Landstingspolitiker.
Passa på att ställa frågor om hur Vänsterpartiet
tänker arbeta med inlandets sjukvård.

11 september från 16.00
finns vår riksdagskandidat Arijan Kan här för
att prata Vänsterpartiets rikspolitik.
Vänsterpartiet i Åsele  ABF
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Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se

Valinformation
Öppethållandetider i vallokal och förtidsröstningslokal: 
Vallokal den 14 september – Kulturhuset
Åsele omland 09.00 - 12.00 16.00 - 20.00
Åsele centralort 09.00 - 12.00 16.00 - 20.00
Förtidsröstningslokaler:
Kommunhuset, Åsele
Vecka 37 måndag, tisdag, fredag 13.00 - 16.00
  onsdag, torsdag 13.00 - 18.00
  lördag 10.00 - 13.00
 Söndag 13.00 - 16.00
Servicehuset Duvan, Fredrika  
Vecka 37 onsdag 10.00 - 12.00 16.00 - 19.00
 söndag  13.00 - 16.00
Kommunalt bud
De som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder 
inte kan ta sig till en röstningslokal/vallokal, kan rösta via bud. 
Möjlighet att rösta via kommunala bud kommer att finnas på 
Åseborg och Blåmesen.
Id-handling
Väljaren ska alltid ha med sig en ID-handling för att kunna 
styrka sin identitet vid röstning.
Röstkort
Senast den 31 augusti ska röstkorten vara utdelade.
Vid förtidsröstning i en röstmottagningslokal är det ett krav att 
man har röstkortet med sig.
Har du inte fått något röstkort eller om du tappat bort det kan du 
få ett nytt från valnämndens kansli, tel 140 09 eller 140 11.
Valnämnden
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Lys upp din trädgård i höstmörkret!
Hos oss 	nns en demolåda att kostnadsfritt låna. 
Med denna får du möjlighet att testa
hur det blir att ljussätta din villa eller
trädgård innan du bestämmer dig.
Svante med personal

ta
ler

Ulf

Varmt Tack till alla som deltagit i sorgen och hedrat minnet 
av min mor

KERSTIN LAESTANDER
Tack till personalen på Bofinken för god vård och omsorg.

Älglotteri – Granlidens jaktlag
Vinnande nr: 11, 18, 41, 88, 101, 114, 128, 136, 145, 151, 167, 198, 206,  208,  
 246, 248, 268, 329, 348, 400, 431, 449.

Manusstopp TORSDAGAR
KL 15.00!! ÅSELE-NYTT

SYMASKINSSERVICE ALLA MÄRKEN
Försäljning av JANOME symaskiner från 2.195:– med 5-års garanti! 

NYTT! Nu även kortbetalning.
GARNBODEN SYATELJÉ, Bärstigen 8, Lycksele

Tel. 0950-104 59, 070-273 87 28

KASINOFEBER 
– premiär 13 september med Galenskaparna och After Shave. 
Nu visar Folkets Hus och Parker den bejublade föreställningen, 

med premiär den 13 september.
Kulturhuset i Åsele kl 19.30, 160 kr, 2 tim 20 min.
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Handskar

Sim-lyktor
fjärr

NBB 225,
Bred- och
långskjutare

Stl 7-11
Ord pris 79:-/st

gskjutare

Superpr
is! Ett parti

199:-
6 par =

249:-
Ord 359:-

799:-
Ord 999:-

Centralgatan 44. Tel 0941-101 54

Välkomna önskar OKQ8 Åsele
Helena med personal.

OKQ8 Åsele,

Vänsterpartiet i Åsele bjuder in 
medlemmar och sympatisörer 
till VALVAKA på Åsele Pizzeria 
den 14 september från 19.00. 
Varmt välkomna!

Mitt i Lapplan
d
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"ALJJAKT’N"
   Mina äldre bröder hade var sitt älgjaktslag, Harry hade 
Hansbo-Hiberget, Hadar Näsvattnet. De hade väldigt trevliga 
förberedelser varje år. Jag tänkte, älgjakt, det måste jag prova, 
verkar superkul. Men mina bröder skakade på sina huvuden
- Nej, Nej, du kom int å pass som aljjägar. Så där var det stopp.
   Då sa min far, 
- Men hör ve storaljskytt’n oppat, de e langt dit, men du ha ju 
bil’n.
Jag ringde, jag tror han blev glad.
- Men jag har ju inget vapen.
- Kom till mig så fo du lån en bössä.
   Jag körde till honom, han hade skrivmaskin så han gjorde en 
lånehandling på "bössa".
- Du si ä hannä ä en Remitor för ett å ett skött, men smäll bra å 
gå rätt, mitt i prick.
   Jag skulle provskjuta på en pappsäck som låg på en sluttning. 
Ingen träff trots tre försök, de äldre jägarna tyckte det var jätte-
kul.
- Du fo no ta bajonettanfall om aljen kom!
  Jag blev tilldelad ett "pass". Ingen eld, med sovsäck skulle jag 
sova och äta och framförallt spana efter älg, tre hela dygn.
Att bo ensam vid en myr under ett "skärmskydd" natt och dag 
blev drygt eftersom de enda djur som fanns var råttor och några 
fåglar som sjöng uppmuntrande av medlidande. Älgarna höll sig 
undan från min våldsamma "bössä".
 När jakten var avslutad mötte jaktledaren mig på förstubron, 
tog av mig bössan, sprang in i kammaren och öppnade locket på 
sängen och under sängkläder hamnade bössan.
Tänk vilket farligt vapen jag hade haft i tre dygn,
livsfarligt. Mina bröder hade rätt –
"jä vart ingen aljjägar"!

              Sten Rune Erik Eneröd
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Fler i arbete
– trygg välfärd

Elisabeth 
Björnsdotter Rahm
till Riksdagen.

- Din riksdagsledamot  
   för hela Västerbotten!

X Kryssa

THE ORDER OF THE WAY
Att sakna kunskap, 

är att leva i ett tillstånd av glömska.
Att vara okunnig, att ignorera det som handlar om dig,

är att ignorera tillgänglig kunskap.
Det är ett val, endast gjort av invärtes blindhet, 

arrogans och avsiktlig dumhet.
Okunnighet är ett val gjort av de som väljer att inte veta.

Med vänlighet och respekt lär vi av varandra.
Vi har alla samma värde.

With kindness and respect we learn from each other.
We are all equal in value.

För mer info
www.theorderoftheway.org

LOGIK
LOGIC

ANLEDNING
REASON

KUNSKAP
KNOWLEDGE

SANNING
TRUTH

ÅSELE BEHÖVER EN NY POLITISK LEDNING
Samförståndslösningar snarare än politiskt styrda system
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 X  Kryssa inlandsbon Jarl Folkesson 
på Centerns Inlandslista, verka för att:
•  Lasarettet i Lycksele bevaras med   
 fullskalig vård och BB
•  Akutsjukvård och ambulans skall  
 finnas i alla kommuner
•  Glesbygdsmedicin utvecklas så att 
 diagnostik och e-vård kan bedrivas på  
 distans – det blir lättare att rekrytera   
 nyckel-personal till sjukstugor som är i 
 utvecklingsfronten
•  Skapa ett projekt ”Psykvård i glesbygd  
 Södra Lappland”, med bas på Lycksele  
 lasarett.
• Aktivt erbjuda PSA-test till medelålders 
  män – prostatacancer är Sveriges 
 vanligaste cancerform
•  Utveckla vården av kvinnliga cancer-
 former till forskningsfronten 
•  Behåll och utveckla attraktiva buss-
 linjer tvärs över länet, fjäll – kust – fjäll 

Vård och omsorg, kommunikationer och 
kultur skall främja sysselsättning och 
befolkningsutveckling i Västerbottens 
Inland!

DU bestämmer vården i Inlandet genom 
att rösta i landstingsvalet. OCH glöm 
inte bort att kryssa inlandsbon
 X  Jarl Folkesson på Centerlistan.

DU bestämmer vården i Inlandet! 
Rösta i landstingsvalet!

ONSDAX
från 6 år
Filadelfia Storgatan 27

Vi pysslar, sjunger, leker
och berättar ur Bibeln.

Start onsdag 17/9 kl 18.00-19.00. 
Välkommen!
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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.37 - 13 september

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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Valdagen den 14 september
i Åsele håller Folkpartiet

VALVAKA
i Kaffestugan från kl 20.00. 

Vi bjuder på kvällsmat medan vi väntar på 
valresultatet. Välkomna!

Kom du också och
ställ dina frågor!

FOLKPARTIETS VALSTUGA
Riksdagsman

Maria
Lundqvist Brömster

besöker Åseleborna
fredagen den 12 september

kl 16.00 i Valstugan.

Maskinen har fastmonterad
vinch fram. Dessutom extraut-
rustad med hasplåtsats, flytt-
bar vinsch och trådlös fjärr-
styrning.
Svensktillverkad
Leja timmervagn Eko
med stolpe och fäste för vinsch
samt timmersax.

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

SPF-Klippan i Åsele inbjuder till 
månadsmöte med SURSTRÖMMINGSFEST

på Ka�estugan onsdagen den 17 september kl 13.00. 
Alla välkomna! Ta gärna med en vän.   Medarr:

Vuxenskolan
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Klimatdagen  
Onsdag 17 september 

Vilhelmina, Folkets hus 
 

Fri entré hela dagen! 

Program 

9.30-11.30  Omställning Sverige 
Vi blir alltmer medvetna om att vi förbrukar mer resurser 
än vad vår jord klarar av och att vi behöver ändra livsstil. 
Men hur ska det går till? Och vad kan du göra som privat 
person, yrkesmänniska och samhällsaktör?  
Anders Persson talar kring detta. 
 
13.00-15.00   Sweet Dreams  
Anna Jonsson och Sara Nilsson välkomnar till en kabaré 
om miljö, mod och behovet av förändring! I en salig 
blandning av humor och allvar gestaltas en absurd 
verklighet. Med teater, sång och musik skildras drömmen 
om en rimligare värld.  
 

15.00-15.30  Fika  
Vi bjuder på kaffe/te och kaka. 
 

15.30-17.30  Film: Vildmarkshav 
Deborah Shapiro och Rolf Bjelke seglade runt Antarktis i 
Södra Oceanen. Nu kommer de till Vilhelmina och 
presenterar en fantastisk naturfilm som också visar hur 
klimatet har förändrats och hur det påverkar djur och 
natur.  
 

Omställning Sverige och Sweet Dreams kommer sändas på webben, 
se respektive kommuns hemsida 17 sep. 

Tråkiga snickerier där hemma? Ring Joakim Wåhlstedt för ett 
kostnadsförslag. Självklart kan rotavdrag användas. 0705-48 39 84.

OPiNiON bjuder in alla intresserade till valvaka i Söråsele byastuga.
Är du intresserad av att följa valets utgång men vill hellre 

göra det i sällskap av andra. 
Kom till Söråsele byastuga 14/9 från 20:00
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 Maria Kristoffersson 

Jag vill jobba för ett län

- Med en vård nära dig
- Med ambulanser och akutplatser 
  i alla kommuner
- Med riktig demokrati
- Där hela länet räknas
- Där  fjälldalar driver på och växer
- Där unga vill bo och jobba
- Där vårdcentraler och distrikts-
  sköterskor prioriteras
- Med en Närodlad Politik!

Landstinget behöver 
en inlandsbo!

Inlandsbo!
Det här valet är ett ödesval för oss i inlandet.
Du får rösta precis som du vill men jag ber dig,
rösta med ditt hjärta i Landstingsvalet!
Lägg din röst på rättvis och likvärdig vård i
hela länet!

www.danielssonsko.se

Färska köttlådor i butiken
fredag 12/9 12-19.

Nyslungad honung, grillkorv, hembakt
m m. Fika.

Välkommen till ia:s gårdsbutik, Avasjö, Åsele. 070-305 45 78

           HANDARBETSCAFÉ
Kaffestugan onsdag 17 september kl 18.00.

Garnförsäljning av Hemflit, Gunvor Lundin. 
Det kommer även bli lite spännande pyssel & knåp under hösten.

Alla varmt välkomna!

Nu startar



www.varitryck.se

JÄGARE OCH JAKTLAG!
Vi köper upp älg, älghudar och gråfågel.

Järnvägsgatan 10, Vilhelmina

Även försäljning av älgkött och
renkött, styckat och paketerat!

Tel 0940-134 30

Åseles samlade opposition!
Lör 13/9 Valfinal Fredrika 
 kl 10.00 vid Handlarn
Lör 13/9 Valfinal Åsele kl 11.00 
 i nedre parken.

Rösta för nytt styre i Åsele – med framtidstro och kraft till
förändring – rösta med oppositionen!

- Stärka Åsele marknad och turistentreprenörerna.
- Öka satsningen på kultur och föreningsliv.

Gå och rösta!  Kryssa bara en kandidat!  Stryk ingen kandidat!

Är du en grön trafikant? 
Tar du cykeln, promenerar eller alltid tar bussen istället för bilen?  
Skicka in en motivering till hur du hjälper miljön genom att släppa ut mindre koldioxid.  
Du har chans att vinna cykellysen, reflexer m.m.   
Maila eller skicka brev/vykort med en kort motivering samt kontaktuppgifter till: 

evelina.ohgren@vilhelmina.se 

Energi- och klimatrådgivningen 

Torget 6 912 81 Vilhelmina     

Vinnare kontaktas v.40 
Vill du delta i en nationell tävling? 
Ladda ner appen Commute Greener och samla poäng, medaljer och få 
personliga tips. Utmana dina vänner samtidigt som du är med och 
tävlar om fina priser!  

Europeiska Trafikantveckan - En hel vecka om miljövänliga transporter 16-22 september.
Trafikantveckan arrangeras sedan 2002 runt om i Europa varje år.
                                                     Under trafikantveckan kör vi en utlo�ning!
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ÄT SÅ MYCKET DU 

ORKAR!

070-692 53 14 
eller 0621-61 000.

Välkomna till Khun Nok Thai Food - Junsele
Meny v. 37.
Friterad fisk med röd chilisås
Currykyckling med potatis
Stekt ris med räkor
Wokade grönsaker med alternativ
Wokad fläskfilé med chili & ingefära
Meny v. 38.
Kyckling fräst i ingefära
Wokade grönsaker med alternativ
Friterad fisk med sötsursås
Fläskfilé med panengcurry
Stekt ris med räkor

Öppettider: Fred 17-21 
Lör 12-21 | Sön 12-20 

ÖL och VIN 
rättigheter

Titta gärna in på vår 
Facebook för info.

Sök: "Khun Nok Thai Food"

Nu drar vi igång med vår 
omtyckta Månadsbuffé
Med start  Lördagen 

27/9 kl: 17:00
Pris: 165:- /pp

Barn under 120cm= halva priset!
Begränsade platser så boka 

gärna bord innan.

Akutvårdsplatserna i Dorotea & ambulansen 
i Åsele ska återställas.

Anders Sellström 
Riksdagskandidat 

Jonny Kärkkäinen 
Landstingskandidat

Valskjuts (S)
Behöver du skjuts till vallokalen?
Ring någon av oss så ordnar vi det.
Urban 070-608 97 95
Stefan 070-589 71 43
Birgitta 070-629 40 21 Socialdemokraterna i Åsele

BEHÖVER NI HJÄLP MED  

Dränering, avlopp, vattenledning, jordvärme, plane-
ring av tomt, slyröjning, stubbar, bredband

vänd er då till

070-646 79 32 Jon
Nyttja

rotavdraget!
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Om det blir fel - gör om, gör rätt!
Självklart ska vi ha en 
ambulans i Åsele!

opinionasele.se

• Bör vi minska de delade turerna?
• Vi tror att det behövs ett särskilt 
boende i Fredrika. 
• Lyssnar politikerna verkligen på  
medborgarna?

FISKHANDLAR’N
kommer till Fredrika, torget

torsdag 11/9 kl 10-14.
Väl mött! Nisse, 070-645 48 73

Oppositionen i Åsele tänker inte privatisera 
kommunens verksamheter!
I förra veckans Åsele-Nytt påstår (s) att den samlade opposition-
en kommer att privatisera vården och sälja ut energiverket, 
skogen samt kommunförrådet. Det �nns ingen sanning i det – 
inte ett enda påstående i deras annons har någon grund i 
något valprogram från oppositionen.
Vi undrar varför majoriteten försöker smutskasta oss och inte 
håller sig till sanningen?
Det vore på sin plats med en oentlig ursäkt innan valdagen, i 
radio och VK/VF!
Vi uppmanar alla (s)-are i kommunen att ta avstånd från detta 
handlingssätt genom att lägga er röst på oppositionen i 
kommunvalet! Åseles samlade opposition
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(S) i Åsele blickar framåt!
Socialdemokraterna i Åsele tror på en ljus framtid för kommunen. Vårt mål 
är få befolkningskurvan att peka uppåt. Några av våra ledord för att nå dit 
är Trivsel, Service och Tillgänglighet. En liten kommun som vår är naturligt-
vis beroende av hur riksdag och regering handlar, men utifrån de förutsätt-
ningar vi tilldelas kommer vi att arbeta för utveckling och tillväxt. Notera att 
en socialdemokratisk regering kommer att tillföra Åsele 4 miljoner kronor 
i nationella satsningar! Vår framtidstro står orubbad. Här följer några punkter 
som visar vad vi gjort hittills och hur vi tänker agera framgent för en positiv 
utveckling.

• Arbete och sysselsättning. Vi kommer att införa heltid som norm för 
 kommunens anställda. På detta vis skapas en mer jämlik och trygg arbets-
 miljö för våra anställda. Dessutom blir vi mer attraktiva som arbetsgivare. 
 För att bevara de arbetstillfällen som �nns i kommunen, samt för att 
 grunda för nya, vill vi bistå och stötta våra lokala företag. 
 Ett sätt att göra det är att erbjuda våra etablerade företag utbildning för 
 att öka kompetensen samtidigt som det kan skapa nya arbetstillfällen.

• Utbildning. Att vi har en bra grundskola visar lärarförbundets rankning för 
 2014. Topplacering både i länet och hela landet. Men vi är inte nöjda med 
 det. Vi strävar uppåt! Vi kan även erbjuda vuxen- och vidareutbildning för 
 alla. Dels via vårt egna lärcentra, men nu har vi också den nystartade 
 folkhögskole�lialen på Blåviken. Dessutom har vi (som nämnts ovan) via 
 ÅNS företagsanpassade utbildningar.

• Omsorgen. Vi har redan nu en mycket bra och trygg vård för våra äldre.
 Vi strävar ändå efter att förbättra den ytterligare. Detta vill vi åstadkomma 
 genom en kvalitetshöjning som vi uppnår bl.a via samverkanslösningar 
 inom våra boenden.

Kultur, fritid och föreningsliv. Åsele har ett rikt kulturutbud och ett aktivt 
föreningsliv. Vi vill även fortsättningsvis satsa på att bibehålla och utveckla 
alla våra kultur- och fritidsanläggningar, samt stötta föreningslivet på bästa 
sätt.

Dessa åtgärder tillsammans gör att vi tror på en positiv utveckling för 
kommunen. Vårt mål har alltid varit att utveckla och förbättra till gagn för 
våra invånare. Det målet står fast. Befolkningskurvan ska peka uppåt! 
Dit når vi bäst med ett socialdemokratiskt styre i kommunen.

Glöm inte att rösta! 
Tänk på att en icke lämnad röst
är en röst på den du INTE vill ha!  

 

               Socialdemokraterna i Åsele


