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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, reklam-
utskick 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

Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse
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ÅSELE KYRKA
Söndag 7/6 kl 14.00 Söndagudstjänst, Bengt Kra�, Petra Eriksson.

FREDRIKA
Söndag 7/6 kl 11.00 Söndagsgudstjänst, Bengt Kra�, Petra Eriksson.
Onsdag 10/6 kl 19.00 Bön i kyrkan.

FILADELFIA: Ons 3/6 18.00 Musikcafé, Gun och Inge Ström, 
Lars-Ivar Nilsson. Sön 11.00 Gudstjänst med nattvard, Elin och 
Stanley Almqvist, sedan församlingsmöte. 
Tis 18.00 Bön.  Välkomna!

Bli bussförare!
Intensiv förarutbildning

2015-08-24 – 2015-12-04, 15 veckor inkl YKB.
Om du behöver ytterligare körträning förlängs din kurs veckovis upp 
till 25 veckor.

Individuellt upplägg. En del teoriavsnitt kan du med fördel göra 
hemifrån.

Ansökan senast 24 juni! Läs mer på www.vilhelmina.se/larcentrum

Siri Nilsson, tel 0940-142 34.

Gilla oss på
Facebook
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RÄNNAREN NORSJÖ • LÖRDAG 13 JUNI kl 20-01

Dansbandet 
STAGE spelar 
i stora logen!

300 kr förköp, 350 kr vid kassa. Förköp på Medan, 
Norsjö folkets hus.
Åldersgräns 15 år till område, 18 år till pub, leg. kontroll.
Arrangör: Norsjö folkets hus och BP food corner.

w
w

w
.n

or
sj

of
ol

ke
ts

hu
s.

se

Lansering av ny tjänst i ert område

Container för brännbart avfall till ett 
fast månadspris
Kontakta vår säljare Mathias på 010-452 54 61 
eller mathias.mattsson@ilrecycling.com

SISTA CHANSEN OM DU VILL TA   
AM-KORT eller Moped klass 2 2015

ÅSELE DOROTEA VILHELMINA
Anmälan: www.medborgarskolan.se Tel 0940-600202 eller 600203

Trädgårdsdag på Asplunda Lanthandel
i Tallsjö 14 juni.

    TRIVSELKVÄLL
Stiftelsen Åselehus bjuder in alla hyresgäster till en träff

tisdagen den 9 juni kl 18.00.
Vi träffas vid uteplatsen på bostadsområden Stugan (mittemot 
högstadiet). Under kvällen kommer vi att informera om vår 
verksamhet. Kom och ställ frågor eller lämna era synpunkter. 
Vi bjuder på grillkorv och kaffe.  Hjärtligt välkomna!
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STORMARKNAD
LYCKSELE
SÅGVÄGEN 2 • 0950-122 21

Kom in så får du hjälp 
i abonnemangsdjungeln!

Vi bjuder på kaffe och en trisslott!

ÅSELES OKÄNDA SEVÄRDHETER 
Studiecirkel om ca 5-6 träar, start måndag 8/6 kl 18.00,
Studiefrämjandets lokal.
Begränsat antal deltagare – först till kvarn.
Ledare: Fredrik Nordin.
Anmälan till 0941-664 64.

Kommunalpensionärerna i Åsele-Dorotea-Vilhelmina  
inbjudes till medlemsresa till Skellefteå 28 juni 2015

På programmet: Utomhusteater "Ringaren i Notre Dame",
ka�e + mat. Kostnad 200:-/medlem.
Buss avgår från Vilhelmina FH kl 07.30,
Dorotea torget kl 08.10, Åsele busstation kl 08.40.
Anmälan till:
Dorotea Birgitta 073-054 08 98
Åsele Eivor 072-234 00 65
Vilhelmina Ulla-Britt 070-679 50 20

Mitt i Lapplan
d

Välkommen!
SKPF-Distriktet

Sista anmälnings-

dag 18 juni 2015! 

Examensbuffé
Fredag 12/6 kl 10.00-14.00.
Vi grillar karré, hamburgare, strips, stekt potatis, goda såser, stor 
salladsbuffé & tårta. 85 kr, barn 3-12 år 60 kr.  
Beställ vårt STUDENTFAT/SOMMARFAT:
Lufttorkad skinka, kycklingfilé, rostbiff, frukt, grönsaker, sås & 
potatissallad. 140kr/pers. Kan beställas hela juni.
Hos oss kan du även beställa smörgåstårtor 10-, 15- & 20-bitar.
Välkommen!                   Stina 073-032 64 67, Anki 070-303 27 30

SÄLJES! Skoter, 1977 Ski-doo Everest. Något 

Telefon 070-625 79 21, lör-sön 0954-330 32
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Välkomna till medlemsmöte/våravslutning
för socialdemokrater i Åsele kommun. 
På dagordningen bla köp av Åsele Kraft, äldreomsorgen
i kommunen. Lättare förtäring bjuds på. 
Måndag 8/6 i Söråsele byastuga.

Styrelsen hälsar
välkommen!

Sjötomt till salu i Fredrika. Tomtmark till fritidsbostad.
Areal 4020 kvm. Fastighetsbeteckning: Åsele Holmsele 1:32.
Tel 076-141 01 41, 070-697 09 78.

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

MASSOR AV PERENNER!
Härdiga FRUKTTRÄD!

MASSOR AV PERENNER!
Härdiga FRUKTTRÄD!

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

LOPPISSommarplantor
Buskar, träd

Häckplantor
Bärbuskar

Kryddor
Jord, gödsel

Tillbehör
Skogsplantor
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Patrik Bygg Junsele AB, Köpmangatan, 880 37Junsele, 0621-711 00, 
070-694 07 78, hemsida: www.pa-bygg.se, e-post: info@pa-bygg.se Ombud för Systembolaget

Öppet mån-fre 7-17 lördag 10-13

BYGGVARUHUSET Årets cyklar 
är nu hemma

Tänker du måla om 
i sommar? 

Vi har den bästa färgen.

Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt 
ring för ett oförpliktande samtal. Svensktalande 0045-43 33 29 79 eller e-post arvid@madsen.dk

AC Omsorg 
Vill du bli familjehem? Vi utreder, utbildar & handleder.
www.ac-omsorg.se

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP. 4 §
ANGÅENDE VINDKRAFTSANLÄGGNING
Åsele Vindkra� AB har idag bygglov och rä� a� bygga och driva sex 
vindkra�verk, med planerad dri�start år 2016, på och vid Järvsjö-
kullarna omedelbart väster om Sängsjön i Åsele kommun. Bolaget 
har redan nu planer på a� utöka vindkra�sanläggningen från sex �ll 
13 vindkra�verk. 

Utökningen från sex �ll 13 vindkra�verk kommer under byggnads-
�den a� medföra transporter och maskinljud. Färdig vindkra�s-
anläggning påverkar landskapsbilden samt medför ljud och skuggor.  
Anläggningen kommer a� ta mindre mark- och naturresurser i 
anspråk. Bolaget ska enligt miljöbalken genomföra samråd med 
enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt övriga berörda.

Åsele Vindkra� AB bjuder härmed in �ll e� samrådsmöte på kultur-
huset i Åsele kl 19.00 måndagen den 8 juni. 

Vid samrådet kommer Bolaget a� informera om vindkra�sanlägg-
ningen och dess påverkan. Bolaget är intresserad av a� få in 
synpunkter från allmänheten. Vi önskar a� ni anmäler er �ll samrå-
det senast den 5 juni �ll Åsele Kra�, telefon 0941-100 03.
Kan ni inte komma tar vi gärna emot synpunkter per brev �ll
Roger Jansson, Åsele Kra� AB, Centralgatan 31, 919 31  Åsele
senast den 1 juli 2015. 

För mer informa�on kan du kontakta vd Roger Jansson tel 0941-100 03 
eller projektledare Ulf Gunnarsson 070-512 51 70.

Åsele Vindkra� AB
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Restaurang Kastal

Personalen hälsar er välkomna!

Kyrkvägen (övre torget) Åsele
Telefon 0941-220 22

Gilla oss på

Allt endast
279 kr

Thaivecka 3/6-5/6, dagens lunch 85 kr
Thaimixbuffé: Friterad kyckling, friterat 
fläsk, friterade lökringar, friterad paprika, 
fläskgryta, kokosgryta, biff med bambu-
skott, nudelwok, vårrålle, salladsbar, läsk, 
kaffe, efterrätt ingår i priset.

Helgerbjudande:
Förrätt Laxbagel
Varmrätt Turkisk tallrik eller
 Libanesisk tallrik
Efterrätt Cheesecake

Uthyres: Tingshusgatan 4, Åsele.
Helrenoverad 1 rum & kök 40 m². Tillgång till förrådsutrymmen 

samt tvättstuga. Svar till Ray Lindahl tel 070-632 42 94.

Åsele Nya Golfklubb inbjuder ALLA intresserade att komma 
till Golfbanan, söndagen den 14 juni kl 10.00 för att få:
• prova på golf • information/utbildning Gröna kort/kurser
   under säsongen

10.00 Scrambletävling.
 Prova på golf över 9-hål under lättsamma former.
 (Gäller för ALLA, även de som tidigare aldrig   
 hållit i en golfklubba. Utrustning finns till alla).

Tel 0941-109 37 eller 070-217 09 67
E-post info@maggans.se

GOLFENS DAG
Kom till Åsele Golfbana
söndag 14 juni kl 10.00!
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HERO & MONARKEN
Kor & ungdjur hade min syster Hulda hämtat från skogen, de var på 
bete, frigående som det var på den tiden. När de blev fösta in i sommar-
ladugården i Alphyddan fattades oxkalven Hero, varför var han inte 
med? Mor Lina visste direkt "Nu ha dem vöre lave Gråtanli kreka". 
Hulda visste på råd direkt "Je ta pajken ve mä å cykel, sä far vi å hämt’n" 
(pajken, det var jag Sten-Erik).
Hero stod utanför ladugården på gårdstunet vid vår morbror Helfert 
och moster Blenda, utestängd från de övriga djuren. Hulda hade tagit 
med sig en lång töm, så hon band fast Hero i "traljen" (halsringen), vi 
styrde cyklarna med Hero efter oss med en väldigt motsträvig oxkalv, 
han ville ju vara med sina kompisar i Gråtanliden.
När vi gått en bra bit efter vägen fick Hulda en lysande idé, "Vi binn fast 
n’Hero bak i pakethållar’n på din cykel sä skaff je me ’n rödde å sla på’n 
lite". Hero stretade emot lite, sen allt han kunde. Jag tänkte, när ska vi 
komma hem till Alphyddan, jag hade ju fått tidningen Fantomen av 
Lars-Olov, min kusin, Fantomen alltid lika spännande. Jag sa till Hulda 
"Jaga på å smisk lite på’n Hero sä vi kom him nan gang". Oxkalven blev 
plötsligt helt vild, han sprang så vi låg jämsides ett tag, jag trampade på 
allt jag kunde men Hero ökade farten, så till sist tänkte jag, detta håller 
inte, vilken fart. Där gjorde jag mitt misstag, bromsade, vilket misstag, 
tänk dig, Hero var ju bunden bak, bak i min pakethållare med på följd 
att när jag bromsade slog Monarken runt. Jag ramlade över styret men 
lyckades frigöra mig från ekipaget. Hero ökade farten ännu mera, dels av 
allt oväsen som jag och cykeln åstadkom, dels av syrrans hojtande, hon 
blev nog lika stressad som jag och Hero.
Min fina Monark flög, landade på grusvägen, var i luften, slog ner osv. 
Landsvägen mot Alphyddan var utmärkt med sk snöstickor för att plog-
bilsföraren skulle se var vägen gick vintertid. Mötesplatser var markerade 
med dubbelt så stora stolpar. En sådan stolpe hade under vinterns plog-
ning kapats av en breddarvinge på plogbilen så endast en ½ m återstod. 
Dit hoppade min Monark och ramen på min stabila pojkcykel stod 
smällen. Hero låg på alla fyra när jag kom dit, han blängde på mig och på 
fångstfällan han hamnat i. När jag lossgjorde honom  var
det som han bugade och tackade mig ruskande på huvudet,
och han, han sprang iväg mot Alphyddan – mot Alphyddan,
det ni. Vi behövde aldrig hämta Hero mer i Gråtanliden,
han hade fått nog, och mindes teamet som hämtat honom.
Han tänkte nog som vi, ALDRIG MER!

Sten Rune Erik Eneröd
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Läs mer på www.sveaskog.se om alla våra erbjudanden. 
Välkommen med frågor till vår kontaktperson. Vill du ha prospekt 
postat till dig kan du också kontakta Sveaskogs kundcenter på  
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se. Sveaskog är Sveriges 
största skogsägare. Vi utvecklar skogens värden, på nya sätt.

Kontaktperson  
Ulf Andersson 
Telefon 0950-231 66 
ulf.andersson@sveaskog.se

Åsele kommun. Fint beläget fritidshus med 2 rum och vedspis. 
Egendomen är på 950 m2 med tillhörande byggnader. 
Bud senast 2015-06-20.

Rissjökojan, fritidshus/jaktkoja

FJÄLLSJÖMARKNA´N - BACKE | Knallar-Försäljare-Företag
Dags att anmäla er till torghandeln i Backe lör-sön 4 - 5 juli. Info & anmälan: 

Backe IF 0624-105 43, 073-804 34 58. E-mail: backe.if@telia.com. www.fjallsjomarknan.se

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se
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Färska 20 kg köttlådor från
Aberdeen Anguswww.danielssonsko.se

070-305 45 78
HAR KORTLÄSARE

Info: Ingegerd
070-305 45 78

Välkommen att fira

6 juni kl 12.30-14.00
på Åsele Hembygdsgård!

Välkommen att fira

6 juni kl 12.30-14.00
på Åsele Hembygdsgård!  

ÅSELE KOMMUN

• Tal och musik • Gåva och barnkalas för nyfödda •
• Diplomerande av nysvenskar • Gammeldag med SPF •  
• Hantverksaffären öppen • Öppna hus med guider  •
• Servering i Kaffestugan • Fiskdamm • Åselebygdens 

Folkdanslag • 30 min Erik Moberg •
 Konferencier Brage Sundberg • Välkoms�al Anders Westman

Vuxenskolan i samarr med
Åsele Hembygdsförening, Åsele Kommun, SPF

Timmervägen 66 • Lycksele • 0950-143 20

Anlita en bra kombination!

& EL

• Inglasningar
 genom egen tillverkning gör vi måtten du behöver

• Fönsterrenoveringar

• Bilglas fixa till sikten inför sommaren

• Elinstallationer & belysning
• Persienner och Markiser

- Snabba leveranser 

- Personlig service

Vårt fullserviceföretag klarar biffen inom glas och el!

BETESSLÄPP LINDERO LANTBRUK GAFSELE
7 juni kl 10.00 öppnar gården. 
Ca 10.30 betessläpp.
Norrmejerier bjuder på bullar och mjölk.
Åsele-Fredrika LRF bjuder på kaffe. 
Ta gärna med egen mugg! 
Gafsele Bygdegårdsförening säljer hamburgare och korv. 
OBS! Inga besökare i själva ladugården. 

Noomi & Andreas, Norrmejerier, 
LRF Åsele-Fredrika & Gafsele Bygdegårdsförening

Välkomna! 

SÄLJES! Drilling, märke Merkel. 
Kaliber .12, kula 6,5*57.
Telefon 070-625 79 21, lör-sön 0954-330 32
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TORKPAPPER!
Prisexempel

Tork Universal
34 cm x 1000 m

Tork Universal
28 cm x 530 m

Minitork
Centrummatad
120 m

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

VARI-tryck AB

148:- 44:-239:-

Moms tillkommer på ovanstående priser
Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 40:-/st.

Tar även hem hållare
& andra torkpapper
med snabb leverans!

SÄLJES! Traktor, Volvo T24 1953, mycket bra 

Telefon 070-625 79 21, lör-sön 0954-330 32

 Åsele kommun kommer att höja grundhyran från 
 2015-07-01, i enlighet med Stiftelsen Åselehus hyres-
 höjningar. Denna höjning avser kommunens lägenheter.

Tekniska avdelningen, Åsele kommun

SKOGSNOLIA
Lördagen den 13 juni vill SCA bjuda dig som
skogsägare på en heldag där skogsbranschen
visar sitt utbud.
Vi ordnar med gratis inträde och buss till mässan
och givetvis fås en biljett till vår berömda paltlunch, efter 
vägen bjuds på fika. Mässerbjudanden finns i vår monter!

Buss avgår från Dorotea (torget 07.00) via Åsele (OKQ8 
07.45). Åter 17.00.

Anmälan senast den 10 juni till: Simon Näsström 0941-143 63
 Jan Erik Jonsson 0940-379 51
Begränsat antal platser!
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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.23 - 6 juni

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:...............................................................................................................................................


