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

Vi håller tryckeriet stängt

13/7 – 9/8

Sista VILHELMINA-aktuellt och
ÅSELE-NYTT före semestern
kommer onsdagen den 8 juli.
Vi kommer dock att ge ut ett "extrablad"

onsdagen den 22 juli!
Vi trycker och gör färdigt före semestern
och därmed blir MANUSSTOPPET

onsdag 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 KYRKA

Onsdag 24/6 kl 18.00 Beräarcafé på Hälla Café. "Byn som
försvann", Christina Cedergren.
Söndag 28/6 kl 11.00 Söndagsgudstjänst i kyrkan.

FREDRIKA

Söndag 28/6 kl 11.00 Söndagsgudstjänst.
Onsdag 1/7 kl 19.00 Bön i kyrkan.
FILADELFIA: Lör 11.00 Sång i nedre parken (om möjligt).
Sön 11.00 Nattvardsgudstjänst, sedan församlingsmöte.
Sönd 18.30 & 22.00 och vecka 27, Lappis i Husbondliden.
Välkomna!
Stort tack till alla Er vänner och bekanta för uppvaktningen på
min 90-årsdag, med blommor och presenter och som gjorde
dagen till en minnesrik och positiv högtidsdag.
Åke Espegren

Tack till er som deltog vid avskedet av vår älskade
mamma, svärmor och farmor

Ann-Cathrine Karlsson

med blommor, samtal och bidrag till fonder.

Caroline och Jörgen, Robert och Alvin

PLANT-REA
20% ALLA VÄXTER
20% FÄRDIGPLANTERADE AMPLARR
LOPPIS Östernoret, Åsele.
Tel 0941-440 00
www.genbacks.se

www.varitryck.se

Öppettider t o m 10/7
Vardagar kl 10-17

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

Anbud traktor

Åsele Energiverk AB avser att försälja 1 st traktor Volvo BM 4300 B,
årsmodell 1985, utan redskap. Motor helrenoverad 2011.
För info ring 070-341 67 41. Maskinen finns på Energiverket Åsele.
Sista dag för anbud 15 juli. Anbuden skall vara märkta "anbud
traktor". Fri prövningsrätt.

Beräarcafé i Erik Johans Café, Torvsjö kvarnar
30 juni kl 18.00.
Nu ska jag beräa om den gången jag fick e besök…
”Alla besökare ger mig glädje – en del när de kommer, en del när de går”.
Kom med du också och beräa historier u från bonader och ordspråk
hälsar Erika Selin. Fika finns a köpa!
Alla varmt välkomna!

NORGERESA 3-5 augusti

Dag 1 Vi åker från Vilhelmina till Sandnessjön.
Pris 3650:Dag 2 Vi åker kustriksvägen till Svartisen,
Buss - övernattning - mat
därifrån vidare till Mo i Rana där vi övernattar.
Dag 3 Från Mo i Rana följer vi Vildmarksvägen Bokas 0940-801 80
PS! Följ med och se vad oljepengar
till Hattfjelldal. Därifrån åker vi till getfarmen
kan göra för underverk. DS.
Saeterstadgård där vi äter en god fisksoppa till
lunch. Resan avslutas i Vilhelmina. DIKANÄS BUSS & TAXI

Opera i Berget

Vildmarkskonsert lördag 15 aug 19.00
Vitterhuset i Östernoret, Åsele
Biljett 200 kr inkl servering.

Endast förköp, ingen biljettförsäljning på plats. Ta med egen stol.
Biljettköp: OKQ8 och Annagården i Åsele samt via Gunnel Linné
på tel 0941-103 54, 070-239 93 97, gunnel.linne@noret.asele.se.

Anneli Björklund & Jennyanne Gradin.
Gruppen Norrlandsfamn.
Välkommen till en magisk afton med musikalduetter,
visor, folkrock, jazz och mycket mera!
Besök gärna Opera i Bergets facebooksida.

Arr: Östernorets Bygdegårdsförening, Studieförbundet Vuxenskolan
www.varitryck.se

SÄLJES: Jämthundsvalpar. Ring för mer info 070-258 17 09

STUBBFRÄSNING UTFÖRES
Tel. 070-366 08 86, Erik. Anders Risberg AB

27-28 juni kl 11.00-17.00

visar vi upp katthemmet Kurr-Lyan
för våra medlemmar och andra intresserade. Katthemmet är
beläget bakom Åsele brandstation. Vi bjuder på fika och önskar
välkommen. Det går bra att ringa 0941-109 87 för mer information.

SYMASKINSSERVICE ALLA MÄRKEN

Försäljning av JANOME symaskiner från 2.295:– med 5-års garanti!
NYTT! Nu även kortbetalning.
GARNBODEN SYATELJÉ, Bärstigen 8, Lycksele
Tel. 0950-104 59, 070-273 87 28
ÅSELE KOMMUN

Sommaröppettider LYST kundtjänst
Kommunernas kundtjänst har sommartider from v 27 tom v 32
Växel och reception 08.00-16.00
Lunchstängning reception kan förekomma under sommartider.
För närmre information om öppettider, besök din kommuns hemsida.
www.lycksele.se www.storuman.se www.asele.se

Budget och skuldrådgivarna i Lycksele, Storuman och
Åsele
Har semester v 29-31. Budget och skuldrådgivarna, Kristin och Linda
hälsar välkomna åter 3/8.

Konsumentvägledaren i Lycksele, Storuman och
Åsele
Ingrid Elebrink har semester 17/7-24/8. Välkommen med dina frågor
efter semestern!
Allmän konsumentinformation kan du hitta på konsumentverkets
hemsida: www.konsumentverket.se

www.varitryck.se

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

Vägkyrkan Åsele
Under juli månad är kyrkan öppen under vardagar kl 10.00-15.00.
Marknadshelgen (18/7-19/7) öppet kl 10.00-15.00.

Välkomna ll kyrkan i sommar!

Folktandvården
Sommarens öppettider hos Folktandvården
Vilhelmina, Åsele, Dorotea
Storuman

Mån – tors
Fre
Mån – tors
Fre

kl 07.10 – 16.40
kl 07.10 – 12.10
kl 07.00 – 16.15
kl 07.00 – 12.00

Vilhelmina
0940-155 60

Åsele
Dorotea
0941-143 50 0942-251 40

Storuman
0951- 267 55

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

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

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

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

Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se

Ska du besöka kommunhuset?
På kommunhuset finns sedan en d llbaka en ”sluss” vid entrén. Den
byggdes för a uppfylla krav från myndigheter om stärkt skydd för offentlig
förvaltning.
För Åsele kommunhus har dörrarna varit öppna, vilket gjort a man kunnat
komma och gå.
Nu är dörrslussen akverad, vilket innebär a innerdörren alld kommer a
vara låst. Dea gäller även kontorsd, vardagar.
Varför görs dea? Jo dels för a uppfylla krav i lagsning men även för a
öka säkerheten för alla, de som arbetar och besökare.
Vad innebär det för dig som medborgare/besökare på kommunhuset?
När ni vill besöka någon så kommer yerdörren vara öppen. Via porelefon
eller via luckan i receponen får man uppge vem man skall besöka.
Om den man ska besöka finns inne kommer denne a hämta er vid
entrén alternavt a ni blir insläppta direkt.
Detta kommer innebära en viss vänted vilket vi ber om ursäkt för.
När ni sedan lämnar byggnaden är det vikgt a ni använder
upplåsningsknapparna som sier innanför dörrarna.
Informaon kommer a finnas i entrén.

Slamtömning av enskilda slambrunnar.
De brunnar som tömdes år 2014 kommer utan särskild anmälan a tömmas
även i år. Dock måste eventuellt nyllkomna fasghetsägare/brukare anmäla
a de vill ha tömning.
Gör dea ll telefon 0941 – 140 46, eller lastbilen på telefonnummer
070 – 288 03 91.
Enligt föreskrier om avfallshantering, antagen av kommunfullmäkge
2002-09-30 § 40 skall slambrunnar ll åretruntboenden tömmas en gång/år.
TÖMNINGSPERIOD: Tömningsperioden inleds i juni månad och fortgår lls alla
brunnar är tömda.
FRAMKOMLIGHET: Fasghetsägaren är skyldig a ordna så a det finns en
användbar väg ll brunnen.
Gör vägen farbar för lastbilen, den behöver 3,5m bredd och 4,5 m fri höjd.
Ta bort träd, buskar, kvistar och växter som blockerar vägen.
Märk tydligt ut brunnen som ska tömmas.
Om vår personal inte anser a vägen är farbar, töms inte brunnen.
Kommunen påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på brunn, väg
eller omgivande terräng i samband med tömningen, i de fall den väg som
finns inte håller för a klara belastningen från lastbilen.
Vi vill även uppmana alla med enskilda slambrunnar a se över brunnslock,
vår rekommendaon ll fasghetsägare med enskilda avlopp är a byta ll
läa brunnslock.
Tekniska Avdelningen
www.varitryck.se

Sommarens öppettider på Åsele bibliotek v 25 – v 33
Måndag 14-18
Tisdag stängt
Onsdag 9-14
Torsdag 9-14
Fredag stängt
OBS! Torsdag 2/7 stängt
Sommarens öppettider på Fredrika bibliotek
v 25 tisdag 10-14
v 26 tis. 10-14 tors. 16-18
v 27 tis. 10-14 tors. 16-18
v 28 stängt
v 29 tisdag 10-14
v 30 tisdag 10-14
v 31 tis. 10-14 tors. 16-18
v 32 stängt
Välkomna!

Du kan reservera & förnya dina lån själv på vår hemsida www.v8biblioteken.se

Boende Åsele Marknad
Under Åsele Marknad är eerfrågan på boenden mycket stor.
Har du något a hyra ut – hus, lägenhet, rum, stuga, husvagn??
Meddela Turistbyrån om vad du har ll uthyrning.
Åsele Turistbyrå: Tel. 140 78, turisnfo@asele.se
Sommarder ÅNS och Lärcentrum
Åsele Lärcentrum har sommarstängt vecka 28-32.
Åsele Näringslivsselse har sommarstängt vecka 28 och 30-32.

Sommarens öppeder i kommunhusets recepon
Vecka 29
Vecka 30 – 32

08:00 – 12:00
09.00 – 12:00

Trevlig Sommar!

www.varitryck.se

Armeringsmattor • Murtegel • Plank 8,70 x 8 tum • Gran ytterpanel • Gråsuggor med mera. Tel 070-609 99 32. Spar annonsen!
SÖDRA BJÖRKSELE VVO, Årsmöte
lördagen den 11 juli kl 13.00, jaktstugan. Välkomna!
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
Vi bj

Kom in så får du hjälp och enudertrisspålokatt!ffe
i abonnemangsdjungeln!
STORMARKNAD
LYCKSELE
SÅGVÄGEN 2 • 0950-122 21

Ledig tjänst i Vilhelmina
Vinstor AB expanderar.
Vi söker dig som brinner för att arbeta inom redovisning och löner. Du måste vara
utåtriktad och noggrann, tycka om att arbeta i grupp samt kunna hantera flera
arbetsuppgifter samtidigt. Tjänsten kommer att tillsättas under september månad.
Din ansökan vill vi ha senast 31/7. Kontakta oss för mer information.
Du hittar mer information om oss under: www.vinstor.se
Vinstor AB
Volgsjövägen 31, Box 121, 912 23 Vilhelmina
Tel: 0940-132 50 | Fax: 0940-107 74
www.vinstor.se

Utställning av renhållningsföreskrifter
för Åsele kommun
Förslag till reviderade renhållningsföreskrifter finns
för utställning 2015-06-24--2015-07-15.
Förslaget finns att läsa i kommunens växel. Det går även att få
den skickad till sig, maila då conny.sandstrom@asele.se.
Skriftliga synpunkter skickas till:
Åsele kommun, Tekniska avdelningen, 919 85 Åsele.
www.asele.se
www.varitryck.se

Gröna kortkurs genomförs vid tillräckligt

många anmälningar. Anmälan snarast till Margareta
Hansson, tel 070-217 09 67.

Tidsbeställning

0950-664 11

VÄLKOMMEN!
LYCKSELE • 0950-664 11
Kvalité och Service - det syns!

Funderar du på att
byta assistansbolag?
Flest väljer Humana i Västerbotten, och det är
vi stolta över. Framför allt är det tryggheten
som lockar.
Kontakta Andreas Elveljung
090-820 11 31

www.varitryck.se

TORPCAFÉ på Åseborg

Onsdagen den 1 juli kl 13.30 Sven Oscarsson underhåller.
Varmt Välkomna!
Arr. SV & SPF

Bion i Åsele visar
JURASSIC WORLD

Söndag 28 juni kl 19.00. 11 år. 70 kr.

LOPPIS i 2 tält på Värdshusvägen 2, Åsele!

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

Fredag 26/6 kl 14-18. Lördag 27/6 kl 10-14. Söndag 28/6 kl 10-14.
Mängder med fynd! (Det går bra att betala med Swish!)
Välkomna! Ulrika, Birgitta, Johanna.

Inte bara ÅSELE-NYTT, vi trycker det
mesta Ditt företag behöver,
hör av Dig med Din offertförfrågan.

VARI-tryck AB

Box 21, 912 21 VILHELMINA.
Tel 0940-152 40, fax 558 86.
post@varitryck.se

Företaget B
Fö
Bryggaren i Å
Åsele
l AB h
har fö
förändrats
ä d

Välkommen ll Brädgår’n i Åsele AB
Här hiar du di byggmaterial såsom:
Virke:
Skivor:
Gjuta:
Isolering:
Plåt:
Tillbehör:

Tryckimpregnerat, brädor, reglar, panel & lister.
Golv- och väggskivor, gipsskivor & panelskivor.
Cement, plintar, lecasten & armering.
Frigolit, fogskum, vindpapp & isoleringsskivor.
Stuprör, hängrännor, krokar m m.
Lim, skruv & vinklar mm.

Öppeder: 09.00-17.00 vardagar. Lunchstängt 12.00-13.00.
Besöksadress: Storgatan 15. Mail: snickarmange112@outlook.com
Magnus Gustafsson tel 070-393 33 82. Varmt välkommen!
www.varitryck.se

Melodikrysset v.26 - 27 juni
1

2

3

4

5

6

7
8
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11
12
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

