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AV KLÄDER OCH
10-KRONORSPRYLAR
KLÄDER

PRYLAR

1000-tals
mode- och
fritidsplagg
bortvräkes!

10.000-tals prylar
t ex hushållsartiklar,
verktyg, kontor,
hygien, leksaker m m.

ALLT 10:-/st

KULTURHUSET, fd Folkets hus
Torsdag-Fredag 10-11/9 kl 10.00-18.00
Lördag
12/9 kl 10.00-15.00
Tel info: SDS Import, Stefan 070-341 67 47

www.varitryck.se

FILADELFIA: Tor 11.30-13 Drop in bön.
Sön 18.00 Gudstjänst, Pergöran Ekeroos, ungdomsteamet, servering. Mån 06.30 Morgonbön. Tis 18.00 Bön.
ONSDAX STARTAR ons 16/9 18.00, från sex år. VÄLKOMNA!

Ett varmt tack till er som hedrat minnet av vår käre far

EVERT EDSTRÖM

Tack för blommor, gåvor till olika fonder och deltagande vid
minnesstunden.
Dick, Gert och Patrik
www.varitryck.se

Medarr:
Vuxenskolan

SPF-Klippan i Åsele inbjuder till
SURSTRÖMMINGSFEST i Kaffestugan
onsdagen den 16 september kl 13.00.
Alla välkomna! Ta gärna med en vän.

Nu börjar höstens KUNDALINIYOGA med start v 38.

Måndag 18.30-20.00 Nybörjare, passar även dig som är mer erfaren.
Onsdag 16.30-18.00 Mjukyoga, passar alla.
Torsdag 18.30-20.00 Fortsäningsyoga, för dig som provat
några gånger.
Anmälan och förfrågan ll Carina 070-647 54 63.

Tidsbeställning

VÄLKOMMEN!

0950-664 11

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

Torsdagen den 17 september
börjar vi vattengymnastiken igen.
Tid & plats som tidigare. Kontakt Anly Jonsson 070-342 86 90.
Välkommen till en ny termin!
Onsdagen den 23 september startar vi kurs i grönländskt
pärlbroderi i vår lokal på Storgatan 29 kl 10.00.
Kontakt Siw Adamsson 070-208 20 01.
Välkommen!

Hösten är här!

Dax för en ny innebandysäsong.
Damerna startar nu på söndag 13/9 kl 18.30.
Mix herrar/damer startar 4 oktober. Se annons i
Åsele-Nytt vecka 40.
Nya som gamla medlemmar är välkomna!
Åsele Innebandyförening
www.varitryck.se

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

OBS! FOLKRACE, Vilhelmina 26/9. OBS!
Färsk svensk kyckling
Klubba & bröst, kartong à 10 kg 450:-.
Bröstfilé, kartong à 6 kg 650:-.
070-645 18 25 Krister.

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

Secondhand butiken i Vilhelmina Kyrkstad
Nu är hösten här och därmed vanliga öppettider
Tisdag till torsdag:
Fredag & lördag:

kl. 11.00 - 17.00
kl. 11.00 - 15.00

Som vanligt fylls det ständigt på med nya saker varje dag!
JUST NU! LISA L . IITTALA . RÖRSTRAND . GUSTAVSBERG . MFL
Följ oss på:
facebook.com/MagasinMixVilhelmina

Tfn: 070 - 221 92 69 . magasinmix.se

Välkomna in

Var aktsam med orden!
"Säg inte allt du vet
men vet allt du säger!"
"Lägg orden väl och ge dem sälta!"
Det duger inte sitta och älta
sån’t som ej är bekräftat.
Ett rykte kan vara behäftat
med mycket som inte är sant.
Om på sådant det vänds och vrids
vart efter, snabbt det sprids.
Då kan det bli en pytt i panna
med ingredienser allt mer osanna.
www.varitryck.se

Yngve H -14

All eventuell uppvaktning undanbedes vänligen. Magnus H

Nu är det dags att anmäla ditt
bowlinglag till
Lokalserien som startar 19 oktober.
Sista anmälningsdag 4/10

SHOPPING
WEEKEND

+ BUSSRESA

I SUNDSVALL 31/10-1/11
Häng med till Sundsvall och IKEA för en härlig
weekend med shopping och hotellboende!
Paket inkl. bussresa, fika, logi och frukost.

+ HOTELL

690:-*
Bussresa, kaffe med fralla på nedresan,
centralt boende på Quality Hotel inkl.
frukost, busstransfer mellan hotellet och
IKEA lördag och söndag.
* Del i dubbelrum. Tillägg enkelrum: 250:Barn under 12 år halva priset.
Villkor finns på backstromstrafik.se

OBS! ANMÄLAN SENAST 30/9

Tel: 070-651 54 70 E-post: hendrik@backstromstrafik.se

www.varitryck.se

Mer information
finns på:
backstromstrafik.se

Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se

Tack alla åselebor för årets Åsele Marknad!
Kom med synpunkter på framda marknader.
Vi vill tacka alla boende i Åsele för ert stöd ll Åsele Marknad, alla som
genom olika föreningar bidrar ll a det blir en lyckad marknad, ll
alla boende som står ut med de olägenheter som marknaden trots allt
medför och ll alla företagare som annonserar i vår marknads dning.
Den sprids ll omkring 100 000 hushåll i Västerboen, Jämtland och
Västernorrland och är vår vik gaste marknadsföringskanal.
För Åsele och dess innevånare är Åsele Marknad av mycket stor
betydelse. Åsele Marknad omsäer i kommunen, alltså pengar som
blir kvar i Åsele, över 60 miljoner kronor.
Planeringen för Åsele Marknad 2016 är redan igång. Har Du idéer,
förslag, funderingar kring fram dens marknader är Du mycket
välkommen med Dina synpunkter ll oss. Du kan komma in på
kontoret, och sam digt få en kopp kaffe, ringa, mejla eller skicka
vanlig post.
Oavse på vilket sä Du kontaktar oss är Du mycket välkommen med
Dina synpunkter för a göra en bra Åsele Marknad ännu bäre.
Tack för i år.
Turism/Fri d Åsele
919 85 Åsele
0941/140 28
kulturofri d@asele.se

Familjehem söks
Åsele kommun behöver familjehem för kortare och längre placering av
ensamkommande barn. För mer informa on: Ring Birgia Forsberg
Reinegren, 0941-140 52 eller Eva Söderqvist, 0941-140 17

Gode män söks
Åsele kommun söker gode män. Vid intresse kontakta
överförmyndaren för mera informa on om vad uppdraget innebär.
Tel: 0941 – 140 48. E-post: overformyndaren@asele.se

Spendier
Ansökan om s pendium ur Lärarinnan Hanna Lindblads selse skall
vara s ¯elsen llhanda senast fredag 2015-10-30 under adress Skolgatan
1, 919 31 Åsele. Upplysningar: Stefan Persson, 0941-141 07.
Läs mer under ´S pendier´ på www.asele.se.
www.varitryck.se

LÄNSKULTURDAGAR I ÅSELE 3 – 10 oktober
Program kommer i annonser och i brevlådan

GE DITT BARN ETT BIBLIOTEKSBESÖK I VECKAN!
Varje gång du besöker Åsele eller Fredrika bibliotek och lånar böcker
med di barn (0-12 år) ber du oss i personalen om en lo. Varje
månad (september-april) loar vi ut böcker.

SAGOSTUND PÅ BIBLIOTEKET
För alla barn 3-6 år.
Torsdagar (jämna veckor) 9.30 – 10.00.
Med start den 16 september.

PRATA SVENSKA!
Vill du träna på a prata svenska?
Vill du hjälpa andra a prata svenska?
Välkommen ll vårt SPRÅKCAFÉ i Åsele bibliotek.
Torsdagar (jämna veckor) 13.00 – 15.00
Vi bjuder på fika!
Arr: Vindelns Folkhögskola, Vuxenskolan, Åsele Bibliotek

Kommunal vuxenutbildning
Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär a det finns
möjlighet a ta del av gymnasial vuxenutbildning i alla länets
kommuner. För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta
Komvux Åsele – se nedan. Kurser i svenska för invandrare (SFI)
anordnas i Åsele.
Alla ansökningar ll vuxenutbildning/SFI skall lämnas ll Komvux
Åsele. Ansvarig rektor är Reinhold Näsström, 0941-141 05.
Hanna Persson är studie- och yrkesvägledare, 0941 -141 13.
Mer informa on finns på www.asele.se - Komvux
Tunnbrödsmässa på Kulturhuset den 7 november kl. 11.00 – 15.00.
Vill ni vara med a sälja tunnbröd, bakredskap eller annat som llhör
tunnbrödsbakning.
Kontakta Gunilla eller Åke Tel: 0941-142 30 eller
070-216 07 13. E-post: gunilla.andersson@asele.se
Tekniska avdelningen vill rikta e varmt tack ll ALLA frivilliga aktörer
i kommunen för deras värdefulla
insatser under den gångna sommaren.
www.varitryck.se

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

Utförsäljningen av barnkläder fortsätter. Kom in & fynda!

KANONPRIS på
GRÖNA VÄXTER
1 för 2 för 3 för

59:- 89:- 110:-

Välkomna!
Linda & Maria 0941-102 03

HETA ARBETEN – Certifikat hösten 2015
Utbildningen genomförs fredag 23 oktober och är ett krav för
att få utföra heta arbeten. Den är utformad enligt de regler
som är framtagna av Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagen i Sverige. Begränsat antal platser.
För intresseanmälan och mer information maila:
magnus.holmberg@vilhelmina.se
Räddningstjänsten Vilhelmina kommun

Fastigheten Dalasjö 2:42, Vilhelmina utbjudes härmed
till försäljning
Har du tankar på att STARTA
eller utveckla ditt FÖRETAG.
Söker du LOKAL?

Här har du möjligheten att förvärva en bra fastighet.
Fastigheten ligger i Dalasjö, drygt tio minuters bilresa från Vilhelmina och tre km från South Lapland Airport.
Fastigheten är en vacker tegelbyggnad med högt i tak, marmorgolv i
entré-korridorer, stora ljusinsläpp som ger ljusa och luftiga lokaler.
Fastigheten är i gott skick med goda möjligheter att inrymma olika
typer av verksamheter. Detta kan gälla allt från äldreboende, it/administration, utbildning, turism, möjligheterna är många.
Vi berättar gärna mera om fastigheten.
Kontakta mig på mejladressen bengt.bergsten@icloud.com så
skickar vi information och bilder över lokalerna. Visning av fastigheten fredagen den 11/9 kl 13-15 och torsdagen den 17/9 kl 18-20 eller
efter överenskommelse.
Bengt Bergsten, Dalasjö Holding AB, tel 070-211 22 61.
www.varitryck.se

3:a centralt i Åsele. Parkering/motorvärmut, kabel-TV/internet.
Hyra 3940 kr/m. 070-296 98 77 alt 0941-104 17.

NATTBUSS ULLARED 1-4/10, några platser kvar!
0940-801 80 eller kenneth.dbt@telia.com

DIKANÄS BUSS & TAXI AB
Jägarskolan start måndag 26/10 17 träffar
Styckningskurs för Jaktlag 1 tillfälle
Vi söker jaktlag som vill ha styckningskurs på plats
s
Ring oss för mera info. Tel 0940-600 202, 0940-600 203
Se höstens kursutbud på www.medborgarskolan.se

BYGGVARUHUSET
Öppet mån-fre 7-17 lördag 10-13

600 m2 butik

Byggvaror El
Färg Jakt Foder
ombud för Systembolaget

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

www.pa-bygg.se

Kommunalpensionärerna avd 111
i Åsele, Dorotea, Vilhelmina, inbjudes till

M
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SURSTRÖMMINGSFEST

nd

onsdag 23 september 2015 kl 13.00, Kullerbacken, Dorotea.
Kostnad: 50:-. Samåkning bör ske. Anmälan senast den 21/9 till:
Åsele
Eivor, 072-234 00 65
Dorotea
Birgitta, 073-054 08 98
Välkomna!
Vilhelmina Ulla-Britt, 070-679 50 20
Styrelsen

HALLÅ ÄLGJÄGARE!

Jag köper upp älghudar även i år.
Men med nytt inlämningsställe, vid Holmen Skogs
förråd bakom Näslunds väg. Infart mitt emot gamla
Lyckselevägen. Salt hämtar ni vid min verkstad
Bragegatan 17. Säljer även saltsten och fågelholkar.

Bert-Åke Johansson, B-Å J:s Byggservice
070-374 89 62
www.varitryck.se

Melodikrysset v.37 - 12 september
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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

mit!

2016 har kom

DAGBÖCKER

Dagböcker, Tidkalendrar,
Skrivbordsalmanackor,
Familjekalendrar,
5/10-årsdagböcker,
Gästböcker mm
hittar du hos oss!

Välkommen in!
VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

www.varitryck.se

Åsele Gård AB
Åsele Gård AB söker 24 boendeassistenter
ll våra boenden i Åsele. Sista ansökningsdag 2 oktober 2015.
Arbetsuppgier
Vi söker personal som kan ge dessa unga adekvat stöd i sin integraonsprocess. Du förväntas vara en trygg förebild under en vik gt
d i de ungas liv.
De ungdomar som är knutna ll verksamheten har varit varierande
länge i Sverige och har behov som skiljer sig åt mellan individer. Det
kan handla om allt från läxläsning ll daglig omsorg, matlagning och
fri dsak viteter. Samverkan med vårdnadshavare, skola och andra
involverade aktörer är en väsentlig del av arbetet. Arbets derna är
enligt schema.
Kvalifika oner
Vi eersträvar en diversifierad personalgrupp där olika kompetenser och erfarenheter bidrar ll en stark och flexibel arbetsgrupp.
Högskoleutbildning med social eller pedagogisk inriktning eller
annan utbildning/erfarenhet som bedöms som likvärdig är en
merit. Erfarenhet av arbete på HVB eller annat socialt arbete är
särkilt meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Som person är du lugn och
trygg och har e ödmjukt förhållningssä gentemot klienter. Du
kan vara bestämd och tydlig utan a vara konfronta v. Vi förväntar
oss a du trivs med a arbeta i grupp och bidrar ll en posi v
utveckling men känner dig ändå säker med a vara själv i situa oner som kräver det.
Villkor
B-körkort för manuell bil är e krav. Vi kommer även a begära in
utdrag från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister.
Intervjuer kommer a hållas löpande och tjänsterna kan komma a
llsäas innan sista ansökningsdatum. Vi har redan gjort våra
medieval för denna rekrytering och undanber oss yerligare
kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner
om samarbeten.
Ansökan görs skriligt ll: Åsele Gård AB
Tingshusgatan 4
919 32 Åsele
www.varitryck.se

