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tabussen.nu

Med våra smarta tjänster är det enkelt att ta bussen, oavsett var du är. Via appen  
tabussen.nu kan du hitta närmaste hållplats, kolla avgångstider och köpa biljett.  
 Fler smarta tjänster hittar du på webben, där du kan ladda busskort, anmäla  
borttappade kort och göra annat du kan ha nytta av när du är på resande fot.

Enklare för dig och bättre för miljön, dubbelt så bra!

Frihet med tabussen.nu

vi
n

te
r.

Det är lugnt!
Nästa går 18.39.
Vilken fluga tänkte 
du byta ti� nu?
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Åsele församlingshem 
Söndag 27/9 kl. 11.00.�Söndagsgudstjänst,�L�Siljebo,�I�Löfdahl 
Tisdag 29/9 kl. 12.00. Mat och prat, B Kraft, M Sundström 
Fredrika kyrka 
Söndag 27/9 kl. 14.00. Söndagsgudstjänst L Siljebo, I Löfdahl 
Filadelfia 
Lördag 26/9 kl. 18.00. Allkristet möte,  
”Ljus i Öster”. S Edin 

 Träff för stor och liten! 
Varmt välkomna till säsongsstart och invigning av vårt 
nyrenoverade barn – och ungdomsrum.  
Lek, sång, pyssel, fika och samtal. Barn 0-5 år och  
syskon tillsammans med vuxen. 
Tisdagen den 29/9 kl. 9.30. Åsele församlingshem. 
Rose-Marie Näslund 

 
 
Varmt välkomna till barnkörövning  
Onsdagen den 30/9 kl. 14.30, Åsele församlingshem. 
Säsongsstart, för barn från 6 år och uppåt. Vi träffas, 
sjunger och umgås. Petra Eriksson 

Höstupptakt - Församlingsresa 20 okt. 2015 
Borgafjäll - Tåsjö - Dorotea - Avasjö, subventionerat 
pris. Reseledare; Bengt Kraft 0941 - 100 73 eller  
Exp. Jimmy Pålsson 0941 - 100 70 
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Jag kan hjälpa er med frågor rörande er fastighet. Kontakta 
gärna mig, Ingemar Olofsson, skogsmästare och fastighets- 
mäklare. Jag tillhandahåller bland annat följande tjänster:

www.skogomakleri.se

Jord- och skogsägare 

mob: 070-258 22 97  e-post: olofssons@skogomakleri.se

FILADELFIA: Tor 11.30-13 Drop in bön. Fre 18.00 Sångövning. 
Lör 18.00 Allkristet missionsmöte "Ljus i Öster", Staffan Edin, Agge 
Norlin, mfl. Servering. Mån 06.30 Morgonbön. Tis 18.00 Bön.

VÄLKOMNA! 

Nyhet!Nominera påwebben

FULLMÄKTIGEVAL 2015

Nominera en
klok person till
vårt fullmäktige. 
Nu är det enkelt!

LFvasterbotten.se

Som kund hos Länsförsäkringar Västerbotten är du också 
delägare. Därför är du med och bestämmer. 
Använd ditt infl ytande genom att nominera någon till vårt 
fullmäktige – bolagets högsta beslutande organ. Gör det 
senast 30 september på www.fullmaktigeval.se.
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Brädgår’n i Åsele AB
Reducerar sina öppe�der mellan 1/10 – 7/10.

Öppet 13.00 – 17.00 vardagar, stängt helgdagar.
                                                                   

          
   

                   

Besöksadress: Storgatan 15. Mail: snickarmange112@outlook.com
Magnus Gustafsson tel: 070-393 33 82.    Varmt välkommen!

FOLKRACE!FOLKRACE!

Arrangör:

GODISREGN TILL BARNEN!

 Huvudsponsor:

MIKAELIRACET 26/9 Första start kl 10.00

Sibirien Raceway

Café på Åseborg  30 september kl 13.30.
Underhållning av Gunvår & Ebbe. Varmt välkomna! Arr: SPF, SV

Jägarskolan
Startar under oktober, platser finns kvar.
Ledare: Hasse Albertsson.
För anmälan och mer info ring 0941-664 64.



www.varitryck.se

Idéhörnan
Tel 070-214 88 77

Måndag 28/9 öppnar
jag åter i Algovik!

Britt-IngerVälkommen!

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

Handarbetscafé
med start onsdag 30 september kl 18.00, Vuxenskolan.

Välkomna!

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

 Åsele IK fotboll bjuder in föräldrar & ungdomar 
 till information och för att höra om det �nns 
 intresse för alternativa aktiviteter under hösten 
 och vintern.
Plats:  UG i Kulturhuset Tid:  Tisdag 29/9 kl 18.30
Kontakt: SvenYngve Svensson, 070-211 62 21
 E-post: svenyngvesvensson@gmail.com

 

 

 

 

 

 
 

Välkommen �ll det äkta thailändska köket.
(i Thaivagnen) Dorotea/Åsele v 39

Öppet torsdag 24 september i Dorotea på Storgatan 55 (mi�emot stora 
parkering vid Röda Korset). Fredag den 25 september i Ho�ng vid Ho�ng 
oljedepå/Preem.
Lördag den 26 och söndag den 27 i Åsele vid gamla posthuset.   
Öppen kl 15.00–19.00. Ring gärna och förbeställ i förväg från kl 10.00 på tel
nr 070-243 55 12. Uppge maträ�ens nummer.                   Välkomna Bangon

Nr.1 3 st Vårrullar (Kycklingfilé) med ris och   
 sötsur sås (15 kr/st).       70 kr
Nr.2 Friterade �gerräkor med ris och sötsur   
 sås. 75 kr
Nr.3 Friterad kycklingfilé med ris och sötsur   
 sås. 70 kr
Nr.4 Satay (Kycklingfilé spe�) med jordnöts- 
 sås. Serveras med ris. 70 kr      
Nr.5 Kycklingfilé spe� med teriyakisås sås.   
 Serveras med äggnudlar. 70 kr
Nr.6 Pad prew warn (wokad fläskkotle�   
  med wokgrönsaker, ananas i sötsur sås). 

 Serveras med ris. 70 kr                                       
Nr.7 Käng ped na mai (Nöt kö� gryta med   
  röd curry pasta, kokosmjölk, wokgrön- 
 saker, limeblad) lite stark. Serveras   
 med ris. 70 kr                       
Nr.8 Tre små rä�er (1 st vårrulle, friterad
 kycklingfilé, pad prew warn). Serveras   
 med ris. 80 kr
Nr.9 Fyra små rä�er (1 vårrulle, friterad   
 Kycklingfilé, pad prew warn, satay).   
 Serveras med ris. 90 kr 
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Skönhetsbehandling
för ansikte och extra
30 min kroppsmassage
(+/- 2 timmar) 750:-

Manikyr och pedikyr
inkl hand- eller fotmassage
och gel-lack (+/- 1 timme) 450:-

Ögonfransförlängning
(+/- 2 timmar) 750:- 

Presentartiklar Hem & present

För information eller tidsbokning, ring 
072-247 05 81. Värdshusvägen 21, 919 32 Åsele

Vi hämtar dig till din behandling och
skjutsar dig hem efteråt utan kostnad.
 (Gäller Åsele tätort)

ng

e

g

t utaann n kokostnad.
Öppet varje dag10.00-21.00 

nt

Skönhetsbehandlin Manikyr och pedikyrngg

Beauty & Nail Salon Lizzy’sBeauty & Nail Salon Lizzy’s

:-

MOTILI

Årets Ninja är 
singer/songwritern 

Julia Mansnérud-
Lund, sjunger om 
livets alla känslor 

med ett vemod och 
en inlevelse som 

inte lämnar någon 
oberörd.

Wärdshuset kommer att laga en härligt soppbuffé.
Passa på att boka bord i tid! Tel:0941-662 55

Biljettpris:100kr utan soppbuffé, 225kr inklusive soppbuffé.

Slow Fox är 
musikern och 
låtskrivaren Sofia 
Henricsson från 
Umeå. Musiken är en 
bitterljuv blandning av 
country, amerikansk 
folkmusik, pop och 
rock.

SLOW FOX & ÅRETS NINJA

fredag 25.9 kl.19.00 på ÅSELE WÄRDSHUS

Lördagen den 26 september kommer vi till Fredrika.

Kom gärna förbi!
 www.opinionasele.se

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

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

Öppet mån-fre 7-17 lördag 10-13

BYGGVARUHUSET 600 m2 butik

ombud för Systembolaget

Byggvaror     El
Färg    Jakt     Foder
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Sista anmälningsdag 4/10

Nu är det dags att anmäla ditt
bowlinglag till

Lokalserien som startar 19 oktober.  

Datakurs för pensionärer
Start 2 oktober kl 13.00. 5 träffar/500 kr.
Ledare: Fredrik Näslund. Lokal: Lärcentra.
Anmälan �ll SV 070-647 54 63 eller 0941-108 00 senast måndag 
30 september.  Arr: SPF & SV

GARNBODEN SYATELJÉ • Bärstigen 8, Lycksele
0950-104 59 • 070-273 87 28 • 073-061 09 75

Marknadserbjudande från JANOME
EASY JEANS 
(ord pris 4995:-) .............................NU 4000:-
DECOR COMPUTER 2030 
(ord pris 4195:-)  ............................NU 3400:-
SEWIST 521 DELUXE 
(ord pris 3695:-)  ............................NU 3000:-



www.varitryck.se

VÄLKOMMEN TILL PRESSRELEASE  
OCH EN DAG OM ÄLVEN SOM RESURS!

7 oktober i Folkets Hus, Vilhelmina

Anmäl deltagande (hel/halvdag/kväll) samt kostval senast den 1 oktober till:  
Ursula.Neussel@skogsstyrelsen.se, tel 0940-398 69

Hela programmet och rapport 1,2,3 hittar du på Vilhelmina Model Forests hemsida: 
www.modelforest.se

Kl.9-13 Presentation av Ångermanälvsprojekt 3:  
förslag på miljöförbättrande åtgärder. Fika & lunch ingår.

Kl.13-16 Studiebesök till Bullerforsen/Lillån. Fika ingår. 

kl. 17-21 Dialog om älven som resurs - olika perspektiv. Middag ingår. 

Seminariet  är kostnads-
fritt. 

Ångermanälvsrapporten 
klar! 

Nu är tredje

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
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ÄLGJÄGARE!!ÄLGJÄGARE!!

Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se

VARI-tryck AB

Tillbehören finns alltid i lager hos oss.

VÄLKOMMEN IN!

T ex:
Engångshandskar, torkpapper,
torkpappershållare, kraftpapper,
påstejp, pappersmuggar.

Säljes: Elektroniskt trumset, Yamaha DTXPLORER.
Finns i Vilhelmina. Tel 073-182 36 52.

Kommunfullmäktige i Åsele sammanträder måndagen 
den 28 september 2015 kl 18.00 i Åsele Kulturhus.

Handlingar till sammanträdet �nns tillgängliga hos kommun-
kansliet och biblioteket. Fullständig föredragningslista public-
eras på kommunens hemsida www.asele.se och på kommun-
ens anslagstavla.

Axplock från föredragningslistan:
- Halvårsbokslut 2015-06-30
- Valärenden

Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda!
 Anders Westman
 Ordförande
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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



www.varitryck.se

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4 5

6

7 8

9

10 11

12

Melodikrysset v.39 - 26 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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