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EKONOMI

BRUKS
bod 15 m2
Från 17 900 kr

BRUKS
stuga/bastu 5 m2
Från 11 500 kr

BRUKS
stuga 15 m2
Från 18 900 kr

BRUKS
bod 10 m2
Från 15 800 kr

BRUKS
stuga 10 m2
Från 17 500 kr

Bruks stugor och bodar.
Direkt från lagerhyllan till bra pris!
Våra ekonomistugor – Bruks – är prisvärda stugor och förråd på 5–15 m2
som du köper som de är. Kvaliteten är densamma som vårt övriga
sortiment men kviststrukturen skiljer sig. Stugorna finns i lager och är
du beredd med skruvdragaren kan du ha en färdig Basecostuga på plats
inom kort. Levereras obehandlade.
Baseco, Ammarnäsvägen, Sorsele Tel 0952-550 10

Läs mer på baseco.se

www.varitryck.se

FILADELFIA: Sön 11.00 Gudstjänst med nattvard, Ronald Findin,
sedan församlingsmöte. Mån 06.30 Morgonbön. Tis 6/10 18.00
MUSIKCAFÉ med Läkarmissionen, Nisse Bergman och Roland
VÄLKOMNA!
Lundgren.

Hösten är här!
Dax för en ny innebandysäsong.
Mix herrar/damer startar nu på tisdag 6/10 kl 20.00.
Damerna har redan startat och spelar på söndagar
kl 18.30. Nya som gamla medlemmar är välkomna!
Åsele Innebandyförening
Under Kulturveckan kommer Åsele Vävstuga (Blåviken)
att ha öppet för alla som är intresserade och nyfikna.
Ni är välkomna att komma och titta på vad vi gör
eller själva prova att väva.
Vi kommer att finnas där för att informera och hjälpa er
varje dag, lördag 3/10-fredag 9/10, kl 12.00-14.00.

Kulturveckan kommer, för vävstugans del, att avslutas med
den årliga festligheten VÄVSTUGANS DAG
lördagen den 10/10 kl 11.00-14.00.
Varmt välkomna till vår trivsamma gemenskap!
Åsele Vävstugeförening

www.varitryck.se

Liten lägenhet till salu eller uthyrning.

Vasagatan 14. För information: Bert-Åke Johansson 070-374 89 62.

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

MISSA INTE DET HÄR UNIKA
TILLFÄLLET I ÅSELES HISTORIA!

Se den unika spåtrumma som fördes bort från Åsele 1725.
Den visas i gamla gravkapellet lördag 3 oktober kl 15.00.
PRÄSTBORDSTORPEN Gå med på guidad tur till Åseles prästbordstorp och hör historien om dess tillkomst och människorna
som bodde där. Eskil Dagman guidar.
Söndag 4 oktober kl 11.00. Samling vid biblioteksentrén.

Nya öppeder!
Från och med 1 oktober 2015 och llsvidare,
har vi nya öppeder.

Måndag – Fredag

kl 10.00 – 13.00

Boka gärna en egen d för dina ärenden såsom lån,
sparande, dödsbon m m.
Vi erbjuder bokade der både före och eer våra öppeder.
Bokar gör du på på tel 0941-601 60 eller
asele@handelsbanken.se
Under öppederna mellan kl 10.00 – 13.00 kommer vi vissa
dagar a arbeta med låst dörr, vilket betyder a du som
kund behöver ringa på dörrklockan för a bli insläppt. Vi
öppnar dörren med ärrkontroll vilket innebär a det surrar
ll i dörren när du kan öppna dörren och kliva in.
Vi ber Er att använda bankomaten för uttag av kontanter.
Välkommen!

- en rik g bank www.varitryck.se

Vi kommer med fiskvagnen till nedre torget.
Försäljning av

färsk fisk, nyrökt fisk, kött, tunnbröd mm.
Tel 0940-250 90
www.mbergmansfisk.se

Fredag 2/10 kl 12.00-16.00.

Välkommen!

Nästa tur fredag 30 oktober

Tidsbeställning

VÄLKOMMEN!

0950-664 11

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

KONSERT
Sångargillet Lappträsk

Solist: Håkan Björk från
Dirigent: Janne Slätis

Finland

Lappmarkskören

Sångare från Södra Lappland
Dirigent: Michael Sikström
Piano: Rumyana Vacheva

Framför Lycksele kyrka
konserter i: fredag 2 oktober kl 19

Stensele kyrka
lördag 3 oktober kl 14
Män sjunger för kvinnor!
Kollekt tas upp
till Kvinnojouren!
Medarrangörer:

www.varitryck.se

Fri
entré!

Lägenheter till salu eller uthyrning.

Fiskaregatan 9. För information: Daniel Englund 070-515 84 81.

Manusstopp torsdagar kl 15.00!

Tjejkvällar

kl 18.30 till kl 21.00
Storuman måndag 5/10
Åsele tisdag 6/10

0941-662 10

I bägge butikerna blir det en liten modevisning
där Linda Lindvall berättar om höstens/vinterns trender.

Vi bjuder på dryck & tilltugg. Som vanligt: Lotteri & tävling.

20% rabatt på alla damkläder & damskor.
Välkomna till två trevliga kvällar! Ingen förhandsanmälan behövs.
Län skulturdagar na i Åsele 3-4 o ktober!

ETT UNIKT TILLFÄLLE I
ÅSELES HISTORIA

En samisk spåtrumma åter på brottsplatsen efter 290 år. (Biskop) Peter Asp
var i Åsele den 1 jan 1725. Då togs 26 st
trummor från samerna i Åsele Lappmark.
En av dessa, ett lån från Nordiska Museet,
visas i gamla gravkapellet, Åsele
lördagen den 3 oktober 2015 kl 15.00.
Samisk rep Elna Fjellström, även rep från Länsmuseet och Åsele.
Ett unikt tillfälle, upplev historiens vingslag.
Välkomna!

PRÄSTBORDSTORPEN I ÅSELE

För första gången guidas på en vandring söder om Hembygdsområdet, en del av de ca 100 prästbordstorpen från början
av 1900-talet. Söndagen den 4 okt 2015 kl 11.00.
Samling vid bibliotekets entré. Eskil Dagman guidar, även rep
från Länsmuseet.
Välkomna!
www.varitryck.se

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

Riksdagsledamot Helén Pettersson (s) hjälper oss
att räta ut frågetecknen i regeringens höstbudget.
Hur berörs vi i Åsele kommun? Socialdemokratiska
medlemmar samt sympatisörer hälsas varmt välkomna till
medlemsmöte 6/10 kl 18.00, Storgatan 31 (ABFs lokal).
Åsele arbetarekommun (s)

Nu är tredje
Ångermanälvsrapporten
klar!
VÄLKOMMEN TILL PRESSRELEASE
OCH EN DAG OM ÄLVEN SOM RESURS!
7 oktober i Folkets Hus, Vilhelmina

Kl.9-13 Presentation av Ångermanälvsprojekt 3:
förslag på miljöförbättrande åtgärder. Fika & lunch ingår.
Kl.13-16 Studiebesök till Bullerforsen/Lillån. Fika ingår.

Seminariet
är kostnadsfritt.

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

www.varitryck.se

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

KÖPES
FÄLLHORN
av ÄLG, REN, KRONHJORT & DOVHJORT
till högsta dagspris.

För info, ring 070-632 74 59 eller mail info@njftc.com

Energi- och klimatrådgivning
Åsele kommun
Tfn: 0941-142 50
Mail: energiradgivare@asele.se
Rådgivningen är kostnadsfri för allmänhet, mindre företag samt
för föreningar. Hör av dig, så återkommer energi- och
klimatrådgivaren ll dig. Rådgivningen kan också vara en hjälp
vid val av nya vitvaror, ny bil o.s.v. Hör
av dig! Åsele kommuns energi och
klimatrådgivning finns beslutad fram ll
och med sista december 2015 .
Miljövänliga hälsningar!
Energirådgivaren
www.varitryck.se

SPF Seniorerna Klippan Åsele
Månadsmöte i Kaffestugan
onsdagen den 7 oktober kl 13.00.

Tema: "Så var det att vara kocka...". Servering och lotteri.
Medarr: Vuxenskolan, Länskulturdagar i Åsele
Välkomna!

JoKKmoKK

Performance 30.20

Super Premium Dog Food
Komplett foder för vuxna hundar

Sommarkampanj:
för varje säck får du 4
hundsockor på köpet.

15 kg säck för 450:Bättre pris vid stora inköp!

För alla hundar med ett
högt energibehov

AXAECO AB

Centralgatan 27
Åsele. Tel 073-0880778
www.axaeco.se
Mån-Fre/10-16

MIKAELILÖRDAG 3/10
MASSOR AV FYND I BUTIKEN!!
MATTOR

BELYSNING

50%
ILL
UPP T

20%

HALVA PRISET

på utvalda utställningsmöbler!

Välkomna!

Mio Vilhelmina.

Videvägen 54. 0940-128 25
Mån-fre 9-17.30. Lör 10-14.

www.mio.se
www.varitryck.se
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Unna dig tid till annat!
Hyr lägenhet av oss.

Skolgatan 10 • Lycksele • 0950-105 57

Melodikrysset v.40 - 3 oktober
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www.varitryck.se

Postadress:...............................................................................................................................................

• PERSONLIG SERVICE
• CENTRALA LÄGEN
• VETTIGA PRISER

Adress:...................................................................................................................................................

• Ombesörjer
besiktning

Namn:.....................................................................................................................................................

• Fyrhjulsinställning

Som hyresgäst hos oss har du förtur om du vill byta
bostadsort.

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

En vältrimmad förvaltning med kunniga medarbetare
gör att vi kan erbjuda Dig:

Franklin Fastigheter AB äger och förvaltar drygt 1000 lägenheter
i Lycksele, Vindeln, Vännäs, Umeå, Nordmaling och Stockholm.

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Foto: 3dfoto.se

Välkommen!

• Däckhotell

• AC-service

• Rutbyte

• Lånebil vid
förbokning

• Miljö/
kvalitetscertifierade

www.franklin.se

Hej!
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I över 20 år har vi med framgång stöttat och
avlastat våra kunder. Genom effektiva lösningar
inom redovisning, fakturering, lön, bokslut och
deklarationer har vi löst våra kunder behov.
l

www.varitryck.se
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0940-122 33
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Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång.

Tusen tack till alla er som värmt er
med vår lokalproducerade pellets!
Vi uppskattar verkligen att ni väljer vår energieffektiva pellets. Den är
baserad på restprodukter från vår tillverkning av massiva golv och
paneler. Har du vägarna förbi kan du hämta din pellets vid vår fabrik
mellan 7.30 och 15.30, med uppehåll för lunch 11–12. Då kan du
passa på att titta på våra monteringsfärdiga stugor eller besöka vår
utställning av golv och paneler.

Kontakta din närmaste återförsäljare för prisuppgifter.
A-Trä, Arjeplog: 0960-100 40
Arvidsjaur Maskinmekaniska: Matts Elfing 070-695 88 67
XL-Bygg Fresks, Storuman: Per-Olov Ahlénius 0951-59 09 21
Baseco, Ammarnäsvägen, Sorsele Tel 0952-550 10

www.varitryck.se

BETONGLEGO
Med våra legoblock
bygger vi bland annat:
• Invallningsfickor
• Grusdepåer
• Murar
och mycket
annat.
y

Bygg snabbt,
enkelt och
och flyttbart

Blocken finns i storlekarna:
80 x 80 x 80 cm, vikt
ikt ca 1
1,2
2 tton
80 x 80 x 160 cm, vikt ca 2,4 ton
Säljs på de flesta av Swerocks
betongfabriker runt om i Sverige.

Kontakt Vilhelmina: Peter Johansson, 0733-84 22 55.
www.varitryck.se

