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 Åsele församlingshem 
Sön. 6/12 kl. 11.00. Söndagsmässa, G Lundell, P Eriksson 
Ons. 9/12 kl. 17.00. Julavslutning barnkören och föräldrar. 
Julgröt, luciatåg & dans kring kranen, Petra Eriksson 
Fredrika kyrka 
Sön. 6/12 kl. 14.00.�Söndagsmässa�G�Lundell,�P�Eriksson 
Ons. 9/12 kl. 19.00. Bön i kyrkan 
Varmt välkomna! 

Frälsningsarmén Hällaström
Lördagen den 5 dec kl 13.00 "Adventstoner" hos fam 
Holta, Junselev 11. Servering. Välkommen! 

Ett varmt Tack till alla som hedrat minnet av vår kära 

 GUN-BRITT HANSSON
 Ett särskilt varmt tack till personalen på Tallmon 
 för fin och god omvårdnad. Barnen med familjer

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

FILADELFIA: Ons 18.00 Hemgrupper. Tor 11.30-13 Drop in bön. 
Sön 11.00 Gudstjänst med nattvard, församlingsmöte.     Välkomna!
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JULKLAPPSTIPS!

20%
Julrabatt!

Förstoringar
JULKLAPPSTIPS!

Förstoringar
Maila oss eller kom
in med bilden så gör 
vi ett förslag åt er.
Vi printar med vår 
nya 6-färgsprinter i en
storlek som passar till
ert behov.
mail:

hansg@mac.com
Telefon:

070-395 25 50
adress:

Skolgatan 5
91233 Vilhelmina

20%
Julrabatt!

Vi jobbar med bilder i olika format, 
datafiler eller vanliga bilder går bra, 
vi kan även renovera era bilder.
Vi har 30 års erfarenhet av bild-
hantering med dator.

Kom och träffa oss
och diskutera, framför era tankar och funderingar
som rör Åsele kommun! 
Onsdag 2 december
kl 17.30-19.00 finns
vi i Åsele-rummet på 
biblioteket i Åsele.

Välkomna
!

Medlemsmöte den 11 dec
kl 12.00, Kaffestugan 

med julgröt och underhållning. Kostnad 50 kronor.   Välkomna!

Mitt i Lapplan
d

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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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.49 - 5 december

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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Vårt härliga
JULBORD 
Gott, klassiskt och lite till!

Lunch-
julbord 
295:-
Inkl. lättöl / läsk

Alla datum samt dryckespaket
hittar du på vår hemsida.

exkl. dryck
425:-

Ansia Resort LYCKSELE

Tel 0950-100 83
E-mail: info@ansia.se 

Vi dukar upp med råvaror 
från närområdet för ett 
miljömedvetet val!

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

Bion i Åsele visar
He named me Malala
Söndag 6 december kl 19.00. 80 kr. Även 18/12 kl 10.00.

bioniasele@live.se 
www.bioniasele.se

Sälja huset? 
Vi utför energideklarationer till fast pris i

Vilhelmina och Åsele.
Anders Åström Certi�erad energiexpert

Ring 070-654 18 38
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VARI-tryck
Volgsjövägen 94C,

Vilhelmina.
tel 0940-152 40,
fax 0940-558 86.

e-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

JUL, N Y ÅR  & 
TRET T ONHE L G .. . 

Första bladet 2016 kommer den 13 januari.
MANUSSTOPP MÅNDAG

11/1 KL 12.00.
Manus går alltid att maila eller faxa till oss.
Tryckeriet stängt 24/12-10/1.

...står för dörren
och därmed ett uppehåll

i utgivningen av våra annonsblad.

Julhälsningar och andra manus
till sista numret TAR VI GÄRNA EMOT

REDAN NU!

Den 23 december kommer
årets sista utgåva.

e-p
Hem

y
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Ansökan bygdeavgiftsmedel 2016 
 

Numera är det länsstyrelsen som har hand om ansökningar om pengar 
från bygdeavgiftsmedel. 
Ansökningar för 2016 ska vara inne hos länsstyrelsen senast sista 
december i år. 
För mera information om hur man söker pengar se www.asele.se –  
Gå direkt till – Bygdeavgiftsmedel. 
 

 
 

Den största anledningen till bostadsbränder under december månad beror  
på levande ljus. Vid omkring tredje till fjärde advent, när de första ljusen i 
adventsljusstaken brunnit ner, brukar larmen öka. 
 

RISKEN ÖKAR JU LÄNGRE LJUSEN BRUNNIT NER. SLÄCK LJUSEN INNAN DU GÅR. 
 

Tips för en brandsäker jul! 
 

-   Använd om möjligt ljusstakar gjorda i material som inte brinner. 
-   Ta bort brännbara dekorationer (mossa, bomull m.m.) i ljusstakarna 
-   Ställ ljusstakarna fritt så att eventuella uppflammande lågor inte kan     
    antända gardiner, tidningar eller liknande. 
-   Släck ljuset innan ni lämnar rummet. En bra regel är att den som tänder   
    ljuset också släcker det! 
-   Stanna med barnen om det finns brinnande ljus i rummet. 
-   Se till att ljusen står stadigt i ljusstaken. 
-   Tv:n ska vara fri från ljus och dukar. 
-   Julgransbelysning, adventsstjärnor och elektriska ljusstakar ska släckas    
    med strömbrytare eller genom att man tar stickkontakten ur vägguttaget. 
 

KONTROLLERA ATT DIN BRANDVARNARE FUNGERAR. 
OM INTE, BYT BATTERIER IDAG!!! 

 

Har ni funderingar eller frågor om brandskydd, kontakta räddningstjänsten 
på 0941 – 140 00. 
 

God Jul & Gott Nytt År  
Önskar Räddningstjänsten Åsele-Fredrika 

 
 

SAGOSTUND PÅ BIBLIOTEKET 
För barn mellan 3 – 6 år   

      9.30 – 10.00 onsdagar jämna veckor (OBS! ej 23/12)  
Välkomna! 

Vill du bli volontär? 
 

Som ni vet har vi fått asylsökande till Åsele och de som kommer hit vill gärna 
komma igång med någon aktivitet.  Vi behöver personer/ medmänniskor 
som är intresserade av att hjälpa till – volontärer. 
Det är ett fantastiskt sätt att lära känna människor och deras kultur och du 
får uppleva stor glädje och tacksamhet. Är du intresserad 
eller känner du någon som vill veta mer?  
 

Kontakta våra studieförbund här i Åsele: 
 

ABF 0941-109 15 Vuxenskolan  0941-108 00 
Studiefrämjandet  0941-664 64  Medborgarskolan  076-100 1518 
 
 

 

Nedre Parken 
Vi vädjar till alla kommunmedborgare att hjälpa oss att se till att den 
nygjorda gräsmattan i Nedre parken får så bra förutsättningar som möjligt 
att klara vintern. 
Avspärrningarna som nu finns är inte vackra men vi tror att de är 
nödvändiga för att det ska framgå att parkens yta skall få sin vintervila i fred 
och beträdas så lite det bara är möjligt. 
Därför önskar vi att alla hjälps åt att undvika att gå på eller vistas på gräset. 
I vinter kommer vi inte att skotta snö i parken och heller inte forsla in snö 
på parkens yta. 
Vi har även valt att inte placera ut en fullstor adventsgran i år, detta för att 
skona gräsmattan.                    Tekniska Avd. 
 

 
 

 
 
 
 

Några tips inför julhandeln! 
 

-   Fråga om du kan få öppet köp och bytesrätt när du handlar i butik. 
-   Fråga i butiken hur länge presentkortet gäller. 
-   spara kvittot i tre år. 
-   Vänd dig först till säljaren om du inte är nöjd med det du köpt. 
-   Räkna först om du har råd innan du tar ett lån eller en kredit. 
-   Försäkring av elektronikvaror –  kolla vad som ingår i din  
    hemförsäkring. 
-   För dig som e-handlar – kolla upp företaget och se till att betala säkert. 
-   14 dagars ångerrätt gäller bara när du handlar via internet, postorder  
    och via hemförsäljning. 
-   Skall du köpa mobilt bredband/mobiltelefon – kolla täckningen först. 
 

Du är alltid välkommen att kontakta konsumentvägledare Ingrid Elebrink: 
Åsele 0941 – 140 18 Storuman 0951 – 142 61 Lycksele 0950 – 164 38 
Eller ingrid.elebrink@storuman.se  
Du kan även gå in på www.konsumentverket.se 
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Åsele 0941 – 140 18 Storuman 0951 – 142 61 Lycksele 0950 – 164 38 
Eller ingrid.elebrink@storuman.se  
Du kan även gå in på www.konsumentverket.se 
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Vintern innebär snö och halka 
 

Därför följer här lite information om snöröjning och halkbekämpning och 
hur den sköts i vår kommun. Den service vi tillhandahåller är till för att öka 
trafiksäkerhet och framkomlighet.  
 

Snöröjning påbörjas när snödjupet uppnår ca 6 cm och omfattar gator och 
kommunala inrättningar. 
 

Hyvling / Isrivning kan vid behov utföras kontinuerligt i samband med 
plogning eller som enskild insats eftersom plogbilen har ett så kallat 
underbett (hyvelblad) monterat under bilen.  
 

Halkbekämpning med sandningssand utförs när behovet för det uppstår.   
 

Om det inte går som det var tänkt 
Ibland inträffar dessvärre skador vid snöröjning - på staket, brevlådor, 
häckar och dylikt.  
Om olyckan skulle vara framme ber vi drabbade fastighetsägare att snarast 
höra av sig till oss för att berätta vad det är som har inträffat. 
För att minimera skaderisken bör sopkärl förvaras en bit in på tomten, 
staket, häckar och dylikt bör tydligt markeras ut för att undvika att de 
kommer till skada. 
 

Tänk på vart du skottar snön från din gård, är du säker på att grannen vill 
ha din snö? 
Enligt den lokala ordningsstadgan för Åsele kommun, är det FÖRBJUDET 
att föra snö och is från tomtmark till gatumark. Tänk på vart den snö som 
du vill bli av med tar vägen sedan. 
Skapa inte onödig irritation bland dina grannar.   
 

Hjälp oss hjälpa dig  
Ibland måste arbetet utföras under svåra väderförhållanden och pågå på 
annorlunda arbetstider. Underlätta för det genom att tänka på hur och var 
du parkerar. 
 

Vi lovar inte att våra snöröjare kommer till dig först – 
men att de kommer, det lovar vi! 
 

Tekniska Avd. 
 

Åsele kommun och Stiftelsen Åselehus 
 

Stänger kl. 12.00 den 23 och 30 december 
samt den 5 januari. 

 

God Jul & Gott Nytt År 
 
 

 

Hyr lägenhet på Bofinken! 
 

Åsele kommun hyr ut 14 lägenheter på Bofinken, Åseborg som 
seniorbostäder. Bostäderna är till för dig som är 55 år eller äldre och är helt 
vanliga lägenheter med hyreskontrakt. Lägenheterna kommer att renoveras 
allt eftersom inflyttningsbehovet uppstår. 
Information om hyresnivåer, m.m. lämnas av tekniska avdelningen på  
tel. 0941-140 38 eller 140 43 där du också kan lämna din intresseanmälan. 
Först till kvarn gäller vid tilldelning av lägenheter. 
Välkommen med din intresseanmälan senast 151231! 
 

 
 
 

Sälja huset för att hyra en lägenhet? 
 

Stiftelsen Åselehus kan erbjuda lägenheter i varierande  
storlek och standard, tex: 
 

Renen, Vasagatan 21 och 23: vårt nyaste område, 2 hus med totalt 40 
lägenheter nära centrum. Lägenheterna har öppen planlösning och balkong 
eller uteplats. Husen är utrustade med hiss samt dörröppnare på 
huvudentrén. Tvättstuga finns på våningsplan 2-4. Tillgång till samlingslokal 
med bastu som får nyttjas fritt av hyresgästerna.    

Blåmesen, Fågelstigen 9: hus i två våningar med hiss, totalt 20 lägenheter 
med uteplats eller balkong. Stor samlingslokal och tvättstuga på 
bottenvåning. Dörröppnare på samtliga entréer. Sittgrupper utomhus ger 
möjlighet till trevlig samvaro under sommarmånaderna.  
 

Utöver detta har vi en mängd andra trevliga bostadsområden.  
 

Kontakta oss så får ni veta vad som finns ledigt, på 0941-142 20 vardagar 
8 -12 eller stiftelsen@aselehus.asele.se.  
 

Vi uppmanar våra hyresgäster att efter stora snöfall – skotta fram och 
flytta din bil så vi kan snöröja hela parkeringen. 
Ni som har avställda bilar uppställda framför/vid våra fastigheter, flytta 
dessa! Kontakta oss om ni vill hyra parkeringsplats. 
Se även till att sparkar och cyklar är uppställda så att snöröjning kan ske 
utan problem.   
 

 
 

Åsele kommun söker 
 

Socialsekreterare 2 st heltid, tillsvidare. Ansökan senast 151210. 
Biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen, tillsvidare 80 %. 
Enhetschef inom äldre- och handikappomsorgen, heltid tillsvidare. 
Ansökan på dessa båda tjänster senast 160110. 
Annonserna finns på Åsele kommuns hemsida www.asele.se 
 

Kommunal vuxenutbildning 
 

Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns 
möjlighet att ta del av gymnasial vuxenutbildning i alla länets kommuner. 
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Komvux Åsele.  
Kurser i svenska för invandrare (SFI) anordnas i Åsele. 
Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida. Alla ansökningar till 
vuxenutbildning/SFI ska lämnas till Komvux Åsele.  
Ansvarig rektor är Reinhold Näsström, 0941-141 05.  
Hanna Persson är studie- och yrkesvägledare, 0941 -141 13. 
Mer information finns på www.asele.se - Komvux 
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. . . och är därför stängd tisdag den 8 december.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och information  
om jourhavande läkare.  
 

Åsele sjukstuga  
verksamhetsplanerar . . .

 

Hälsoinspiratörer sökes!
Vill du ha förändring? Brinner du för hälsa, service och
personlig utveckling? Kontakta gärna oss för mer
information jenny.lahti@framgangscoacherna.se

Kom ihåg att boka tid innan jul!

Välkomna!

Ge bort ett presentkort, årets bästa julklapp. 

Tel 070-390 23 92

Säljes: Elektroniskt trumset, Yamaha DTXPLORER.
3000:-. Finns i Vilhelmina. Tel 073-182 36 52.

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

www.norrskog.se

VI BJUDER IN TILL ÅRETS JULBORD
Hotell Wilhelmina den 12/12-2015 kl 18.30 med under-
hållning och musik. Endast 250:-/pers för dig som medlem.

Välkommen med anmälan till Jörgen, Vilhelmina på tel eller
mejl 070-359 54 05, jorgen.karlsson@vilhelmina.ac

Sista anmälningsdag 6/12-15, begränsat antal platser finns till förfogande.

Välkomna önskar Södra Lappland skogsbruksområde
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TORKPAPPER!
Prisexempel

Tork Universal
34 cm x 1000 m

Tork Universal
28 cm x 530 m

Toapapper
hel bal, 64 rullar

Minitork
Centrummatad
120 m

Tork M2
Centrummatad
300 m

Vilhelmina
post@varitryck.se
Tel: 0940-152 40
www.varitryck.se

VARI-tryck AB

185:-

299:-

55:-

99:-

299:-

Moms ingår i samtliga priser

Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 50:-/st.

Hela TORK-sortimentet
finns hos oss - både
papper och hållare.
Snabba leveranser!

Torkrk M22
dd

/rulle

/rulle

SPF Klippan i Åsele inbjuder till Lucia
rande på 
IOGT-gården fredagen den 11 december kl 13.00. 
Julgröt med skinksmörgås och ka�e. 
Medtag vinst till lotteriet. Välkomna!

Med arr:
Vuxenskolan

Medlemmar i Centern/Centerkvinnorna samt övriga intresserade – 

Lilla Jula�on måndag 7 december kl 18.00, SV:s lokal. 
Gröt, lucia och tomte. Medtag julklapp för 25 kr. Välkomna!
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MOTIONSDANS Vilhelmina FH
 Onsdag 9 december kl 18.00.
      Välkommen! Musik:

Baletten Kameliadamen sänds på bion i Kulturhuset 
i Åsele söndag 6 dec kl 16.00. Pris: 260 kr inkl fika. 
Tel 0941-142 30.  Medarr: Medborgarskolan

Söråsele Maskin öppnar nu även verkstad i Söråsele
Vi satsar fullt ut med bla en etablerad mekaniker för

John Deere och Case from mars 2016. 
Vi reparerar alla typer av traktorer och redskap. 

Ring oss så provar vi att lösa just ditt problem! 
Nicolai Madsen, 070-514 00 91.

Vårt julbord kommer i år att bestå av närproducerade och 
hemlagade rätter med flera råvaror från orten.
Lördag 12/12 från kl 15.00
Tisdag 15/12 kl 18.00
Fredag 18/12 kl 11.00
Övriga tider serveras jultallrik eller julbricka. Bordsbeställning.

Julmat på Emmas Kök!

Catering – Du ordnar festen, vi ordnar maten.
Julbuffé – hela julbordet. Min 10 pers. 350 kr/pers inkl utkörning inom tätorten.

Julbricka – allt det kalla på julbordet. 250 kr/pers.

Kan beställas ända fram till Julafton kl 12.00.
073-032 64 67,  070-303 27 30. Välkommen!

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERSFÄRGPATRONER & TONERS
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Stad. Läge.
Adress. Tel. XXX-XX XX XX. Mån-fre XX-XX. Lör XX-XX. Sön XX-XX. *Beställ senast 15/12 för leverans till butik före jul. **Gäller kontinental, ställbar & rammadrass 
och bäddmadrass, Fiord Soft, Fiord Breathe och Fiord Sense samt huvudgavel Avon Large, XL och Rak inkl. nackkuddar.  Lokala avvikelser kan förekomma. 
Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

LEVERANS
FÖRE JUL*

VECKANS 
JULKLAPPS- 
TIPS!

VÄLJ BLAND FLERA UTVALDA SOFFOR, FÅTÖLJER, MATGRUPPER OCH SÄNGAR – BESTÄLL SENAST 
15/12 SÅ HAR DU DEM TILL BUTIK FÖRE JULAFTON. MEN VÄNTA INTE FÖR LÄNGE – DE KAN TA SLUT.

Mio Inredare : Kom och handla julklappar och inredning till dig själv eller till någon kär.

PAKETPRIS!

10.995·
(11.389·) 
BORD + 

6 STOLAR

Fåtölj med fotpall Elin i tyg Rocco dark grey med  
svart underrede 2.995· (3.995·) 

FÅTÖLJ INKL. 
FOTPALL

2.995·
(3.995·)

Kontinentalsäng Roma i tyg black, inkl. bäddmadrass Roma, metallben och 
huvudgavel Roma, 180x200 cm 8.990· (13.490·)

KONTINENTALSÄNG

8.990·
(13.490·)  

PAKETPRIS
INKL. SÄNG, 

HUVUDGAVEL
BÄDDMADRASS 

OCH BEN

Bordslampa Victor i keramik med hamrad 
yta, brons eller krom, inkl. vit skärm i textil, 
Ø 29, H 58 cm, E27, 299· (499·) 

Vas Drops i glas, rosa, grå eller klarglas, 
Ø 21, H 18 cm 299· (399·) 

299·
(399·)

299·
(499·)

Kontinentalmadrass Cape Farewell i tyg Ashley mist, inkl. bäddmadrass 
Fiord breathe kuvert, exkl. ben, 180x200 cm 22.496· (29.995·) Huvudgavel 
Avon L, pikérad, B 180 cm 5.246· (6.995·)

Fruktskål Trend i pläterad koppar  
eller mässing, Ø 20, H 20 cm eller Ø 25,  
H 10 cm 199:- (249·)

199·
(249·)

LEVERANS
FÖRE JUL*

4.995·

3-sits soffa Hampton i tyg Dover natur, ben/hjul i svartlack/krom,  
B 197, D 96, H 88 cm 4.995· 

LEVERANS
FÖRE JUL*

LEVERANS
FÖRE JUL*

LEVERANS
FÖRE JUL*

KONTINENTALMADRASS

22.496· 
(29.995·)
INKL.BÄDD- 
MADRASS

25%
RABATT PÅ  

CAPE  
FAREWELL**

LEVERANS
FÖRE JUL*

5.995·
(6.995·)

Matbord Dalarö i oljad massiv ek, vitlackerat underrede, 
180x90 cm 4.995· Stol Läckö i vitlackerad massiv björk, sits i 
oljad massiv ek 799· Paketpris 7.795· (9.789·) bord + 6 stolar 

LEVERANS
FÖRE JUL*

PAKETPRIS

7.795·
(9.789·)

3-sits soffa med divan och schäslong Nevada i tyg Rocco dark  
grey, svarta ben, B 297, D 93/153/200, H 80 cm Specialpris 5.995· (6.995·)

Matbord Holger i vitlack med underrede i lackerad massiv ek, inkl. 1 ilägg à 50 cm, 190-240x100 cm 5.995· Stol Holger med sits i vitt konstläder 899· 
Paketpris 10.995· (11.389·) Skänk Holger i vitlack/lackerat ekfaner, B 160 cm 6.995· Flatvävd matta Rainbow, 100% ull, rogue, 170x240 cm 1.795· 

GÄLLER T.O.M 14/12

JULKLAPPAR ATT GE OCH FÅ! SISTA 
DAGARNA!

T.O.M. 15/12 

Mio Vilhelmina.
Videvägen 54. 0940-128 25 Mån-fre 9-17.30. Lör 10.00-14.00. *Beställ senast 15/12 för leverans till butik före jul. **Gäller kontinental, ställbar & rammadrass och bäddmadrass,
Fiord Soft, Fiord Breathe och Fiord Sense samt huvudgavel Avon Large, XL och Rak inkl. nackkuddar.  Lokala avvikelser kan förekomma.
Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se 


