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Trevlig helg önskar Emil 

och Mathias med personal!

P.s. Nu har vi Ben & Jerrys glass i v

Öppet: 

Telefon 132 22Ring för beställning:

Boka bord i tid!

i lösvikt i charken

  Super mea
Skrovmål 49:-

LYCKSELE: Busskiosken

Erbjudandet 

gäller fr.o.m.

to 12/2 kl 15 

t.o.m. 

on 18/2 kl 20.

FALUKORV
Piteorten, 700 g  ............... 2990

VITKÅL
per kg  ..................

............ 490

POTATIS
Sverige, 5 kg  ...................

. 2900

FRUKOSTJUICE
ICA, Äpple/Apelsin, 2 liter   90

MORÖTTER
ICA, 1 kg  ...................

....... 790

VISPGRÄDDE
Norrmejerier, 5 dl  ............. 90

TÅRTBOTTEN
ICA, 340 g  ...................

..... 90

exkl pant, 2 STYCK FÖR  ............ 

per kg  ..................
....................

... 

Sverige, per kg  ..................
. 

2 STYCK FÖR  ...................
.......... 

per hg  ..................
....................

... 

LYCKSELE

✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩
✩

ÖPPET 1500-2100 ALLA DAGAR

Hantverkareg. 20 

Telefon 0950-661 80

Nu kör vi igång grillen på PFISKPLANKA
med Bergtunga, räkor, creme 

fraiche

STEKT 
FLÄSKFILÉ
med potatisgratäng

Gäller fr150:-

LÖRDAG

ALLA HJÄRTANS DAG!

Svensk Entrecôte

Bearnaisesås, 

Pommes frites

inkl läsk, starköl, eller 1 glas vin.

Alla Hjärtans Erbjudande!

170:-

170:-

Efterrätt: Jordgubbscheesecake, kaffe. 

(Gäller för båda rätterna).

FÖR AVHÄMTNING:

Kolgrillad ky
Pommes frites

såser, sallad, br

Pommes frites

såser, sallad, br

Bjud någon du tycker 

om på en god 

ALLA HJÄRTANS DAG

-MIDDAG!

LYCKSELELL
✩✩✩✩✩LLYCKSELEYCKSELELLL ✩

1

Nästa nr 2
kommer 26/2

Manusstopp 
Fredag 13/2

Vecka 7-8-9
2009

Nr. 1

Utgivare: 

MW Produktion
Trädgårdsvägen19

880 37 JUNSELE 

Tel: 0706-733 822

Fax: 0702-215 435

www.vastranytt.se
annons@vastranytt.se

leR selR lRamsele

Signerat

Produktion

VästraNytt

(i mån av plats)

AFTERWORK

inkl. stöl/vin 149:-. läsk 129:- 

Alla fredagar 16.00 - 20.00

Hotel

0621-104 30

13/2 BBQ Biff

 Cheddarkyckling

20/2 Fläskfi lé konjakssås

 Tonfi sk Provencale

27/2 Lavastensgrillad Biff med 

 rotfruktsratatuille

 Räkfylld Lax

Barn-AW med Barnpizza, korv-kötträtt 49:-

MÅND - TORS 06.30-22.00 - FREDAG 06.30-23.00 (01.00)

LÖRDAG 16.00-23.00 (02.00) - SÖNDAG Öppet endast mot bokning minst 10 personer.

TILL ALLA HUSHÅLL OCH KONTOR - UPPLAGA 4500

11/2 Fläskschnitzel kulpotatis

12/2 Falukorv stuv. makaroner

        pannkaka Ärtsoppa

13/2 Kassler svampsås

16/2 Lunchkorv senapssås

        Ost&skinkpasta

17/2 Laxbiffar sötsur sås

        Kasslerpasta
18/2 Amerikansk Buffé

19/2 Pannbiff löksås
        Raggmunkar fl äsk

20/2 Fläskkarré rödvinsås

23/2 Stekkorv tomatsås

        Fiskpasta
24/2 Stekt strömming m. mos

        Lasagne
25/2 Pizza & pajer
26/2 Grekiska köttfärsbiffar ris            

        Kams med fl äsk

27/2 Bryggargryta

LunchBuffé 

11.00-14.00. 79:-

LUNCHBUFFE

Människan kan inledas i två grupper. En som går före och uträttar något, och en som går efter och kritiserar

Vi i V stra
Utgivning i HELA Västra Ångermanland

Alla 
hjärtans 

dag

14/2 Alla Hjärtans Meny
Förrätt: Italiensk delikatesstallrik

Varmrätt: Red Rio röding med mesesås 

och hjortron. Alt. Oxfilé provencale.

Efterrätt: Jordgubbs-cheesecake 

2 rätter: 275:-/st - 3 rätter: 325:-/st

21/2 
Thailändsk Buffé kl. 16.00-19.00 

med efterrätter 199:- (endast förbokning)

24/2
Tisdagstrubadur fr.o.m 24 februari 

19.30-23.00

7/3 Lördag
After race med Uncut Stones på 

Hotellet. Disco i Annexet.

2990029900
Oslagbar
    genomslagskraft!
Oslagbar
    genomslagskraft!

Med en samannons
  kan du nå nästan
   30.000 hushåll i din
    region – detta i 
     gratistidningar
       som verkligen
        läses från pärm
         till pärm!

Kontakta oss
så hjälper vi dig!

Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86

E-post:
post@varitryck.se

VARI-tryck



www.varitryck.se

 Högmässa i Mariakapellet Åsele 
Söndagen den 3/4 kl. 11.00. Mayne Åström, Petra Eriksson 
Högmässa i Fredrika kyrka 
Söndagen den 3/4 kl. 14.00.  
Mayne Åström, Petra Eriksson 

FILADELFIA: Ons 18.00 Hemgrupper. 
         Sön  11.00 Bönegudstjänst.                Välkomna!  

Varmt tack till alla som med gåvor och blommor hedrat 
minnet av

LARS SÖDERLUND
Jättevarmt tack till personalen på Gullvivan och Berit 
Edmark för den fina vård och omsorg han fick där.
Ni är inte av denna världen, Ni är Änglar.

Margith & Anita m fam.

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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Suzuki är både ett bil- och ett mc-märke. Men Suzuki var 
också Madame Butterfly´s bästa vän.

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

ÅRSMÖTE ÅSELE VIDEOTEKNIK 7 april kl 18.30 på Kaffestugan. Välkomna!

Bion i Åsele visar
KUNG FU PANDA
Söndag 3 april kl 15.00. 60 kr. Bt.

BATMAN v SUPERMAN Dawn of Justice
Söndag 3 april kl 19.00. 80 kr. 15 år.

bioniasele@live.se 
www.bioniasele.se

Dialogmöte om akutbilen/ambulansen mm
i Kaestugan, Åsele
Onsdag 6/4 kl 18.00 medverkar räddningschefen och personal 
från akutbilen. Tillfälle till frågor. Ca 18.45 information om 
�yktingmottagningen från tjänstemän i kommunen. 
Välkommen till en öppen och positiv dialog där vi kan 
diskutera viktiga frågor.  Kommunledningen

SWECO Energuide AB
Uppdragsnr: 5466474001
Beställare: Svenska Kraftnät
Datum: 2012-02-27 ±
0 1 2 3 4 5

km

Skala (A4) 1:100 000

AL3 S5 och S8
Åsele - Stenkullafors

På uppdrag av Svenska Kraftnät 
kommer Vattenfall Service Nordic AB 
under perioden 4/4-17/4 att dra ut en 
ny lina på be�ntlig kraftledning mellan 
Åsele och Stenkullafors.

Det kommer att innebära att det �nns 
risk för lågt hängande linor under den 
perioden.
Vi vill därför uppmärksamma alla
skoteråkare och andra som vistas i
eller korsar ledningsgatan på detta.

Vattenfall Service Nordic AB informerar
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Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se

Nu startar Åsele kommun upp ABC!
a

Det är inte all�d lä� a� vara förälder…
De flesta föräldrar kan säkert komma på många vardagssitua�oner där 
rela�onerna sä�s på prov. Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur 
undviker vi stressiga situa�oner? Hur kan konflikter förebyggas och hur får 
vi mer �d �ll trevligt umgänge med våra barn? Varje grupp har max �o 
deltagare, vi bjuder på fika och det är kostnadsfri�. Mer informa�on finns 
på kommunens hemsida.
a

Kontakt
Marina Englund Helene Ejergård
a

marina.englund@asele.se helene.ejergard@asele.se
0941-140 15 0941-141 49

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.  
Kurser i svenska för invandrare (SFI) anordnas i Åsele.
Ansökningsblanke�er finns på kommunens hemsida. Alla ansökningar �ll 
vuxenutbildning/SFI ska 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

VILL DU FÖLJA MED?

Åsele berä�arkommun har sin ”grand final” i Skelle�eå 20 april.

Vi har program från 9.00 – 20.00 på Nordanå kaféscen.

Se hela programmet på bera�arfes�valen.se/program/

Nu har de som vill, och så länge det finns platser kvar, möjlighet a� följa 
med. Bussresan är gra�s lä�are mat och fika finns a� köpa.

Bussen går från biblioteket 8.00 och vänder åter 16.00.

Anmälan görs �ll Åsa J-Persson, 0941-140 83, asa.persson@asele.se

Avloppsinventering
a

Under sommaren 2016 kommer miljöenheten a� inventera enskilda 
avloppsanläggningar på fas�gheter som ligger inom planerade 
va�enskyddsområden och in�ll Stamsjön.

Fas�ghetsägare som kommer a� beröras av sommarens inventering 
kommer a� kontaktas via brev med y�erligare informa�on under våren. 
Mer informa�on finns även på kommunens hemsida www.asele.se. 

Vill du veta mer om enskilda avlopp, tekniklösningar, lagkrav och ansvar 
finns informa�on på www.avloppsguiden.se, en na�onell kunskapsbank om 
enskilda avlopp. Där kan du också testa di� avlopp u�från checklistan 
”Testa di� avlopp”.

Har Ni några funderingar är Ni välkomna a� kontakta Miljöenheten. 
Tel. 0941-140 06, e-post: miljobygg@asele.se

Möt Lilian Montmar

Förfa�aren som skrev boken om en av Åseles 
starka kvinnor Maria Magdalena Ma�sdo�er.
Biblioteket onsdag 13 april 18.00.
a

Vi bjuder på fika. Alla varmt välkomna!
Boende Åsele Marknad

Under Åsele Marknad är e�erfrågan 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. 0941-140 78, turis�nfo@asele.se

Simhallen

Vi säljer klorresistenta badkläder �ll hela familjen från baby 
�ll vuxen, vi har också badtofflor, badsockor, badmössor, 
armpuffar och leksaker �ll badet.

Arbetsmarknadsenhet
Åsele kommuns Arbetsmarknadsenhet kommer a� öppnas i 
månadsski�et april-maj. Det blir en arena för arbetssökande och 
ungdomar där de kan bl. a. få informa�on om olika utbildningar och hjälp 
med a� hi�a arbetsgivarkontakter. Genom Arbetsmarknadsenheten 
kommer Åsele Kommun också a� utveckla mo�agandet för nyanlända i 
vår kommun. Vi vill kunna samverka med många olika aktörer för a� 
insatser och stöd ska bli så op�mala som möjligt.
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4 5

6 7

8 9

10 11

12

13

Melodikrysset v.13 - 2 april

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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Vi har ändrat datum för årets
UPPLEVELSERUNDAN till 1/7–4/7!
Sista anmälningsdag är 13/5.

OBS! 1-4/7

Metropolitan i New York har 3�378 platser. Kom till 
Kulturhuset och känn dig som en av dem, lörd 2 april.

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

Tatueringsblekning med modern switched nd:YAG laser, nu i Junsele. Konsultation och första be-
handling max 500kr oavsett storlek. Ring Christopher på 070-3311677. www.solhalsning.se

Efter vietnam-kriget kom musikalen Miss Saigon, byggd 
på samma tema som Madame Butterfly och delvis 

samma musik. Den blev en stor succé.

SPA-RESA  TILL  ESTLAND 9 d
Avresa

söndagsmorgon 26/6,
åter måndag 4/7.

Sommarpris:
6299 kr

Enkelrumstillägg 1355 kr,
(hotellet).

Boka senast 29/5.

I priset ingår:
Buss fr Vilhelmina-Pärnu-Vilhelmina. 
Båt Stockholm-Tallin t&r i B-hytt med golv-
sängar. Frukost på båten. Inkvartering med 
helpension på Tervis Spa i dubbelrum med 
dusch & WC i 6 nätter.
2-3 behandlingar/dag med läkarbesök.
Dagsutflykt (hemlig). Hus 3 tillägg 450:-.
2 ggr lunch och kaffe under resan.
Avbeställningsskydd 350:-.
Ring Dikanäs Buss & Taxi 0940-801 80,
eller maila kenneth.dbt@telia.com för 
bokning, frågor eller beställa prospekt.

www.dikanasbuss.se

DIKANÄS BUSS & TAXI

En SPA-RESA är en
satsning på dig själv

för framtiden!

Vi önskar Er varmt
välkomna på vår resa!

Berä�arcafé
ÅMS och Åsele-Ny�, vad har de gemensamt?
Hur var det a� tävla på 60-talet? 

Kom och minns med oss 

Tisdag 5 april kl 18.00, 
Kaffestugan. Fikaförsäljning!

Välkomna!



www.varitryck.se

5 minuter från IKEA

Boka på 090-13 54 90 eller www.hotelbotnia.com

Vi är många som har väntat på att IKEA ska komma till Umeå. 
Njut av shopping och checka sedan in hos oss. Vi ligger på 
södra sidan av älven helt nära Umeå Airport.

Vi bjuder på fri parkering med motorvärmare (självklart finns 
det också plats för ditt släp), härlig kvällsmat och stor frukost-
buffé. Dessutom ingår ett kuponghäfte som erbjuder upp till 
20% rabatt i ett flertal butikerna i Umeå centrum.

Du kan slappa i våra sköna sängar eller njuta av kvällssolen på 
altanen. Vi bjuder på tolv tv-kanaler, alla rum har fri wifi. 

Pris per dubbelrum 995 kr, gäller fredag–söndag. Uppge 
”Vinterhelg” när du bokar. 

Puccinis succéopera Madame Butterfly ges live på
Kulturhuset i Åsele den 2 april kl 19.00.

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 1/4:
Åsele OK/Q8 12-12.30. 
Dorotea Myway 13.30-14.00.
Vilhelmina fd Televerket 15-16.
www.lappmarksbonden.se   Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47. 

Mandel, King-E, Princess, Satina & 
Blue Belle.  Egen odling.

Välkomna!  Anna & Martin
Förbeställ gärna. Nästa tur 22/4. 


