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DAX ATT
BESTÄLLA
STUDENTSKYLTAR!!
Välk o m m e n !

Vi hjälper dig förstora foton
och vi tillhandahåller skyltmaterial,
laminerar mm – allt efter önskemål.

VARI-tryck

Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina.
Tel 0940-152 40, fax 558 86.
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

Tidigare manusstopp!

Till annonsbladen som utkommer
vecka 19 (ons 11/5) har vi manusstopp
onsdag 4/5 kl 15.00.
Vi tar gärna emot ditt manus

REDAN NU!
FREDAG 6/5 STÄNGT

VARI-tryck

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

www.varitryck.se

Vårgudstjänst i Mariakapellet Åsele

Söndagen den 1/5, kl. 11.00. Gunnar Lundell, Ingrid Löfdahl

Vårgudstjänst i Fredrika församlingshem

Söndagen den 1/5, kl. 14.00. Kyrkokören medverkar. Allsång.
Servering. Gunnar Lundell, Ingrid Löfdahl

Varmt välkomna!

Gökotta i Fredrika kyrka

Tors den 5/5, kl. 08.00. Kyrkokören medverkar.
Medtag egen ﬁkakorg. Mayne Åström, Ingrid Löfdahl

Gökotta på Åslia

Tors den 5/5, kl. 08.00. Fikaservering. Buss avgår från
Turistbyrån, 07.30. Åseborg, 07.40. Kulturhuset, 07.50.
Gunnar Lundell, Petra Eriksson.
Lions, Friluftsfrämjandet, Allkristna gemenskapen &
Svenska kyrkan, hälsar alla välkomna
FILADELFIA: Ons 18.00 Hemgrupper. Sön 11.00 Gudstjänst med
nattvard. Församlingsmöte.
Välkomna!

All uppvaktning undanbedes.

Tyko

Välkommen till oss på ÖPPET HUS mån 2/5 18.00!
Vi finns på Blåviksvägen 13 i Åsele.
Kom och ställ frågor och bli informerad om vad det
innebär att studera på folkhögskola. Vi bjuder på fika!

Frågor?
Ring kursföreståndare David Häggblad 070-237 12 62
eller läs mer på vindelnsfolkhögskola.se
OBS! Sista ansökningsdag 15 maj!

www.varitryck.se

IA:s Gårdsbutik öppen lördag 30 april kl 11-16.

Välkommen!

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

Bion i Åsele visar
CAPTAIN AMERICA

Fredag 29 april kl 19.00. 80 kr. 11 år. 147 min.

bioniasele@live.se
www.bioniasele.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 29/4 kl 12.00-16.00.

Välkommen!
VÅRFEST på IOGT-GÅRDEN
Nästa tur onsdag 27/5.

Onsdag 4 maj 2016 kl 19.00.

Sång, musik, lekar, tävlingar, smått & gott.
Välkomna till IOGT-NTO Fjällets Krona
för att fira vårens ankomst!

Valborgsmässofirande

på Gafsele Bygdegård lördag 30 april kl 19.00.
• Kören
• Vårtal • Brasa • Servering
• Lotterier • Fiskdamm för alla barn Välkomna!
Arr: Gafsele Bygdegårdsförening,Gafselefrämjarna, Vuxenskolan

Årsmöte för Åsele Bygderåd
Vuxenskolan onsdagen den 11 maj kl 18.00.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Årsmöteshandlingar finns på Åsele byaportal.
Välkomna!
Styrelsen/Åsele Bygderåd

www.varitryck.se

2016

ÅRETS NYHETER för Lynx
från BRP rullar ute på vägarna.
®

Välkommen in när de stannar
till HOS OSS!

OBS!!
®

REA kvarva
r
skoterklädaende
r

NU ÄNNU VASSARE!
Gäller t.o.m. 31 maj 2015

6.000:- i rabatt, f.n. 2,99 % låneränta, Build Your Ride & chans att
VINNA din Lynx! Läs mer på lynx.se

Se även

brp-tour.com

Försäljning - verkstad - reservdelar.
www.varitryck.se
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Fredag 29/4 kl 12-19

Årsmöte i Långvattnets bygdegård
lördagen den 30/4 -16 kl 11.00. Välkomna!

1:a maj-firande

Byamannen

i ABF-lokalen kl 11.00.

Första Maj-talare är Patrik Nilsson, kommunalråd i Robertsfors
f
och AK-ordf Urban Lindström. Vi bjuder på fika.
Välkommen till en trevlig samvaro!

Socialdemokraterna

TJEJKVÄLLAR

Måndag 2 maj i Storuman
& tisdag 3 maj i Åsele
18.30 till 21.00

0941-662 10

Utlottning av priser bland alla närvarande, liten modevisning.
Linda Lindvall, Umeå talar om vårens/sommarens trender.
Vi bjuder på dryck & tilltugg.

Ni får 20% rabatt på alla damkläder & damskor under kvällen.
Välkomna till en trevlig kväll i Storuman och Åsele!

HAR DIN SYN BLIVIT SÄMRE?
VILKEN HJÄLP FINNS ATT FÅ?
Synskadades Riksförbund i Västerbo en bjuder in ll en informaonsdag om vårdvägar, möjligheter ll hjälp och vardagshjälpmedel för personer med någon form av synnedsä ning.

Onsdag den 4 maj klockan 13.00 - 16.00, Åsele Bibliotek
Vi vänder oss ll dig med någon form av synnedsä ning, du som
är anhörig ll någon med synnedsä ning samt allmänheten.
Med under dagen finns reprepresentanter från Synskadades
Riksförbund i Västerbo en, synpedagog, representant från
biblioteket och en utställning av vardagshjälpmedel.
Dagen är helt kostnadsfri och vi bjuder på fika!
Hjärtligt välkomna!

www.varitryck.se

FABERGÉ

En sällsynt möjlighet att se några av historiens vackraste
konsthantverk. 28 april kl 18.00, 120 kr, svensk text. 0941-142 30.

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
i Björksele vid Byastugan.

Brasan tänds kl 19.00. Korvgrillning, fika, lotteri mm.
Alla hjärtligt välkomna!

Björksele intresseförening

Stiftelsen Åselehus informerar
Vid förhandling mellan Hyresgästföreningen och Stiftelsen Åselehus enades parterna om att grundhyran ska höjas med 0,8% fro m
2016-06-01. Ingen höjning görs av värmetillägget.
Hyran för p-platser, garage och carportar kvarstår oförändrad.
Höjningen gäller även lokaler med förhandlingsklausul.

Sök till
Lapplands bästa
gymnasium
Nu startar omvalsperioden till gymnasiet, sista datum 3 maj.
Vi fortsätter att öka vårt elevantal men vi har några platser
kvar på vissa program.
Visste du att Malgomajskolan har studieresultat bland de 25
bästa i Sverige!
Hos oss får du så väl utmaningar som stöd.

Välkommen
till oss!
www.varitryck.se

Boka frakt´n...

Stortt och
St
h smått
ått fö
för båd
både fö
företag
t och
h privatpersoner
i t

För mer information www.bussgodsvasterbotten.se

Lapplandsvux

Gymnasiekurser på distans med kvalitet
Biologi 1, 2

Historia 1a1,1a2, 1b, 2a

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b

Religion 2

Fysik 2

Svenska som andraspråk 1, 2, 3

Engelska 5, 6

Kemi 2

Matematik 1a, 2a, 3c

Svenska 1, 2, 3

Bokföring och deklaration Naturkunskap 1a, 2a, 3

Sista ansökningsdag 30 maj
Ansökningsblankett finns på
www.lapplandsvux.se och på
Komvux/Lärcentrum i din kommun!

www.lapplandsvux.se

1 Tillsvidarevikariat och 1 Sommarvikariat som
personlig assistent i Åsele!

Jag är en 40-årig man som efter en olycka är förlamad i armar och
ben, detta innebär att jag sitter i rullstol. Jag behöver hjälp i olika
situationer, som oftast är av mycket personlig karaktär för att
klara av det mesta praktiska i mitt liv, med mig själv, mitt hem,
men även på fritiden. Största vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du bör vara mellan 18-60 år.
Arbetstid/Varaktighet/Lön
Blandat schema med dagar, kvällar samt helger, arbetstid enligt
schema. Tillträde sommarvikariat v 25-32. Tillsvidarevikariat
fr o m maj. Individuell timlön enligt kollektivavtal.
Ansökan/Arbetsgivare
Skriv ett personligt brev & ansökan till:
peter_sjolund1@hotmail.com.
Senaste ansökningsdag 2016-05-31. Helst så fort som möjligt.
Umeå Assistansservice AB, Måttgränd 74, 906 24 UMEÅ.
Tel 090-18 60 00. Fax 090-18 60 16.
www.varitryck.se

Melodikrysset v.17 - 30 april
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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

BRP ON

SWEDEN

Hej!

Utvalda modeller av SKI-DOO
2017 från BRP rullar ute på
vägarna. Välkommen in när de
stannar till hos oss!

SKOTERVISNING
SKI-DOO 2017
Fredag 29/4
kl 12.00-19.00

Beställ din 2017 Ski-Doo-snöskoter
senast 2016-05-31 och du kan välja

6.000:- 8.000:ELLER

I RABATT

MÖJLIGHET TILL

+

I KLÄDER OCH / ELLER
TILLBEHÖR

2,99%

LÅNERÄNTA*!

Ski-Doo Spring Fever pågår t.o.m. 2016-05-31 och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller
rabatter. Modellerna Skandic WT 550F och Renegade Sport 600 ACE omfattas inte av Ski-Doo Spring
Fever. *Finansiering i samarbete med Handelsbanken Finans. Se alla detaljer på ski-doo.com/spring16

© 2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med ensamrätt. ®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.

www.varitryck.se

LÄS MER PÅ

SKI-DOO.COM

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

Fredag 6 maj kl 21.00-01.00

Dans till JIVE
Kulturhuset, Åsele

Inträde: 200 kr inkl garderob.

Betalning: Swish & kontant. (Avser inträde)

PUB Alkoholfria alternativ finns.
Betalning: Kort & kontant. (Avser pub)

Välkomna!

Arr: ÅIK i samarbete med Restaurang Kastal.

Prova El-cykel!
Energi- och klimatrådgivningen i Åsele ger dig chansen a
prova el-cykel. E miljövänligt bra alternav ll bilen om
du inte behöver åka långt. Kom och prova! El-cyklar finns i
flera modeller och varianter. Det behövs inte körkort utan
det är bara a ta på hjälmen och cykla. Det är som a
cykla en vanlig cykel, men läare! A cykla har al drig varit
så lä! Arrangemanget är kostnadsfri och vi bjuder på
en kopp kaffe.
Tisdagen 3/5 mellan klockan 15.00 och 18.00.
Vi håller ll utanför ICA i Åsele
Välkommen önskar
Energirådgivaren i Åsele.
Tfn: 0941-142 50
Mail: energiradgivare@asele.se
www.varitryck.se

Ockupationen i Dorotea räddade vårdplatser
i sjukstugan, skriver Sundsvall Allehanda den
6/2 -16 efter intervju med Peter Olofsson.
och
ockuperades av befolkningen i tre år i en mycket uppmärksammad
protestaktion när vårdplatserna drogs in. Läget för dagen i Dorotea-upproret är att ockupationen har upphört och landstinget har lovat
platserna tillbaka.
- Vi har sagt under första kvartalet i år. Jag har all respekt för att man
har reagerat i Dorotea. Vi vill nu visa att samarbete med kommunen
ger bättre vård, uppger landstingsrådets Peter Olofsson (S).
Sjukstugorna beskrivs av landstinget som "små sjukhus".
barnavårdscentral, sjukgymnastik, arbetsterapi, kurator,
egna laboratorier och röntgen.
Men dessutom ingår ambulans och akutvårdsavdelning med ett antal
vårdplatser som bemannas dygnet runt. Invånare med lång väg till
närmaste sjukhus kan få hjälp med akuta besvär på sjukstugan när
som helst på dygnet.
Dorotea, Malå, Sorsele, Storuman, Tärnaby, Vilhelmina och Åsele.
lösning som då kallas obs-platser."
(mittmedia.se)
Läget idag:
Öppningen av sjukstugan med vårdplatser 1:a kvartalet uteblev.
Information vid Kf den 29/2 -16 av landsting/kommun: Datum för
beskrivning av Dorotea så har vi bara en hälsocentral sedan
stängningen den 31/1 -12.
Dvs kontorstider och inga akutvårdsplatser. Ingen läkarjourkedja.
Att återställa allt detta är vad vår kamp gäller.
DoroteaUpproret
www.varitryck.se

www.varitryck.se

