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Inspirationskväll med temat

INNOVATION

Vad är egentligen en innovation? Ordet
innovation kan låta komplicerat och
svårt, men så är det inte. Det är bara ett
annat ord för något nytt. Det kan vara
produktutveckling, en ny process eller
ett nytt sätt att göra något på.
Det kan vara bra att bli inspirerad av andra för
att våga ta steget att ens idé ska bli verklighet.
Möjligheternas region och kommunerna Åsele,
Dorotea, Vilhelmina och Storuman bjuder in till
inspirationskväll med tematinnovation onsdag
21 september i Åsele.
Under kvällen kommer du få information om
hur en innovationsprocess kan gå till, hur man
kan få stöd och innovativa företag berätta om
hur de har gjort och ger tips.
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DOROTEA
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Tid

17.30 – 20.30

Plats
Kostnad

Kulturhuset, Åsele
Gratis

Samåkning Samåkning ordnas
från Storuman,
Vilhelmina och Dorotea
Anmälan

Info

till Annelie Karlsson
annelie.karlsson@storuman.se
eller 0730 44 37 87

mojligheternasregion.se/event

VÄLKOMNA!
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Fredrika
Tors. 8/9, kl. 18.30. Säsongsstart för kyrkokören i Fredrika
församlingshem. I Löfdahl
Sön. 11/9, kl. 11.00. Högmässa i kyrkan. M Åström, P Eriksson
Sön. 11/9, kl. 13.30. Andakt på Duvan. M Åström, P Eriksson

Höstupptakt i Fredrika församlingshem
Torsdagen den 15/9, kl. 12.00. inbjuder
Fredrika församling till surströmmingsfest
med sång och musik. Kostnad 40 kr/person.

Alla är hjärtligt välkomna!

Filadelfia

Ons 7/919.ooBön Sön11/911.ooGudsSTORGATAN 27, ÅSELE tjänst:Nattvard,Dop,Församlingsfiladelfiaasele.se möte Tis13/9 18.oo Tisdax startar!

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

/

www.varitryck.se
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Kristen man söker kristen kvinna. Du är i 40-50 års åldern, flyttbar.

Svar till "Kristen" C/O VARI-tryck, Volgsjövägen 94 C, 912 32 Vilhelmina.
Vill du bli familjehem?
Vi utreder, utbildar och handleder
www.ac-omsorg.se eller ring Anders Jakobsson 070-371 01 12

LOPPIS VISJÖMON

Lördag 10/9 och söndag 11/9 kl 12-16.

Vägen är skyltad. Endast kontant betalning. Tel 070-31 92 732.
Anbud kan även lämnas på stugan där loppisen håller till.

ULLAREDS-RESA

Sista c

ha

nsen!
Den 6/10 kl 18.00 avgår bussen för två hela dagar
med shopping på Ullared! Pris inkl boende, 5-bäddsrum,
1500:-/person. Hemresa lördag 8/10 efter stängning.
Anmäl snarast till ida@sorasele.com eller 0941-103 35.

Hellströms Buss

BYGGVARUHUSET
Öppet mån-fre 7-17 lördag 10-13

Kläder för
jakt och
uteliv från

Jaktammunition
Knivar
Yxor, m.m.
OBS! Glöm inte licensen för köp av ammunition

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

Ombud för Systembolaget

Prata svenska!
Vill du träna på att prata svenska? Vill du lära känna andra människor?
Välkomna till vårt språkcafé i Åsele bibliotek.
Det händer olika saker på vårt språkcafé. Ibland har vi något kulturinslag. Människor från Sverige och andra länder berättar sin historia.
Visste du att det bor människor från 84 olika länder i Åsele?
Vi träffas torsdagar jämna veckor.
Första träffen torsdag den 8 september kl 13-15.
Vi bjuder på fika. Välkomna!
Frågor? 070-236 56 77.
Arr: Vindelns folkhögskola, Åsele bibliotek & Vuxenskolan.
www.varitryck.se

SPF Seniorerna Klippan Åsele,
inbjuder till
SURSTRÖMMINGSFEST i Kaffestugan
Medarr:
Vuxenskolan onsdagen den 14 sept kl 13.00. Varmt välkomna!
ÄÈ¾Ã¼ºÃ¶ÃÃ¶Ã}ÞÃºÈÊÈ~ĲÃÃÈ»ÇÞÁÈÃ¾Ã¼ºÃÃÉº½ºÁÁºÇĲÃÃÈ¹ºÉ
ÊÃ¹ºÇ½¾ÂÁºÃÃà¼ÄÉ¶ÃÃ¶ÉÃ¶ÂÃ¼ºÃÄÂË¾ÁÀºÉË¾·Á¾Ç»ÇÞÁÈÉ¶
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

,ĂƌŶŝĨĊƚƚŚƂƌĂĂƚƚŶŝćƌĞŶďƌĂĨĂŵŝůũ͍

Consilium Individ & Familj söker familjehem som kan erbjuda ett barn eller ungdom ett tryggt och
stabilt hem att växa och utvecklas i.
Vi som arbetar på Consilium Individ & Familj har många års erfarenhet av förstärkt familjehemsvård
och vi erbjuder våra familjehem stöd dygnet runt.
Du är välkommen att höra av dig med dina frågor!
Erika Nilsson Lycksele 072-226 19 09
Linda Forsell Skellefteå 072-226 19 06, Lena Lander Umeå 072-226 19 08
Åsa Larsson Piteå 072-226 19 07 och Christina Anehagen Luleå 072-226 19 05
www.consiliumab.se

REKLAMFLAGGOR

Kan du beställa hos oss!

Stående eller liggande flagga.
6 olika storlekar att välja bland.
Till stående flaggor kan man även köpa
gg
g förmedlar
till en windtracker så att flaggan
et ä
in
ndstillla
a.
sitt budskap även när det
ärr vvindstilla.

VARI-tryck AB

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

www.varitryck.se

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

BÄST I TEST
BIONORR PELLETS
6 & 8 MM
Hämtpris t o m 30 september:

2100 kr/pall (832kg) 6 och 8 mm.

Möjlighet till delbetalning och utkörning.

M Ternestål AB
Västerled 27, 919 91 Åsele
070-391 04 19

Energivärde – minst 4,9kWh/kg

Damhockey 2016

Storuman, Vilhelmina och Åsele satsar i år på ett gemensamt lag,
och bjuder in till upptaktsträff för alla tjejer (oavsett ålder)
som är intresserade av att spela hockey.
Söndag 18/9 kl 12-18 träffas vi i Ishallen, Storuman
för både is- och barmarksträning.
Pris: 100:-, mellanmål och middag ingår
Efter den första träffen hålls träning 1 gång/veckan
i Vilhelmina för tjejer födda -04 eller tidigare.
Vi hoppas att du som är aktiv eller har varit aktiv
hockeyspelare vill bli en del av vårt gäng!
För mer info och anmälan senast 14/9:
STORUMAN Helen Lindqvist 070-800 86 08
ÅSELE Johan Jansson 070-369 33 87
VILHELMINA Nicklas Björnvind 070-583 95 39
www.varitryck.se

Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se

Tack alla åselebor för årets Åsele Marknad!
Kom med synpunkter på framda marknader.
Vi vill tacka alla boende i Åsele för ert stöd ll Åsele Marknad, alla som
genom olika föreningar bidrar ll a det blir en lyckad marknad, ll alla
boende som står ut med de olägenheter som marknaden trots allt
medför och ll alla företagare som annonserar i vår marknads dning.
Den sprids ll omkring 100 000 hushåll i Västerboen, Jämtland och
Västernorrland och är vår vik gaste marknadsföringskanal.
För Åsele och dess innevånare är Åsele Marknad av mycket stor
betydelse. Åsele Marknad omsäer i kommunen, alltså pengar som blir
kvar i Åsele, över 60 miljoner kronor.
Planeringen för Åsele Marknad 2017 är redan igång. Har Du idéer,
förslag, funderingar kring fram dens marknader är Du mycket
välkommen med Dina synpunkter ll oss. Du kan komma in på
kontoret, få en kopp kaffe, ringa, mejla eller skicka vanlig post.
Oavse på vilket sä Du kontaktar oss är Du mycket välkommen med
Dina synpunkter för a göra en bra Åsele Marknad ännu bäre.
Tack för i år.
Turism/Fri d Åsele
919 85 Åsele
0941/140 28
kulturofri d@asele.se
Fridsledare
Är du intresserad av a arbeta med ungdomar?
Vi söker en tjej/kvinna, ll fri dsgården i Åsele.
Arbetet på gården gäller kvälls d och är en manställning. Intresserad?
Kontakta Sylve Holmgren på Turism/Fri d, 140 28,
sylve.holmgren@asele.se
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.
Ansökningsblankeer 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
www.varitryck.se

Välkommen ll biblioteket!
Från och med den 5 september återgår vi ll ordinarie öppe¥der:
Måndag & onsdag 12.00 – 19.00
sdagar stängt
torsdag & fredag
09.00 – 14.00
Händer i höst:
Den 19/9 kl. 18.00 Förfaarbesök av Anki Berg som beräar om sin bok
”Brödkult”.
Den 21/9 kl. 10.00 – 15.00 Poeten, skrivpedagogen och konstnären Mina
Widding har workshop.
Den 6/10 kl. 18.00 Förfaarbesök av Kent Lundholm som beräar om sin
bok ”Spring Kent, spring”.

Trivselhörnan ( f.d. Terapin) Åseborg
Håller öppet för alla 60+ som vill komma för en stunds samvaro.
Där spelar vi bl.a. Bingo, har underhållning, ser film, och umgås.
Den som vill får gärna handarbeta eller snickra.
Fika och Lunch finns a köpa.
Öppet: sdag, onsdag, torsdag 10.00 – 14.30, om inte annat uppges.
Välkomna!
Syn och hörselombud samt afasiträning.
Fr.o.m. 161001 eerträder Ulla Appelqvist Isaksson, Marie Johansson.
Telefon d: Måndagar mellan 08.00 – 09.00
Anhörigstödet i kommunen: Du som är anhörig eller nära vän
kontakta gärna Ulla Appelqvist Isaksson
Tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 09.30 – 10.00
eller kom på besök ll Trivselhörnan Åseborg.
Tel. och E-post ll Ulla: 070 - 359 35 60, ulla.isaksson@asele.se
Besöksadress: Villavägen 18, Åsele
Klipp ur och spara!
Håll eer era träd, buskar och häckplanteringar.
För a göra trafikmiljön så säker som möjligt i våra bostadsområden
krävs a sikten hålls fri från växtlighet eer gatorna.
Växtligheten får inte skymma sikten eller medföra andra problem för
trafiken, som a skymma skyltar, trafikmärken, gatubelysning och dylikt.
Det är fas ghetsägarens skyldighet a se ll a häckar, träd och buskar
växer inom eget tomtområde och inte sträcker sig ut över gatan eller
trooaren.
Trooaren skall vara fotgängarnas fria zon och det skall vara minst 2,5 m
fri höjd vid trooarens bakkant. Fri höjd över gatans körbana skall vara
minst 4,6 m.
Passa på a se över dea nu i samband med höstrensningen av tomten!
Tekniska. Avd.
www.varitryck.se

Du har världens bästa barn!
Ge dem världens bästa förälder!
Har du barn i åldrarna 3-12 år?
Ny omgång av ABC. Syet är a främja
barns utveckling genom a stärka
relaonen mellan föräldrar och barn.

Älskade förbannade tonåring!
Så får du kontakt med din tonåring!
Har du barn som snart kommer in i tonåren
eller redan är där? Nu startar vi också upp
älskade förbannade tonåring.
Under tonårsden är föräldrar vikgare än någonsin. Syet är a
bygga en posiv relaon med sin tonåring och hia e bra
sä a lotsa si barn in i vuxenlivet.
4 gruppträffar för föräldrar om föräldraskap. Vi bjuder på fika och
träffarna är kostnadsfria!
Begränsat antal platser. För mer informaon se kommunens hemsida.
Anmälan görs där eller ll marina.englund@asele.se
Gruppledare: Marina Englund och Helene Ejergård. Välkommen!

Välkommen ll Sveriges enda Tunnbrödsmässa
den 15 oktober 10.00-16.00 på Kulturhuset.
Under dagen kommer det a vara föreläsning av 3 föreläsare,
provbakning på hembygdsområdet, filmvisning, utställning, barnteater,
teckningstävling och psrunda.
Det är även försäljning av tunnbröd, bakredskap, bakugn, förkläden
samt fika. Inträde 120 kr, vinst utloas på inträdesbiljeen.
Det kan bli fler akviteter så kontakta oss gärna på Kulturhuset 0941142 30 eller följ oss på Facebook: tunnbrödsmässa i Åsele.
Ni som är intresserad av a vara med och sälja era produkter, hör av er
ll oss på Kulturhuset.
Medarr: Vuxenskolan, Medborgarskolan, ABF, Tunnbrödsakademin och Eldrimner.

Den 24/9 är det uppstart för opera på kulturhuset
Vi börjar med Carmen den 24/9 kl. 18.00 inspelad opera från Dalhalla.
Säsongens program
22/10 Don Giovanni
7/1 Nabucco
21/1 Romeo och Julia
25/2 Rusalka
22/4 Eugen Onegin 13/5 Rosenkavaljeren
Vill man vara med i en studiecirkel kontakta oss så ordnar vi det.
Medarr. Medborgarskolan och Vuxenskolan

www.varitryck.se

Melodikrysset v.36 - 10 september
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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

Färsk svensk kyckling
Klubba & bröst, kartong à 10 kg 450:-.
Bröstfilé, kartong à 6 kg 650:-.
070-645 18 25 Krister.

TALLINN-EXTRA

Från Vilhelmina - Junsele - Näsåker - Sollefteå Kramfors - Härnösand
Inkl show, 2-bäddshytt, bussen med för EU-shopping.

Avresa 2/10. Julmarknad 27/11.

3 dagar fr 1095:-

info@dororesor.se

090-14 66 90

www.dororesor.se

www.varitryck.se

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

Höstmarknad Åsele Hembygdsområde

24 september kl 10-15 med många roliga akviteter.
Vill du medverka i årets höstmarknad på Hembygdsområdet?
Anmäl dig ll oss på Hembygdsgården 0941-665 72,
museum@ktv.asele.se senast 19 september.
Marknadsplats kostar 100 kr och bord finns a
låna men bara 12 st, så först ll kvarn. Välkomna!

GATUPRATARE
Gatupratare finns hos oss.

50 x 70 cm i lager, andra storlekar tas
hem på beställning.
Papper till skylten samt ny frontplast
kan du också köpa här.
Även ramar för väggmontage.

VARI-tryck AB
post@varitryck.se • 0940-152 40
www.varitryck.se

www.varitryck.se

Allt för din
butik!

Tidsbeställning

0950-664 11

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

Ta vara på
det friska!
Kom och var med på en dag fylld med livslust torsdag
den 15 september 9.30–15.30 på Ansia konferens i
Lycksele. Nämnden för Folkhälsa och primärvård i södra
Lappland samt nämnden för funktionshinder och habilitering
inbjuder till en livslustdag.
Arrangörerna bjuder på kaffe med smörgås på förmiddagen
samt kaffe med kaka på eftermiddagen. Lunch finns att köpa
på Skogskåtan men måste beställas vid anmälan.
Ange i din anmälan allergier eller önskan om specialkost.
Lyssna till bland annat Anneli Jäderholm och Annika
Ödling Andersson. Anneli Jäderholm har gjort en heroisk
resa från ”passiv och utslagen” slutenvårdspatient till egenföretagare som förmår njuta av livet och sätta guldkant på tillvaron.
Annika Ödling Andersson är ryggmärgskadad och rullstolsburen sedan en trafikolycka 2007. Annika har sedan olyckan
återgått till sitt arbete som kurator, gift sig och fått två barn.
Hör hennes berättelse om vägen tillbaka.
För att se hela programmet gå in på www.vll.se
Anmälan senast den 9 september till annelie.bygden@vll.se
Har du frågor/anmälan är du välkommen att kontakta
Anne-Lie Bygdén 0950-394 65.
Välkommen!
www.varitryck.se

