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DROPPEN–
finns i två storlekar

VARI-tryck

Volgsjövägen 94C
Vilhelmina
0940-152 40
post@varitryck.se
www.varitryck.se

VÄLKOMMEN
IN!

VARI-tryck

Kan även beställas
utan mast om man
vill använda
olika
flaggor vid
HAJFENA –
RAK –
finns i tre storlekar finns i tre storlekar olika tillfällen.
Fyra olika
markfästen
VARI-tryck AB finns att välja på.
Volgsjövägen 94C • Vilhelmina
0940-152 40
post@varitryck.se • www.varitryck.se

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

www.varitryck.se
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Ljuståg med andakt i Fredrika kyrka
Sön. den 11/12, kl. 18.00. Kyrkokören medverkar.
Gunnar Lundell, Ingrid Löfdahl

Kvällsmässa i Mariakapellet, Åsele
Ons. den 14/12, kl. 18.00.
Mayne Åström, Petra Eriksson

STORGATAN 27, ÅSELE

sön 11/12 12.ooJulfestförallaåldrar

filadelfiaasele.se ons 14/1219.ooBön

Vid köp av nya glasögon ger vi

500:- för din gamla båge
(som vi skickar vidare till Lions)
RABATTEN GÄLLER
HELA DECEMBER MÅNAD
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

GÅGATAN
LYCKSELE
0950-664 11

Jul-workshop på Åsele Camping

Skapa själv den vackraste julkransen till ditt bord!

7, 8, 9, 10, 14, 15, 17 december.

Välj att komma en eftermiddag (kl 12.00-14.00) eller
en kväll (kl 18.00-20.00). Min 4 pers, max 6 pers.
Kostnad: 250 kr inkl fika.

Välkommen till en jättemysig workshop!
Ring och boka tid 072-247 05 81
Åsele Camping, Värdshusvägen 21, 919 32 Åsele.

www.varitryck.se

SPF Klippan Åsele inbjuder till Luciafirande på
IOGT-gården tisdagen den 13 december kl 13.00.
Julgröt med skinksmörgås och kaffe.
Med arr:
Varmt välkomna!
Vuxenskolan Medtag vinst till lotteriet!

Sälja huset?

Vi utför energideklarationer till fast pris i
Vilhelmina och Åsele.
Anders Åström Certifierad energiexpert
Ring 070-654 18 38
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TISDAGKVÄLL 13/12 efter firandet i kyrkan:

Luciafika på Kronan 70:-

Fikabuffé med lussekatter, pepparkakor, tårta, dryck
TIPS! Förköp fikabiljett innan = ingen kö, fika direkt!

0941-100 64

KRONAN

70-2år
1946 016

R
Räkmacka
& dryck 70:PrincessP
stubbe 70:-

Nostalgiboxen
N
2 mazariner
2 trådrullar
2 wienerbröd

Filégryta
F
l
med
d smördegspotatis 70:-

70:-

OBS! Gäller kvällen
efter fyrverkeriet.

Välkomna! Johanna

www.varitryck.se

LIBERALERNA. Julbord på Emmas lördagen den 10 december
kl 15.00. För deltagande, ring Ulla 070-395 68 01. Välkommen!

Bion i Åsele visar

FYREN MELLAN HAVEN

11 december kl 19.00. 11 år. 80 kr.

Bionio ARRIVAL

13 december kl 21.00. 11 år. 80 kr.

STARS WARS PREMIÄR

14 december kl 21.00. 15 år. 80 kr.

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se
ÅSELE KOMMUN

Några tips inför julhandeln
• Fråga om du kan få öppet köp eller 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 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 hemförsäljning.
• Ska du köpa mobilt bredband/mobiltelefon –
kolla täckningen först.
Konsumentvägledning är ett av samverkansnämnden LYSTs
samarbetsområden.
Du är alltid välkommen att kontakta konsumentvägledaren
Ingrid Elebrink:
Lycksele 0950-164 38, Storuman 0951-142 61,
Åsele 0941- 140 18 eller ingrid.elebrink@storuman.se
Du kan även gå in på www.hallakonsument.se

www.varitryck.se

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

Köper hela/delar av bohag

Vilhelmina Auktionsverk, 070-398 04 93. Butik, Sälggatan 3.
Vill du bli familjehem?
Vi utreder, utbildar och handleder
www.ac-omsorg.se eller ring Anders Jakobsson 070-371 01 12

VILLAFASTIGHET
I CENTRALA ÅSELE
Tact Medical AB, som försattes i konkurs 2016-09-09,
äger en fastighet på Bryggaregatan 10 i Åsele.
På fastigheten finns en villa och ett garage uppfört.
Boytan uppgår till 267 m2 och biytan till 144 m2.
Konkursförvaltaren bjuder nu ut lokalen till försäljning.
Anbudsunderlag finns att beställa från Mathias Bergström
(kontaktuppgifter nedan).
Indikativa anbud skickas till Ackordscentralen Norrland
AB till nedan angiven adress/e-postadress och skall vara
konkursförvaltaren tillhanda senast 2016-12-12.
Ytterligare information kan lämnas av Mathias Bergström,
tel 070-734 51 00 eller
mathias.bergstrom@ackordscentralen.se
Ackordscentralen Norrland AB
Box 4066, 904 03 Umeå
Tfn 090-70 62 00 * Fax 090-17 87 60
acnorrland@ackordscentralen.se

www.ackordscentralen.se
www.varitryck.se

Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se
Vedeldning
Värmer du huset med vedeldning? Vedeldning är bra på många sä , bland
annat är ved en förnyelsebar resurs. Men det finns saker a tänka på vid
vedeldning.











Använd endast torr ved. Anpassa mängden eer värmebehovet.
Se ll a ha llräcklig lullförsel.
Du får inte elda hushållsavfall.
Du får inte elda plast, målat trä eller tryckimpregnerat trä,
spånpla or eller liknande.
Ti a på röken. Är den nästan osynlig och i det närmaste lukri så
eldar du rä .
Kontrollera röken så a den inte slår ner på grannarnas hus.
Sota oa. Fråga skorstensfejarmästaren vad som gäller för din
panna.
Ta hänsyn ll dina grannar. Många olika typer av problem kan
uppstå om du inte eldar rä . Dina grannar kanske får
luvägsirritaoner, det luktar illa från en dåligt skö vedpanna
och pannan kan sota och släppa ifrån sig flagor som smutsar ned
omgivningen. Det är du som eldar ved eller andra bränslen som
har ansvaret för a dina grannar inte utsä s för olägenhet.
Installaon av ackumulatortank, llsammans med lämplig
eldningsteknik leder ll a utsläppsmängderna kan minska med
60–90 procent beroende på pannans konstrukon och ålder.

Har du synpunkter på din grannes vedeldning?
Om du får besvär när någon eldar bör du alld först kontakta den som
eldar. Ta kontakt genast när besvär uppstår, så a den som eldar vet
vilka förhållanden som orsakade besvären. Be denne kontrollera sin
anläggning och eldningsteknik. Fortsä er besvären på grund av
eldningen kan du kontakta miljöenheten.

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 informaon finns på www.asele.se - Komvux
www.varitryck.se

Den största anledningen ll bostadsbränder under december månad beror
på levande ljus. Vid omkring tredje ll ärde 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 dekoraoner (mossa, bomull m.m.) i ljusstakarna
Ställ ljusstakarna fri så a eventuella uppflammande lågor inte kan
antända gardiner, dningar eller liknande.
Släck ljuset innan ni lämnar rummet. En bra regel är a den som tänder
ljuset också släcker det!
Stanna med barnen om det finns brinnande ljus i rummet.
Se ll a 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 a man tar sckkontakten ur väggu aget.
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
Kulturhusets framd
På kulturhuset genomförs e stort antal sammanträden, konferenser och
kulturarrangemang varje år. En normal månad sker ca 70-80 akviteter; allt
från bio, yoga och föreningsmöten ll stora konferenser, mässor och
poliska sammanträden.
För a planera utvecklingen av huset ufrån Åselebornas behov undrar vi
nu hur du ser på Kulturhuset som mötesplats och hur du skulle vilja a det
används?
Hör av dig med dina idéer och önskemål ll oss. Tfn 0941 – 142 30 eller
E-post gunilla.andersson@asele.se

www.varitryck.se

S elsen Åselehus informerar
Advents der kan betyda mysiga stunder med
mycket ljus men det kan snabbt hända en olycka!
Levande ljus är orsaken ll a det är flest bostadsbränder under december månad.
Testa brandvarnaren regelbundet! Saknar ni brandvarnare, kontakta
kontoret.
Tänk även på a det kan bli dyrt a inte ha hemförsäkring.
Länsförsäkringar har e bra erbjudande för våra hyresgäster.
Vinter d skoar man sin egen parkeringsplats. Det ingår inte snöröjning på
din hyrda parkeringsruta.
Ni som har lång dsparkerade/avställda bilar uppställda framför/vid våra
fas gheter, flya dessa! Kontakta oss om ni vill hyra parkeringsplats. Se
även ll a sparkar och cyklar är uppställda så a snöröjning kan ske utan
problem.
E ps ll er som får hem nära och kära ll jul: vi har möblerade
lägenheter för uthyrning både dygns- och veckovis. Kontakta oss för mer
informa on eller gå in på vår hemsida: www.aselehus.se
Tisdag den 13 dec mellan kl. 09-12 bjuder vi på glögg och pepparkakor på
kontoret, Vasagatan 5.
Välkomna!
Du har världens bästa barn!
Ge dem världens bästa förälder!
Har du barn i åldrarna 3-12 år? Ny omgång av ABC i
Åsele. www.allabarnicentrum.se
4 träffar för föräldrar om föräldraskap. Gra s!
Begränsat antal platser. Anmäl dig på kommunens hemsida eller
foraldrastod@asele.se
Gruppledare: Marina Englund och Helene Ejergård Ahlqvist. Välkommen!
Åsele Vintermarknad – Åsele Marknad
a

Har du frågor om, synpunkter på, eller förslag ll ak viteter för
Åsele Vintermarknad och Åsele Marknad?
Då är du välkommen ll Kulturhuset, K1, torsdag 8/12.
Vi börjar kl. 19.00 och slutar 20.30, och bjuder förstås på fika.
Välkomna! Turism/Fri d Åsele

Åsele kommun och S elsen Åselehus
Stänger kl. 12.00 den 23 och 30 december
samt den 5 januari.

God Jul & Go Ny År
www.varitryck.se

Dragning av vinster i lotteri vid Åsele hembygdsförenings julmarknad. Vinster
på följande nummer: nr 53, nr 74, nr 3. Vinsterna hämtas ut i hemslöjdsbutiken.

Större skog köpes ca 150-900 ha extra bra bet före 31/12 p g a danska skatteregler
om ersättningsfastighet. Ring Arvid Danmark: 0045-43 601 36 76. Svensktalande.

Boka frakt´n...

Stortt och
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h smått
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h privatpersoner
i t

För mer information www.bussgodsvasterbotten.se

Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son,
Jesus, som världens Frälsare.
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Tidsbeställning

0950-664 11

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

JUL, NYÅR & TRETTONHELG...

...står för dörren och därmed ett uppehåll
i utgivningen av våra annonsblad.

Den 21 december kommer årets sista utgåva.
Första bladet 2017 kommer den 4 januari.
MANUSSTOPP MÅNDAG 2/1 KL 12.00.
Manus går alltid att maila till oss.
Tryckeriet stängt 24/12-1/1 och 4-8/1.
Julhälsningar och andra manus till sista numret
TAR VI GÄRNA EMOT REDAN NU!

VARI-tryck

Volgsjövägen 94C,Vilhelmina.
V
Tel 0940-152 40.
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
www.varitryck.se

Melodikrysset v.49 - 10 december
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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

Lägenheter till salu eller uthyrning,
Fiskaregatan 9.

För information: 070-206 08 07 Ragnar Danielsson.
Vi önskar Er alla

God Jul &
Gott nytt år!
/personalen på Medborgarskolan

Jullov 15 dec - 8 jan

Välkommen åter 9 januari!
076-836 73 78

Lämna in dina
listor och få
nya för 2017!

www.medborgarskolan.se

XLKläder.se säljer stora
herrkläder på nätet
Lagershopen är öppen att besöka
torsdagar kl 18-21.
Vi finns på Nästansjö 36,
Vilhelmina (fd lanthandeln)

Årets Julbord på Åsele Camping
GOURMET
förbered din egen mat i en mysig, privat miljö
med bara din familj, vänner eller anställda.
Min 4 pers, max 15 pers.
250:-/pers exkl dryck.
Varmt välkommen!
Julbord serveras 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23 december kl 18.00-22.00
För mer info eller bokning kontakta 072- 247 05 81
www.varitryck.se

BEGAGNAT HOS BILBOLAGET

NORRLANDS STÖRSTA UTBUD AV BEGAGNADE BILAR, NEDAN ETT URVAL:

Volvo V60 D2 S/S Your Kinetic -15

214.900:-

(HHP277) 5.200 mil, manuell, silver metallic .......................................................

Volvo V60 D4 AWD Summum Business Edition -15

280.000:-

(JPY684) 3.000 mil, automat, silver metallic .......................................................

194.800:-

Volvo V70 D2 S/S Kinetic -14

(SJN347) 8.300 mil, manuell, blå metallic ............................................................

Volvo XC60 D5 AWD Summum -12

279.000:-

(LSC765) 12.000 mil, manuell, grå metallic ..........................................................

Volvo XC60 D5 AWD Summum -11

205.000:-

(LDH369) 16.600 mil, automat, grå metallic.........................................................

Volvo XC70 D4 AWD Momentum Business Edition -15

320.000:-

(EHX762) 3.300 mil, automat, silver metallic ......................................................

Renault Kangoo Skåp 1.5 dCi 85 hk Grand Confort -11

69.900:-

(NMM849) 15.000 mil, manuell, silver metallic.....................................................

Peugeot 207 5 dörrar Kombi-sedan -10

79.000:-

(KTP911) 10.300 mil, manuell ................................................................................

Audi A4 5 dörrar Herrgårdsvagn -10

94.900:-

(TRC213) 25.800 mil, manuell ..............................................................................

Nissan Qashqai +2 Crossover 4x4 -12

159.000:-

(MGO770) 7.700 mil, automat, vit ........................................................................

Kontakta vår säljare Fredric Mattsson på 0940-16 54 41 för mer information!

Bilbolaget Vilhelmina
Volgsjövägen 67
0940-16 54 41

www.varitryck.se

