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Det kompletta tryckeriet!
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Efterbehandling
Falsning, häftning, skärning,
numrering, perforering –
det mesta du kan önska.

med dina
Vi hjälper dig
trycksaker.
Bra priser –
tider.
korta leverans
rna

Vi lämnar gä
offert!

Förmånliga sam
samannonseringspriser
med annonsbladen i Dorotea, Junsele,
Storuman/Sorsele och Lycksele.

VARI-tryck

VILHELMINA-aktuellt • ÅSELE-NYTT
Volgsjövägen 94C, VILHELMINA.
Tel 0940-152 40.
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
www.varitryck.se

STORGATAN 27, ÅSELE

filadelfiaasele.se

ons 21/1219.ooBön mån 26/1211.oo
Gudstjänst med hemvändare och fika
ons 28/1219.oo Bön ons 4/119.ooBön

Nästa blad kommer den 4/1! Manusstopp måndag 2/1 kl 12.00!!

www.varitryck.se

Hjärtinnerligt tack till er alla som hedrat minnet
av min älskade make och vår kära pappa

Kurt Norlin

Tack Stugan, sjukstugan, Fyrklövern och hemtjänsten för god omvårdnad!
Tack färdtjänstens alla chaufförer för trygga resor!
Tack vänner för blommor, brev, kort, hälsningar och förböner!
Tack för minnesgåvor och begravningsblommor!
Tack för hjälp och stöd vid bisättning, gudstjänst och minnesstund!
Våra hjärtan är fyllda av goda minnen och värmande omtanke!
Agge
Sara, Hanna, Jenny och Noomi

Kallelse till Nomineringsmöte 2017
För sektion Väst

Åsele
Tärnaby

9 januari kl 18.00
17 januari kl 18.00

Storuman 18 januari kl 18.00
Dorotea
25 januari kl 18.00
Vilhelmina 26 januari kl 18.00

ABF Åsele
Vikbacka
ABF Storuman
Centrumhuset
Vilhelmina Folkets Hus

Medlemmar i sektion Vilhelmina anmälan till:
0940-140 02 senast 16/1
Nomineringar till styrelseuppdrag, avdelningsuppdrag och
övriga förtroendeuppdrag: ABF: styrelse, ABF representantskap, LO:s representantskap och LO-facken.
Om du är med på nominerings + årsmötet får du dubbel
vinstchans tll stugvecka i Tärnaby.
Välkomna! Sektionsstyrelserna
www.varitryck.se

TACK

min arbetsgivare och mina arbetskamrater
i Södra Lapplands pastorat för den finfina
avtackningen i samband med min
pensionsavgång.
Kram Karin Sjödin

GAFSELE – NYÅRSDAGEN kl 16.00

Välkommen hem till Bengt och Gun Kraft för att äta en bit mat och
umgås inför det nya året. Anmäl till Gun 0941-200 64.
Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde
Son till världen för att vi skulle leva genom honom.
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Om nyårslöften.
När det nya året ringts in
ska nyårslöften träda i kraft.
Kanske man beslutat lägga sig vinn
om att något av de fel man haft,
oavsett vad det är av för sort,
helt enkelt ska arbetas bort.
En bättre mänska vill man bli!
För alla som lyckas är det stort,
men det är lättare sagt än gjort.
Men ofta tyvärr, när några veckor blott
av det nya året har gått
då är nyårslöftet som gällt
inte längre aktuellt.
www.varitryck.se

Yngve H.

Volvo Duett köpes 073-826 52 77
önskar Styrelsen
Efter nya förhandlingar kommer fastighet och
personal i Storuman finnas kvar även i
fortsättningen och verksamhet fortsätter
Lage och Åsa
som vanligt!

Varpsjö Elservice AB utökar personalstyrkan
2 januari 2017 börjar Tommy Moberg att arbeta hos Varpsjö
Elservice AB.
Vill ni beställa elinstallationer kontakta oss på följande telnr:
Hans Hansson
070-517 54 87 eller 0941-610 32
Simon Nordlinder 073-035 00 94 OBS! Gäller fr om 2 januari 2017
Tommy Moberg 073-024 09 44 OBS! Gäller fr om 2 januari 2017
Du behöver inte sitta ensam på nyårsafton –

KOM TILL IOGT-gården!
Vi har öppet från kl 18.00 och över tolvslaget.
Smågodis, sång & musik, lekar, tävlingar och allmänt mys.
Var och en bidrar på sitt sätt.
Välkommen att hälsa det nya året! IOGT-NTO Fjällets Krona

I juled reducerar vi våra
öppeder:
Tors 22/12
Stänger vi 13.00
0
Fre 23/12 - 1/1
Stängt
Mån 2/1 - ons 4/1 09.00-17.00
Tors 5/1
09.00-13.00
Fre 6/1
Stängt
Mån 8/1 har vi öppet som vanligt:
09.00-17.00 helgfri vardag
Besöksadress: Storgatan 15.
Tel 0941-100 11, 070-393 33 82.
Mail: snickarmange112@outlook.com
Magnus Gustafsson

God Jul
&
Gott Nytt byggår
önskar

Brädgår’n i Åsele AB

www.varitryck.se

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.

God Jul & Gott Nytt År
önskar jag er alla!

Stängt 28/12 t om 5/1. 070-390 23 92. Välkomna!

Extra öppet ons 21 dec kl 16–19

50% pa allt!

Därefter julstängt.Öppnar igen lör14 jan.
Inlandets leverantör av kontorsmaskiner

Tel 0950-375 55

STORG.41, ÅSELE

God
God Jul
Jul
&
&
Gott
Gott Nytt
Nytt År
År

tillönskas personal, kunder, släkt & vänner!
Michael med familj

God Jul & Gott Nytt År

Helgtider för akutvården
Åsele akutvårdsavdelning stänger fredag 30 december och öppnar
igen måndag 9 januari. Under tiden är all jourverksamhet förlagd till
Vilhelmina sjukstuga, men mottagningen är öppen med viss neddragen verksamhet.
För allmän sjukvårdsrådgivning
besök 1177.se eller ring 1177.
www.varitryck.se

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

Sälja huset?

Vi utför energideklarationer till fast pris i
Vilhelmina och Åsele.
Anders Åström Certifierad energiexpert
Ring 070-654 18 38

Tidsbeställning

0950-664 11

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

Åsele traktortjänst söker
LASTBILSCHAUFFÖR
Dina arbetsuppgifter blir att dagligen köra godstransporter.
Du bör ha kört lastbil några år, det är en fördel att ha
erfarenhet från denna bransch samt kunna arbeta
självständigt och i grupp.
ADR-intyg, krankort samt arbete på väg är meriterande.
Har du frågor är Du välkommen att kontakta
Lars 070-646 79 31 eller Jon 070-646 79 32.
Sista ansökningsdag 2017-01-10.
Ansökan skickas till:
Åsele Traktortjänst AB
Söråselevägen 35,
919 31 Åsele
eller
jon@traktortjanst.asele.se
www.varitryck.se

En tidig
motivlack
(Utdrag ur tidningen trailer 1990)

Rollups, backdrops
och affischer

Illustrationer

Skyltar

www.varitryck.se

1987
Vår första dator,
en Macintosh IIfx
med hela 256Kb
Ramminne och
en enormt stor
hårddisk på hela
40mb!

Våra första bildekorer som vi
designade 1986-87. Ica-bilen är
maskerad för hand och med lackerad
dekor, Torstens och Skog i Skog
är bland de första datorskurna
dekorerna vi gjorde

Några av de tidiga loggor vi designat

Dekaler i olika former

Under 2017utökar vi vår maskinpark
och kommer presentera nya produkter....

Och så kommer Fruktstunderna:)

Läs mer på hilex.se
www.varitryck.se
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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

Vi star tar
2/1 2017

Pierre
073-029 48 36
Christian 070-310 07 50
Stallgatan 3, 919 32 Åsele

Strömbergs Rör & Allservice

Ett parti – vilka priser!
MÖSSA
Herr

59:Ord pris 129:-

RAGGSOCKA
A
1-pack

19:Ord pris 99:-

SKINNHANDSKE
Dam & herr

59:Ord pris 169:-

VÄRMELJUS
100-pack

19:Ord pris 59:-

Välkomna önskar OKQ8 Åsele
Helena med personal.

OKQ8 Åsele, Centralgatan 44. Tel 0941-101 54
www.varitryck.se

Melodikrysset v.52 - 31 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

Julafton

Julafton 1955 hade börjat. Kl 15.30 julklappsöppning och fika,
de ni!! Förväntningarna var stora jag hade önskat mig en motorcykel, ”Bluefighter” Monark med lång sadel och uppdraget
avgasrör, huvva!
Det ”hottaste” man kunde ha på den tiden inponeringsfaktor
=110% men kostade stora pengar 1475 spänn "å" vad
pengar det var på den tiden, mycket begärt kanske.
Jag hjälpte mor i ”lagårn”, jag hjälpte far med allehanda sysslor
och även mina mycket äldre bröder, jag var en mönstervän helt
enkelt.
När klappöppningen var klar, inte en MC, så besvikelsen var
stor ska ni tro, men min far tände ett nytt hopp hos mig!!
” Pajken ha ju en klapp ute bakiväggen”.
Det var väl inget fel på mina förut öppnade klappar, strumpor,
ficklampa, en urverksåsna som föraren slog hela tiden. Jag rusade
ut, bak i väggen där låg julklappen, ett avlångt paket i julpapper,
rev av det, skidstavar.....skidstavar! Vilket stolpskott!
När julmiddagen som tradition avåts vid ½ 8 tiden, så
smakade inte ens julskinkan bra.
Jag tänkte mest på ”Bluefightern” som jag hade jobbat för,
förstod de inte! Var de snåla? Jag var ju en mönstergosse, tyckte
jag själv! Min broder Harry och hela familjen såg nog hur ledsen
jag var, julafton, vad då? Då sa Hadar ”men pajken ha ju en klapp
deri lagårsportn”. Jag hade gett upp. Mor: ”men falj brören dine
ditt i lagårn sä fo du no sina".
Jag tog min julklappsficklampa och där under några strigsäckar
sto den ” Fightern”. Jag öppnade tanklocket och luktade, blandad
bensin, full tank!
Oj, oj, oj, lyckan var total! Vi bröder sov i Alphyddan på ”vinn”,
övervåningen, jag var rädd när det var mörkt för spöken men
denna julnatt var jag till lagårn (3) tre gånger trots
rädslan. Stod ”Fightern” kvar? Jovisst, den julklappen
glömmer jag aldrig, vilken julklapp, Hurra!
Sommaren efter 1956 fick min skolkompis BengtOla en Silverpil 175 kubik, men - jag fick ju vara
”Allan” en sommar, alla granna flickor vinkade till
mig, och ville åka med, de ni! Sten Rune Erik Eneröd
www.varitryck.se

Fiskerättsägare, bybor och sportfiskare

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
önskar Gafsele FVO

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

Åsele MS önskar alla sponsorer, maskinägare,
funktionärer, förare, publik, medlemmar –

en God Jul och ett Gott Nytt År!
Stort tack för ert stöd säsongen 2016. Vi ses på banorna 2017!

Åseleparet önskar God Jul och Go Ny År
ll alla kommunmedborgare!
Vi är glada a den posiva trenden när det gäller befolkningsutvecklingen håller i sig. Kommunen har oförändrat antal invånare under 2016. Köpet av Åselekra blev lyckat och prognoserna
visar på e bra översko för 2016.
Vi behöver fortsäa a med gemensamma kraer arbeta för a
kommunen ska vara en arakv plats a flya ll, för människor
och företag. Vi välkomna dig, som vill bidra med d och engagemang, a delta i vårt poliska arbete i kommunen.
Brage Sundberg, ordf

Bion i Åsele visar

PREMIÄR! HUNDRAETTÅRINGEN SOM SMET

FRÅN NOTAN OCH FÖRSVANN
25 december kl 19.00. 80 kr.

UNDERWORLD BLODWARS
27 december kl 19.00. 15 år. 80 kr.

BAMSE OCH HÄXANS DOTTER
28 december kl 15.00. Barntillåten. 60 kr.

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

HUNDRAETTÅRINGEN SOM SMET FRÅN
NOTAN OCH FÖRSVANN 28 december kl 19.00. 80 kr.
www.varitryck.se

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





God Jul

önskar vi våra cirkelledare,
cirkkelledarre, föreningar
föreningar & medlemsorganisationer
me
som samarbetat med oss 2016.
Hälsningar från Åsa & Umberto

Fler bussturer i Vilhelmina
Från januari 2017 kan du åka buss från South Lapland airport
till Kittelfjäll och Klimpfjäll på torsdagar och fredagar. Du kan
också åka tillbaka på söndagar.
Du bokar resan via Reseservice på telefon 0771-25 10 20
senast kl 17.00 dagen före avresa.
För tider se reseplaneraren på tabussen.nu

tabussen.nu

Ögonsjukvård i Umeå & Åsele
–
–
–
–
–
–

Besök utan remiss.
Landstingstaxa 200 kr per besök, (frikort gäller).
Modern ögonmedicinisk utrustning.
Över 30 år av privat ögonsjukvård i Västerbotten.
Du träffar alltid ögonspecialisten Dr. Timo Koskela.
Kort väntetid.

Läs mer på koskela.se

Umeå: 090-14 24 00
Åsele: 0941-107 10
E-post: umea@koskela.se

www.varitryck.se

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi alla våra
kunder och läsare!
VÄL MÖTT 2017!
Mattias, Katarina, Benke,
Lisa, Erik & Kicki.

Nästa annonsblad
kommer den 4/1.
Manusstopp 2/1 kl 12.00.
Tryckeriet STÄNGT
23/12 tom 1/1,
4/1 tom 8/1.
VARI-tryck AB

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

www.varitryck.se

