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Vi köper guld och silver!
Vi är på turné i:

torsdagen den 19/1  kl 10-17
Åsele Kulturhus, Lillgatan 2

fredagen den 20/1  kl 10-17
Hotell Dorotea,  Bergsvägen 2

lördagen den 21/1  kl 10-14
 Hotell Wilhelmina, Volgsjövägen 16

För dessa 
smycken betalade 

vi 2099:-

Kom och låt oss värdera dina smycken gratis och förvandla de till 
pengar. 

Vi värderar även ostämplade föremål med �era års erfarenhet.

Pengarna betalas kontant eller med 
banköverföring.

Det lönar sig att låta oss göra värderingen snarast, e�ersom vi 
arbetar i ert bostadsområde just nu och ni får tjänsten avgi�sfritt.
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Sammanlyst gudstjänst för återinvigning av Åsele kyrka 
Sön. 22/1, kl. 11.00. Medverkande: kören Hemkört, Åsele musikskola,  
Kent Nordin, Mila Thoors, Mayne Åström, Petra Eriksson m fl. 
Kyrklunch serveras i församlingshemmet. 

Samåkning till återinvigningsgudstjänsten från Fredrika församlingshem 
Anmälan till kontaktperson: Charlott Nordenstedt Roos, senast 20/1.  
0943 - 100 25, 070 - 281 05 45. 

Orgelfest Åsele kyrka, sön. 22/1 kl. 18.00.  
Mila Thoors spelar på orgeln i Åsele kyrka 

Välkomna! 
 

 

DOROTEA-RISBÄCK

Vårt varma Tack för omtanke, blommor och minnesgåvor i 
samband med vår älskade

      RIGMOR BÄCKSTRÖM
bortgång.
Tack till den underbara personalen på akutvårdsavdelningen i 
Åsele för god omvårdnad och stöd till oss anhöriga.
 Sören
 Kristina och Anna med familjer
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Kontakta:
Mikael Ohlsson 070-30 24 005
mikael@holmgrenbygg.nu
Kontoret vxl 0940-124 95 

GÅR NI I BYGGTANKAR?

Vi har nu utökat vår verksamhet med 
ny arbetsledare/platschef i inlandet.

Vi har alla yrkesgrupper ni behöver: 
• BYGG
• EL
• VVS
• MÅLNING med mera
Tveka inte att höra av er med smått som stort så 
ska vi nog komma fram till en bra lösning för alla. 

Varför inte besöka oss på på Industrivägen 34, 
Vilhelmina eller Lillgatan 12, Åsele. 

Hoppas vi kan hjälpa er med ert drömprojekt!

Passa även på attutnyttja ertrotavdrag för 2017. 

STORGATAN 27, ÅSELE 

filadelfiaasele.se

tor 19/1 14.oo Bön  fre 20/1�� 19.oo Bön  
sön 22/1��11.oo�Gudstjänst,�Kornelius Novak  
tis 24/1��18.oo Tisdax ons 25/1��19.oo Bön

Tillgänglighetspris 2016.
Åsele kommuns Tillgänglighetsråd har få� �ll
uppgi� a� varje år dela ut e� �llgänglighetspris. 
Första året som priset utdelades var för 2014. 

Vi vill nu ha in förslag på kandidater som ska �lldelas priset för 
2016. Det kan vara en person, arbetsplats, förening eller 
organisa�on som u ör eller u ört insatser för ökad 
�llgänglighet i Åsele kommun under 2016. Tänk på a� �llgäng-
lighet kan vara bemötande, kunna ta sig in i en lokal, do�fri�, 
elsanerat, hörslingor m m.
Förslag kan lämnas av personer, föreningar eller organisa�oner 
och ska skickas �ll:
Åsele kommun, Tillgänglighetsrådet, 919 85 Åsele.
Vi vill ha in Era förslag senast 31 mars 2017.
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Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

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

Arbetskoja önskas köpa! Allt av intresse, gärna 
med vedspis. Tel 070-55 43 052, för snabb a�är.

 SPF Seniorerna Kl ippan Åsele
 inbjuder till
 Månadsmöte i Kaffestugan
 onsdagen den 25 januari kl 13.00.

Underhållning, information, servering och lotteri.

Medarr: VS.
Välkomna!

 Vi är i behov av brandmän
 deltid Åsele och Fredrika
Vi är i behov av några nya arbetskamrater i Åsele och Fredrika. 
DU, man eller kvinna, varför inte söka som brandman deltid 
hos oss för att hjälpa de som råkar i nöd.

Lägst B-körkort men helst BC, simkunnig, skall vara beredd att 
ta C-kort. Arbetsprov på löpmatta 250 w är ett krav vid 
ansökan. Godkännande av din arbetsgivare är också ett krav. 

Mer information kan fås av oss på tel 0941-140 33 och på 
www.asele.se. 

Facklig företrädare Yngve Lindberg, 070-562 73 03. 
Sista ansökningsdatum 2017-02-10. 

Posta din ansökan till: Räddningstjänsten Åsele, 919 85 Åsele 
eller maila administrativa@asele.se

Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

 Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html
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Nu startar vi upp HANDARBETSCAFÉ
onsdag 25 januari kl 18.00,
på vuxenskolan. Alla välkomna! 

Ombyggnads-REA vecka 3–6 

MASSOR AV KLÄDER 
upp till 75 % rabatt! 
 FYNDA från 100 kr!
Märken: Franza, 2-Biz, Jensen m.�.

Kulturstipendium
Åsele Kommuns årliga Kulturstipendium har till ändamål att 
främja värdefull kulturell verksamhet inom Åsele Kommun.
Stipendiet tilldelas personer som verkar för den lokala 
kulturens bevarande – eller som allmänt bidragit till den 
kulturella verksamhetens främjande inom kommunen – som 
uppmuntran och tack för pågående eller utförd gärning.
Förslag till stipendiat skall åtföljas med motivering och vara 
Biblioteket tillhanda senast 3 mars 2017 på adressen:
Biblioteket, 919 85 Åsele eller asa.persson@asele.se
Lista på tidigare stipendiater hittar man på www.asele.se och 
sedan under Dokument.
Upplysningar ang stipendiet lämnas av Åsa Johansson-
Persson tel 0941-140 83.

************************
Idrotts- & ledarstipendium
Åsele kommuns årliga Idrotts- & ledarstipendium delas ut till 
någon som själv utfört idrottsliga prestationer, eller verkat som 
ledare.
Förslag till kandidat för Åsele kommuns årliga Idrotts- och 
ledarstipendium skall skriftligen lämnas till Turism/Fritid 
senast 3 mars 2017, på adressen: Turism/Fritid,
919 85 Åsele, eller sylve.holmgren@asele.se
Lista på tidigare stipendiater hittar man på www.asele.se och 
sedan under Dokument. 
Upplysningar ang stipendiet lämnas av Sylve Holmgren,
tel 0941-140 28.
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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.3 - 21 januari

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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SAGATUNSTUGAN ÖPPNAR 
FÖR SÄSONGEN LÖRDAG 21/1!

Öppet: Lördagar 11-16, söndagar 11-15.

Välkomna!

Välkomna till en trevlig skotersäsong!

SKOTERVISNING 
VISNING NYA YAMAHA SIDEWINDER

Lördag 21/1 11.00-14.00

Skoterklubben

   grillar hamburgare

ute till försäljning!

Bion i Åsele visar
bioniasele@live.se 
www.bioniasele.se

101-ÅRINGEN
22 januari kl 19.00. Från 11 år. 80 kr.

Sundströms oljetransport söker intressenter 
till övertagande av sophämtning/renhållning i 
Storumans kommun.
I köpet ingår sopbil. 5 år kvar av kontraktet 
med kommunen. För mer info kontakta:
Dan 070-376 01 60 eller Billy 070-346 15 72
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Chans att 
vinna en resa
till ett värde 
av 20000:-

till ett värde 
av 20000:-

kommer det att vara kvällsöppet i våra butiker.
Deltagande butiker:
• Anna-Gården • Klädhuset BA:s
• BlomHörnan • Åsele Radio- & TV-center
• Åsele Färghandel • Kronans Blommiga Bageri
• Pallins • Axbergs Maskin & Vapen
• COOP • Pizzeria Silvan
• Åsele Pizzeria • Anny’s Klipp & Fix
• ICA • Salong N

Åsele Köpmannaförening

Kvällsöppet kl 18-21
Resechansen
OBS! Ändrade datum!
Torsdag 2 februari & Torsdag 2 mars

Prova på kväll
för tjejer på brandstationen i Åsele 
Vi vill bli fler kvinnor på räddningstjänsten!

Är du tjej, över 18 år och nyfiken på jobbet som deltidsbrand-
man är detta ett perfekt tillfälle att prova på och fråga om yrket.
Den 1 februari 2017 kl 18.00 har du chansen att få testa vår 
utrustning, få mer information om yrket som deltidsbrandman, 
träffa oss tjejer som jobbar här m m.
Varför skall man bli deltidsbrandman? Som deltidsbrandman 
är man mycket uppskattad och behövd av människorna som 
lever och vistas på landsbygden. Känslan av att hjälpa med-
människor i svåra stunder som akut sjukdom, olycka eller vid en 
brand ger stor meningsfullhet. Deltidsbrandmännen som finns 
på landsbygden i hela Sverige är mycket viktiga för att ge 
människor trygghet i vardagen.

Kom och gör ett besök hos oss på räddningstjänsten i Åsele.


