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Allt för din mässa/utställning
eller ditt event
kan du beställa hos oss!

Här är några exempel
p
Pop-u

vägg

Pop-up
bord
Bannerbow

Beachflaggor

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

Trottoarpratare
T
Tro
ottoarpratare

Roll-ups, banderoller, affischer, väggskyltar
är också exepel på produkter ni kan beställa
hos oss!

Reklamflaggor i flera
storlekar

Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.

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

STORGATAN 27, ÅSELE

sön 26/2 11.oo Gudstjänst, Per-Åke
Enström från ICBI
tis 28/2 18.oo Tisdax ons 1/3 19.oo Bön

sön 5/3 11.oo Administrationsmöte,
filadelfiaasele.se ordinarie årsmötesärenden
Vårt varma tack för blommor & minnesgåvor i samband med

DANIEL OLOFSSON
bortgång. Tack till den underbara personalen på Fågelstigen
och Dagcenter för mycket god omvårdnad. Ett stort tack
även till er som hjälpte till i Mariakapellet när vi tog farväl.
Maria, Liselotte och Per

En vänlig påminnelse om

OPiNiONs årsmöte
23 februari kl 18.00 på Kronan.
Vi bjuder
på fika.
Välkomna!

www.varitryck.se

ÅSELE LIBERALERNA. Påminner om Liberalernas årsmöte den
27 februari kl 18.00 på Vuxenskolan. Alla välkomna! Styrelsen
Jesus säger: Känn ingen oro.
Tro på Gud, och tro på mig.

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Vill du bli familjehem?
Vi utreder, utbildar och handleder
www.ac-omsorg.se eller ring Siv Lundgren tel 070-591 84 46

HALLÅ ÄLGJÄGARE!
Nu har jag saltsten hemma på
Bragegatan 17. B-Å J:s Byggservice.
Bert-Åke Johansson, 070-374 89 62

Bion i Åsele visar
MATINÉ

LEGO BATMAN

Söndag 26 februari kl 15.00. 7 år. 60 kr.

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

LA LA LAND

Söndag 26 februari kl 19.00. Bt. 80 kr.

Skogen som
arbetsplats

Gammelkroppa
nu en
en skoglig
skoglig intensivutbildning
intensivutbildning på
på plats
plats
Gammelkroppa skogsskola
skogsskola anordnar
anordnar nu
i Lycksele. Om du är maskinförare eller skogligt intresserad och vill
vill arbeta
arbeta som
som
Planerare
Planerera är detta din möjlighet.

Under
samt erhålla
erhålla det
det
Under sex kursveckor kommer du lära dig allt du behöver kunna samt
utbildningsbevis
och Blått
Blått kort.
kort.
utbildningsbevis som branschen ställer krav på. T.ex. Grönt kort och
Info
bjorn.nystrom@gammelkroppa.se
Info och
och anmälan: ring 0590–910 10 eller bjorn.nystrom@gammelkroppa.se

www.gammelkroppa.se
www.gammelkroppa.se

www.varitryck.se

PUB med UNDERHÅLLNING av Robin Vallgren
Gafsele Hostel 24/2 kl 19.00.

Öl, vin, mat och fika finns att köpa.

Varmt
välkomna!

GAFSELE
LAPPLAND
HOSTEL

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

KÖTTLÅDOR 23 FEBRUARI
10 kg, 20 kg.

www.danielssonsko.se

070-305 45 78
HAR KORTLÄSARE

Välkommen!

IA:S GÅRDSBUTIK öppnar
45 78
den 8 april. 070-305
Ingegerd.

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 24/2:

Mandel, King-E, Princess, Solist &

Blue Belle. Egen odling.
Åsele OKQ8 10.40-11.00.
Hoting busstation 12.00-12.20.
Förbeställ gärna. Nästa tur 24/3.
Dorotea Myway 13.40-14.00.
Välkomna! Anna & Martin
Vilhelmina f d Televerket 15-16.
www.lappmarksbonden.se Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47.

Vi söker sommarvikarier!
Vi söker dig som är sjuksköterska, medicinsk
sekreterare, undersköterska, barnmorska, läkare,
sjukgymnast eller arbetsterapeut.
Du är välkommen att skicka in din ansökan via vll.se. Du är också
välkommen att ta kontakt med avdelningschefer för Åsele eller
Dorotea sjukstugor.
Ulrika Jonsson, avdelningschef Åsele sjukstuga 0941-143 13.
Kristina Grönlund, avdelningschef Dorotea sjukstuga 0942-251 16.
www.varitryck.se

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

FETTISDAGSFIRANDE PÅ ÅSLIA!

Tisdag 28 februari är serveringen öppen kl 18-20.
Musikquiz. Varmt välkomna!
Friluftsfrämjandet Åsele lokalavdelning

Tidsbeställning

0950-664 11

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

www.varitryck.se

DEMODAG PÅ SVENSSO
Alla saker har behov av förvaring!

-30%

Demo
Hobbybetong

på skjutdörrar och
förvaring

399:-

Tapeter
Easy-up

199:-

Ett parti

GOLV

99:-

/rulle

Representanter på
plats i butiken
under dagen!

Demo Kvistlack

/m2

Priserna gäller endast onsdag 1/3
eller så långt lagret räcker..
JUST NU

- 20%
på kvist och
spärr

www.varitryck.se

ONS ONSDAG 1/3 KL 7-19
äller
OBS! G
endast
1/3!
onsdag

JUST NU

- 25%

på hela Hafas
sortiment

-20% på alla kök!

PELLETS
HELPALL

Ta med en skiss så
k
ritar vi ditt drömkö

6 & 8 mm

1890:-

STORSÄCK
6 mm

1490:-

-20%

på hela Miller’s
sortiment

Sortimentlåda

NU 699:-

VI BJUDER PÅ
HAMBURGARE
MELLAN 17 & 19
www.varitryck.se

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

lomman i Å
Majb 100 år 2017 sele
Företagare och köpmän!
Alla företagare och köpmän i Åsele kan nu vara med och göra en
extra satsning för barn i ekonomiskt utsaa familjer i kommunen.
”Sponsra” vårt arbete och bli ”E blommande företag” vid vårt
100-årsjubileum.
Mer informa on får ni, som anmäler intresse genom e SMS ll
Brage 070-397 47 19 eller Barbro 073-805 39 27.
Tillsammans kan vi bidra ll en bra livssitua on för barn i vår
kommun. Välkomna a höra av er! Åsele Majblommeförening

Kommunfullmäktige i Åsele sammanträder
måndagen den 27 februari 2017 kl 18.00 i
Åsele Kulturhus.
Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga hos
kommunkansliet och biblioteket.
Fullständig föredragningslista publiceras på kommunens
hemsida www.asele.se och på kommunens anslagstavla.
Axplock från föredragningslistan:
- Ombudgetering investeringar 2016 till 2017.
- Renhållningsföreskrifter Åsele Kommun.
- Granskning av Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsutövande 2015.
Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda.
Anders Westman
ordförande
www.varitryck.se

Melodikrysset v.8 - 25 februari
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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

"SKINNTRÖJA"

I början eller mitten av mars, brukade han komma med
väskor fulla med prover, det var skor, mössor och jackor, allt
i skinn. Skinn-Bäckström var från Lycksele. Där hade han
en stor butik, men besökte gärna byarna runt Västerbotten.

1953. Det året skulle jag konfirmera mig, så jag tänkte
"denna vackra skinnjacka - då skulle jag bli fin". Den var
midjekort och oket var rött. I övrigt var den svart med
flätade axelklaffar och längst ner ett brett bälte. Jag skulle få
den fraktfritt om jag betalade nu vid beställningen. Mor
Lina:
- Ja du fo lån ti jacka tå meg, barrä du e rädd om a’.
Tack mor.
Tiden gick, jag väntade och väntade - ingen jacka. Men
när jag så när glömt bort den, kom min bror Harry med ett
(utanpå) blött, trasigt paket. Det var min skinnjacka.

Rekonstruktionen - varför detta uppstått var: vänstertrafik
+ postväskstolpe + lösgående paket + plogbilens breddarvinge hade kastat paketet långt nedanför, in i skogen, så i
slutet av maj fick jag min skinnjacka. Det märkliga var att
det var ingen skada på den, jättesnygg. Jag provade den flera
gånger, tittade i spegeln. Oj! Oj!

Jag var så lik Marlon Brando. Han brukade ha en cigarett i
mungipan. Jag rullade ihop ett vitt papper som cigg, putade
med underläppen, var nära att svimma. Jag VAR Marlon!
- Men gösse pajke sä fin ha du aldri vöre förut nan gang. Du
syns ju som lillprins’n, sa mor.
- Han e ju mer lik, brå ju på’n James Dean som va ti
Ung Rebell. Broder Hadars omdöme.

Vid det laget var jag trött på alla likheter
- Nu ha jä en fin skinntröje å ja ä mest lik mä sjalv.
Sten Rune Erik Eneröd
www.varitryck.se

ÅRSMÖTE ÅSELE DRILL
Torsdag 16 mars kl 18.00 på Konditori Kronan. Vi bjuder på fika!
Åsele Astma- & Allergiförening har

ÅRSMÖTE

M

itt i

La pp l a

nd

onsdagen den 15 mars kl 18.30 i Stugan (Färjeläget).
Sedvanliga årsmöteshandlingar och fika.
Välkommen!

BYGGVARUHUSET
Öppet mån-fre 7-17 lördag stängt

Power vinterskor - Ficklampor - Pannlampor
Blodtrycksmätare - Skidor - Sparkar - m.m.
Snöredskap & fågelfrö

Längdskidor och tillbehör
OBS! Lördagar stängt under vintern!

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

Årets Åselebo

Var med och föreslå personer till utmärkelsen 2016 års Åselebo.
Det ska vara en person bosatt i Åsele kommun. Personen ska
ha gjort ”oegennyttiga insatser till nytta och glädje för sina
medmänniskor i Åsele kommun”.
Vem som ska få utmärkelsen avgörs av Vintermarknadsgruppen.
Förslagen skickas till: Turism/Fritid, 919 85 Åsele eller
sylve.holmgren@asele.se, senast 13/3.
För info ring Turism/Fritidskontoret, 0941-140 28.

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

VILHELMINA • post@varitryck.se
www.varitryck.se • 0940-152 40

www.varitryck.se

Allt för din
butik!

www.varitryck.se

