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Senaste nytt från Åsele!!

LYCKSELE
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ÅRSMÖTEN:
Friluftsfrämjandet
Åsele Videoteknik
Seishin Aikidoklubb
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MED
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KÖKSRENOVERINGAR
Tegsnäset

TILLVERKNING AV HELT NYA KÖK eller
renovering av dina befintliga luckor.
Ådringsmålning, spårfräsning
och utbytesluckor.
ia

Kostnadsfr
!
hembesök

Mobil: 070-351 65 12 Peder.
www.varitryck.se

Åsele - Fredrika församling
Ons. 1/3, kl. 14.30. Säsongsstart av Barnkören, Åsele församlingshem.
Ni som är intresserade kontakta, petra.eriksson@svenskakyrkan.se
Sön. 5/3, kl. 11.00. Temagudstjänst, Åsele kyrka. Konfirmander och
ledare från Nordmaling medverkar. Moa Beak, Dean Apel m.fl.
Tors. 9/3, kl. 18.00. Sångcafé på Rävlyan, Fredrika. Medverkan av
Fredrikas kyrkokör. Samarrangemang med Fredrikas framtid.

Varmt Välkomna!
sön 5/311.oo Gudstjänst, Nattvard,
STORGATAN 27, ÅSELE Församlings- & Administrationsmöte
filadelfiaasele.se ons8/319.ooBön
Tack alla ni som tänkte på oss! Gåvan gick till Barncancerfonden.
Bosse & Sören

Vårt varma tack för alla blommor, minnesgåvor och varma
tankar i samband med
bortgång.

CLARENCE AXBERG

Gun, Bo och Jan med familjer

Vårt varma tack för omtanke, blommor och minnesgåvor i samband med bortgången av vår kära

MONICA ANDERSSON
Tack till den underbara personalen på Stugan och akutvårdsavdelningen för god omvårdnad.
Henrik och Isabel
Ulf och Charlotte
Joel, Gabriel
Rebecka, Filip

www.varitryck.se

ÅRSMÖTE

Friluftsfrämjandet Åsele lokalavdelning.
Tid: Tisdag 4 april kl 18.30.
Plats: Åsliastugan. Vi bjuder på fika.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Välkomna!

Styrelsen

Boka in Sagatun-Jippo den 18 mars
Dragning av lotteriet.
Dragrace, tipsrunda med skoter,
lekar, veteranskoterutställning,
godisregn och mycket mer.
Mer info kommer.

GARDINER
I ÅSELE

• Metervaror, möbeltyger, kuddar & plädar.
• Färdiga längder och kappor.
• Massor av sybehör och blixtlås.
Vi utför även
sömnadsarbeten.

ANNA-GÅRDEN, Storgatan 35 • 0941-104 64

(I Thaivagnen) Dorotea/Åsele
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Nr.7 Käng ped na mai

med kokosmjölk panäng
currypasta (lite stark)
med jordnötssås)
Nr.5 Pad Thai (wokade risnudlar med

Priser: menynr. 1-7 75 kr. nr. 8, 85 kr. nr. 9, 95 kr Räkchips 20/påse
Öppen fredag den 3 Mars
lördag den 4 mars och söndag 5 mars
Öppet kl.15.00–19.00. Ring gärna och förbeställ från kl.10.00 på

www.varitryck.se

s

Årsmöte Åsele VideoTeknik 2017
Vi håller årsmöte den 16/3 kl 18.30
i Videotekniks lokal på övre torget, Vasagatan 8.
Alla intresserade är hjärtligt välkomna.
Styrelsen

NATTÖPPET

Glöm
inte!
www.axbergsmaskin.se

Torsdag 18.00-21.00

De 10 första som handlar för minst
200 kr under kvällen får en Powerbank på 2200 mAh.
Värde ca 125 kr.

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
Onsdag 8 mars kl 18.00 på IOGT-gården.

Solveig Granberg från förbundet medverkar, ”hur ska kvinnor
från andra länder bli delakga i svenska samhället”. Utdelning
av spendium. Vi bjuder på kaffe & smörgås.
t
Alla varma!
n
välkom

Kvällsöppet kl 18-21

Resechansen

OBS! Datum!

Torsdag 2 mars

Chans att
vinna en resa
till ett värde
av 20 000:-

kommer det att vara kvällsöppet i våra butiker.
Deltagande butiker:
• Anna-Gården
• BlomHörnan
• Åsele Färghandel
• Pallins
• COOP
• Åsele Pizzeria
• ICA

• Klädhuset BA:s
• Åsele Radio- & TV-center
• Kronans Blommiga Bageri
• Axbergs Maskin & Vapen
• Pizzeria Silvan
• Anny’s Klipp & Fix
• Salong N

Åsele Köpmannaförening
www.varitryck.se

Åsele Seishin Aikidoklubb kallar härmed till
ÅRSMÖTE måndag 13 mars kl 18.30 på ABF.
Välkomna!
Resechansen
2/3 kl 18-21

Ti ps ru n da & t ä v ling i but ik e n

20%
rabatt
på hela presentsortimentet!

Mia & Linda 0941-102 03

Välkomna in!

RESECHANSEN torsdag 2/3 kl 18-21.00.

Vårnyheter (allt som kommit hem under 2017)

20% "firar"-rabatt
Övriga sortimentet

50% "firar"-rabatt

Vad firar vi? Det får ni veta under torsdagkväll!
Gäller allt utom sol- & presentkort, redan
prisnedsatta varor samt varor från LJ Design.

VÄLKOMMEN IN och fira med oss!

Kvällsöppet
torsdag 2/3
kl 18.00-21.00

25%
rabatt
på massor
av tapeter

20%
20%

rabatt
på alla golv-, takoch vägglampor

rabatt
Colorama
tak- & väggfärg

Vi bereder plats för mer vitvaror Välkommen in!
vante
och massor av färg.
Alexandra & S
www.varitryck.se

Melodikrysset v.9 - 4 mars
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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

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se
Jesus säger: Om någon hör min röst och öppnar dörren,
ska jag gå in till honom....
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Tidsbeställning

0950-664 11

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

Vi kommer med fiskvagnen till nedre torget.
Försäljning av

färsk fisk, nyrökt fisk, kött, tunnbröd mm.

Fredag 3/3 kl 10.00-16.00.

Tel 0940-250 90
www.mbergmansfisk.se

Välkommen!

Bion i Åsele visar

LOGAN: THE WOLVERINE

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

Söndag 5 mars kl 19.00. 15 år. 80 kr.

B ION IO

RUM 213

Onsdag 8 mars kl 21.00. 11 år. 80 kr.

Välkommen till
Second Handbutiken i Lycksele

Extra marknadsöppet
fredag 12-15
Lördag vanlig tid 10-14

·

Vi tar emot ALLT till försäljning!

Behöver ni hämtning av gåvorna? Ring, så kommer vi!
LYCKSELE

Överskottet går till bistånd och socialt arbete
I SAMARBETE
MED

Bergstigen 8 • Tel 0950-156 00 www.pingstkyrkanssecondhand.se

www.varitryck.se

Akutbilen i Åsele
Landstinget i Västerbotten gjorde vid en tidigare besparingsåtgärd, ”Projekt balans” hösten 2010, en indragning av ambulansen i Åsele kommun.

Den ersattes av en s k akutbil, som i första läget inte var ett
fungerande fordon för ändamålet. Vi gick då ut och krävde
ambulansen åter till Åsele, men det blev ett nej.
Vi har kontinuerligt arbetat med ambulansfrågan sedan dess.
Våra tjänstemän har genom skickligt förhandlande fått akutbilen att utvecklas till vad den är i dag. Dagens akutbil är storleksmässigt anpassad för uppgiften att transportera sjuka/skadade till sjukhusvård.
Den bemannas med akutsköterska och körs av brandmän från
räddningstjänsten i Åsele. Brandmännen har fått specialutbildning i sjukvård motsvarande undersköterskekompetens och
hjälper till med de första vårdinsatserna.
Akutbilen är stationerad i Åsele kommun och den larmas inte
ut till insatser i grannkommunerna, vilket är fallet med landstingets ambulanser. Det innebär att Åseleborna har en bättre
tillgång till sjuktransport/insats på skadeplats än vad övriga
kommuner har. Då det gäller inställelsetiden för ambulans, är
Åseles akutbil tvåa i länet, med en inställelsetid på drygt 12
minuter, bara sekunden efter Umeå. Längsta inställelsetiden i
länet är 30,5 minuter. Två stationer har en inställelsetid på
drygt 10 minuter, de är bäst i Sverige.
Det råder stor politisk enighet om att dagens akutbil fungerar
bra och ger våra medborgare vissa fördelar. Vi har fått bekräftat från många medborgare, som nyttjat akutbilen, att det inte
finns något att anmärka på. Vi har ett bra samarbete med
Landstinget och vi handlar tjänster mellan varandra, till gagn
för medborgarna. Detta vill vi fortsätta att utveckla.

www.varitryck.se

