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Fredag 7/4 kl 12-19

Försäljning - verkstad - reservdelar.
www.varitryck.se

14

Åsele - Fredrika församling
Sön. 9/4, kl. 11.00.
Sön. 9/4, kl. 13.30.
Ons. 12/4, kl. 18.00.

9/4 11.oo Gudstjänst, Stanley Almqvist
Filadelfia Sö
Ons 12/418.ooPåskfestiFörsamlingshemmet
STORGATAN 27, ÅSELE

Vårt varmaste tack till alla Er som på olika sätt hedrat
minnet av vår kära make och pappa

LENNART AHLENIUS
vid hans bortgång och begravning.
Tack till Kristofer Falkevall för den fina begravningsakten.
Tack Åsele Begravningsbyrå och Blomhörnan för all hjälp
och fina blommor.
Ett särskilt tack vill vi rikta till alla fantastiska assistenter
och hemsjukvården för god omvårdnad, omsorg och vård.
Tack även till socialförvaltningen Åsele kommun för gott
stöd.
Eva, Kristina och Fredrik med familjer

8-9 april 2017
DET BÄSTA FRÅN GULDBAGGE-GALAN

Finalen på vårens biosäsong

Bion i Åsele visar vinnarna – de där filmerna du inte får se annars, bla:

MIN FASTER I SARAJEVO
SOPHELIKOPTERN
FLICKAN, MAMMAN OCH DEMONERNA

Sen övergår vi till sommarprogrammet. Se bions hemsida och Åsele.nu.
bioniasele@live.se www.bioniasele.se
Bion i Åsele och Film i Västerbotten

www.varitryck.se

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se
Jesus säger: Var därför redo. I en
stund då ni inte väntar det, ska Människosonen komma.
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Östernorets Byaråd kallar till byastämma

söndagen den 23 april kl 17.00 i Bygdegården. VÄLKOMNA!
Vägföreningens årsmöte hålles i anslutning till stämman.

Ia:s Gårdsbutik i Avasjö öppnar
åter den 8 april!
Öppet varje lördag kl 11.00-16.00.

www.danielssonsko.se

070-305 45 78
HAR KORTLÄSARE

Välkommen!

Lokala läckerheter, Krav-kött, charkvaror, Krav-mjöl,
tunnbröd, hantverk mm. Fikaförsäljning.

BYGGVARUHUSET
Öppet mån-fre 7-17 lördag Stängt

NYHET! NYHET!
VALLASERVICE

Vi genomför rengöring och
parafinering av längd &
slalomskidor.
fr. 100:-

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

Matar du
rådjuren?

Vi har
Rådjursfoder

Ombud för Systembolaget

Majblomman firar 100 år i Åsele!
Fest i nedre parken torsdag 6/4, kl 14.30.
Kommunfullmäkges ordf inviger och köper första
majblomman. Barnen får sina säljväskor och startar
försäljningen. Fika ll barnen.

Firandet fortsäer på Kronans konditori på kvällen, kl 18-20.
Underhållning, majblommans historia i Åsele beräas.
Kom och fika en unik specialdesignad jubileumsbakelse!
I år kan du köpa majblommor och betala med SMS om du inte
har kontanter på dig.
Om du inte möter någon försäljare – ring Ulla Sundberg,
0941-661 02, 070-397 47 19. Hon ordnar blommor ll dig.
Välkommen ll en härlig dag i Majblommans tecken!
Majblommeföreningen i Åsele
www.varitryck.se

Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se

Försäljning av fasghet, Trillen’s festområde
Åsele kommun erbjuder ll försäljning genom anbud, fasgheten Åsele
2:149 samt delar av Åsele 2:194
Anbudshandlingar finns a hämta vid kansliet i Åsele Kommunhus eller
genom kontakt via mail. Anbuden skall vara Åsele kommun llhanda senast
2017-04-20 och märkta med "Trillen". Åsele Kommun förbehåller sig fri
prövningsrä av inkomna anbud.
För informaon kontakta:
Robert Borgén: 0941-142 40, e-post: robert.borgen@asele.se
Försäljning av hyresfasghet, f.d. kommunhus i Fredrika
Åsele kommun erbjuder ll försäljning, genom anbud, fasgheten Viska
2:41, Umevägen 8 i Fredrika.
Anbudshandlingar finns a hämta vid kansliet i Åsele Kommunhus eller
genom kontakt via mail . Anbuden skall vara Åsele kommun llhanda
senast 2017-04-30 och märkta med "Viska 2:41". Åsele kommun
förbehåller sig fri prövningsrä av inkomna anbud.
För informaon kontakta:
Ann-Chrisn Kroik: 0941 - 140 38, e-post tekniska@asele.se
Anbuden skickas ll:
Åsele Kommun, Sekonschef fasgheter Ann-Chrisn Kroik, 919 85 Åsele
a
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Avloppsinventering
a

Under sommaren 2017 kommer miljöenheten a inventera enskilda
avloppsanläggningar på fas gheter på Norrstrand, i Östernoret och eer
Sörnoretvägen i Söråsele.
Fas ghetsägare som kommer a beröras av sommarens inventering
kommer a kontaktas via brev med yerligare informa on under våren.
Mer informa on finns även på kommunens hemsida www.asele.se.
Vill du veta mer om enskilda avlopp, tekniklösningar, lagkrav och ansvar
finns informa on på www.avloppsguiden.se, en na onell kunskapsbank
om enskilda avlopp. Där kan du också testa di avlopp u från checklistan
”Testa di avlopp”.
Har Ni några funderingar är Ni välkomna
a kontakta Miljöenheten.
Tel: 0941-140 06, E-post: miljobygg@asele.se
Är det dags för årsmöte eller vill ni ha en lyckad konferens, välkommen ll
oss på Kulturhuset. Vi erbjuder konferenspaket från 150 kr per/person upp
ll 300 kr per/person med konferenslokaler allt från 10 – 200 platser.
Vi serverar lokala produkter från Åsele med omnejd, för a se hela vårt
utbud gå in på www.kulturhusetasele.se
www.varitryck.se

A

Studier och jobb
Tisdag 11 april är du välkommen ll Åsele Lärcentrum för
studieinforma on från Luleå Tekniska Universitet om
lärarutbildningar på distans.
18.00
Välkommen och allmän info
18.15
Informa on från Anna Vikström, LTU
19.00
Frågestund
Informaonen sker på distans via videokonferens. Läs mer på www.asele.se
a

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 informa on finns på www.asele.se - Komvux

Arbetsmarknadsenheten i Åsele Kommun
Arbetsmarknadsenheten startade i Maj 2016. Vi är tre personer som
arbetar med Arbetsmarknadsfrågor och 2 personer arbetar med
Integra onsservice. Integra onsservice har även öppet för besök för
Nyanlända. Informa on om öppeder finns på Åsele kommuns hemsida.
Feriejobben och Sommarlovsak viteterna är andra områden vi ansvarar för.
a

Arbetsmarknadsenheten driver också några projekt i egen regi bland annat:
Åsele kommun har stora pensionsavgångar framöver.
Arbetsmarknadsenheten har
därför startat e kompetensförsörjningsprogram under 20172018. Projektet vänder sig ll
ungdomar 16-24 år. De får en
inblick i Kommunens olika verksamheter genom prakk och
studiebesök. Vi samverkar med
Arbetsförmedlingen.

Åsele kommuns integraonsservice
driver projektet ”Vän i Åsele” där vi
söker språkvänner ll nyanlända i
vår kommun.
Syet med ”Vän i Åsele” är a
underläa de nyanländas integraon
i samhället och ge dem mer
möjligheter a öva på a prata och
förstå svenska. Mer informaon
samt blanke för anmälan finns på
kommunens hemsida.

Jobbstegen

Vän i Åsele

a

Välkommen ll oss och prata prak k/arbete och Integra on
Besöksadress: Ga. Tingshuset, Tingshusgatan 2 Åsele

www.varitryck.se

Philips stereoradio/CD/dubbelt kassettdäck, helt ok, säljes
p g a utrymmesbrist. Pris: 650 kr. Ring 072-73 77 388.
Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Musikcafé Frälsningsarmén från Vilhelmina

sjunger och spelar 8/4 kl 15.00, Kulturhuset.
Försäljning av soppa inkl smörgås och kaffe. Pris 70 kr.
Vill du bli familjehem?
Vi utreder, utbildar och handleder

www.ac-omsorg.se eller ring Siv Lundgren tel 070-591 84 46

Melodikrysset v.14 - 8 april
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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:...............................................................................................................................................

www.varitryck.se

LIBERALERNA jobbar för dig.

ÅSELE BÅTKLUBB
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tlotta
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Årsmöte 26 april kl 18.00 i lokalen.
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

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 7/4:

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 5/5.
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.

Nu kör vi visning och provkörning
av
snöskotrar!
®
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visa oss hur man hanterar en skoter om
man tävlar i världsklass.
Passa på att fråga henne och få tips!

49
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Fanny Nilsson, Selected driver
för Polaris, gästar byn och kommer

LÅNGBÄCKENS
VINTERDAGAR
FREDRIKA

Lördag 8/4 kl 10-15

Umeå Terräng & Motor AB tillsammans med Långbäckens byaförening
och Motorbloggen BigPapa.se bjuder på en händelserik dag!
Mytje välkommen till
Kaffeservering och korv
Lapplands centrum – LÅNGBÄCKEN!
mm vid brasan.
Vid frågor, ring Micke 070-213 93 93, Tord 070-395 82 02.

www.varitryck.se

på Facebook – sökord:
Köper hela/delar av bohag Buda
Vilhelmina auktionsverk

Vilhelmina Auktionsverk, 070-398 04 93. Butik: Sälggatan 3.
BYSTÄMMA
Söråsele och Sörstrands skifteslag kallar till byastämma
10 april kl 18.00 i Byastugan. Söråsele Bystugeförening
kallar också till årsmöte samma tid och plats.
Styrelsen

PÅMINNELSE! Välkommen till träffen med Föreningen

Sveriges Vattenkraftskommuner torsdagen den 6 april
kl 18.30. Kulturhuset. Vi bjuder på fika!

Tidsbeställning

0950-664 11

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

Vänsterpartiet i Åsele

ÅRSMÖTE

6 april kl 18.00, Kulturhuset.
Välkomna!
M
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NU HAR JAG BESTÄMT MIG!
Jag har under en längre tid funderat på om jag ska fortsätta med
det jag gör och har nu bestämt mig för att gå vidare i livet.
Därför är mitt företag nu till salu,
ett företag som min far Harry Olsson startade 1990 och som jag
fortsatt att driva efter hans pensionering för 12 år sedan.
Företaget är mycket välmående och det finns många kommande
utmaningar att satsa på. Det är ett fantastisk stimulerande och roligt
jobb där ingen dag är lik den andra.
Är du intresserad och vill veta mer ska du ringa mig på 070-354 26 48

Pernilla Olsson
www.glasobygg.se
info@glasobygg.se

Järnvägsgatan 7, Dorotea
Tel. 0942-513 32, 070-354 26 48

www.varitryck.se

OLSSONS
Glas & Bygg

