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Går ni i byggtankar??

Vi har nu utökat vår verksamhet i Vilhelmina och Åsele, och har
en ny arbetsledare/platschef som ansvarar för just er kommun.

Tveka inte att höra av er …..smått som stort.
Eller varför inte besöka oss på plats:
(Industrivägen 34 Vilhelmina & Lillgatan 12 Åsele), så ska vi
säkert komma fram till en bra lösning för alla.
Vi förfogar över alla yrkesgrupper ni behöver, bygg, el, vvs,
målning m m.
Passa även på att utnyttja ert rotavdrag för 2017.

Hoppas vi kan hjälpa er med era drömprojekt!
Mvh Mikael Ohlsson

Här är några av våra
projekt just nu
B Holmgren Bygg AB
Besöksadress:
Industrivägen 34
912 32 Vilhelmina
Kontor: 0940-58 47 55
Växel: 0940-124 95
Tel:0703-02 40 05
mikael@holmgrenbygg.nu

www.varitryck.se

Påskens gudstjänster i Åsele
Skärtorsdagen kl. 13.00.
Skärtorsdagen kl. 19.00.
Långfredagen kl. 11.00.
Påskdagen kl. 11.00.

Påskens gudstjänster i Fredrika
Skärtorsdagen kl. 13.00.
Skärtorsdagen kl. 18.00.
Långfredagen kl. 11.,00.
Påskdagen kl. 11.00.

Långbäckens kapell

Annandag påsk kl. 13.00.
fre 14/4 11.oo Gudstjänst, Jörgen Almquist
STORGATAN 27, ÅSELE sön 16/4 11.oo Gudstjänst,StanleyAlmqvist
filadelfiaasele.se ons 19/419.ooBibelläsning och bön

UNGDOMSSTIPENDIAT 2017

Lions Club Åsele har inrättat ett stipendium för
ungdomar under 20 år. Stipendiet vänder sig till
enskild eller grupp av ungdomar som gjort en insats utöver det
vanliga, t ex inom skola, samhället, idrotten eller kulturen.
Lions Club önskar namnförslag och motivering från allmänheten
på ungdomsstipendiat 2017. Förslagen inlämnas skriftligen till
Gunnar Sandström, Bofinksvägen 12, 919 31 Åsele eller via
mail: gunnar.sandstrom@ktv.asele.se
Senaste inlämningsdag 2017-05-09.

www.varitryck.se

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

”Skotertokig” sänd nytt svar med telnr så ringer
jag. Svar till: "Norrlänning", VARI-tryck, Volgsjövägen
94 C, 912 32 Vilhelmina.

Vägsele-Åttonträsk-Åsele med omnejd

Välkomna till Åttonträsk påsklördag 15/4 kl 12.00
Samling kl 11.30. Startavgift 20:-.
Den nu 25-åriga traditionen med ”Pimpeltävling”, lotteri & stockbrasa
utrustning, matsäck, skoter eller skidor. Välkomna!

Granåns FVO

Påskpyssel på Åsele Camping

Påsk-Worksho
Påsk-Workshop
h p Torsdag 13 april/Fredag 14 april
ho
13.00–15.00
13
00 15 00 och
h 18.00–20.00
18 00 20 00
Vi gör en bordsdekoration, inkl kaffe/te, afternoon tea.
250 kr/pers. Reservera plats tel 072-247 05 81.
8

Påskfrukost på Åsele Camping

Söndag 16 april & Måndag 17 april
kl 10.00-14.00. 85 kr/pers
Mys med familj och vänner!
reservera gärna plats.
072-247 05 81.

Åsele Camping (Western Inn), Värdshusvägen 21, Åsele
www.varitryck.se

LIBERALERNA jobbar för dig.
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son,
för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha
evigt liv. Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Är Ni serviceinriktad, kulturintresserad och vill
tjäna en slant? Vi söker nu cafévärdar till Torvsjö kvarnar.
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TORVS

RN

Vi kommer ha öppet vecka 25-32.
Är du och din förening intresserad eller vill veta mer,
KVA
kontakta linnea.lindberg@asele.se
JÖ
Vi söker också organisationer och föreningar
som vill anordna kulturaktiviteter eller
arrangemang i Torvsjö.
ÅSELE
Hör av dig till oss redan idag!

Eftersom övriga partier den senaste tiden har lämnat sina synpunkter kring frågan om akutbilen kontra ambulans vill vi i OPiNiON
också förtydliga vår ståndpunkt.
OPiNiONs ståndpunkt från valet 2014 har inte ändrats, om beslutet
legat i våra händer idag hade vi fortfarande föredragit att ha en
ambulans stationerad i Åsele, då vi anser att det är det bästa alternativet vid riktigt akuta och livshotande sjukdomsfall.
Utryckningsfordon är undantagna vissa trafikregler och har en
överlägsen framkomlighet i trafiken, vilket kan vara skillnaden
mellan liv och död.
Med det sagt vill vi inte på något sätt underkänna akutbilen och
det arbete dess personal dagligen utför i Åsele kommun. Allt är inte
svart och vitt, bara för att vi föredrar en ambulans vid riktigt akuta
sjukdomsfall betyder det inte att vi inte har förtroende för akutbilen
och att den kan erbjuda en god vård efter dess förutsättningar.
OPiNiON ställde sig bakom det avtal för akutbilen och dess personal som förlängdes i januari. Vi ansåg att i detta läge avbryta avtalet
med Västerbottens Läns Landsting riskerade att sätta Åsele
kommun i en sits utan både ambulans och akutbil.
Vi tror att den rätta vägen till att återinföra en ambulans i kommunen är först och främst via politisk enighet och att därefter kunna
upprätta en dialog med beslutsfattare inom landstinget för bästa
möjliga akutsjukvård i Åsele.
Styrelsen OPiNiON
www.varitryck.se

Fjälltomter säljes.

Belägna mellan Fiskonbäcken och Stornäsbron.
Utsikt över Kultsjön mot Stöken och Marsfjällen.
Säljare: Storvalls samfällighetsförening.

Tel: Ordf Ulf Ekbäck 070-268 11 70. Mail: ulf.ekback@vilhelmina.se

Träryggspärmar
40/60/80 mm – blå, svart och
röd är lagervara. Andra färger
tar vi hem på beställning.
Alltid fraktfritt!!

www.varitryck.se

MANUSSTOPP

SKÄRTORSDAG 13 APRIL KL 12.00
FÖR ANNONSER TILL VECKA 16.

NÄSTA ÅSELE-NYTT
KOMMER
FREDAG 21 APRIL!
www.varitryck.se

Åsele Hembygdsförening

ÅRSMÖTE 25/4 kl 18.00 i Kaffestugan.
Föreningens framd kommer a diskuteras och
avgöras.

Vi söker en drimaskinist ll
Åsele Energiverk AB
Tjänsten som är held med beredskap,
passar både kvinnor och män.

För mer informaon se www.asele.se eller kontakta VD Roger
Jansson 0941-100 03. Ansökan skall lämnas senast 2017-05-02.

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 0941-14313
Kristina Grönlund, avdelningschef Dorotea sjukstuga 0942-251 16

VARPSJÖNAPPET
LÅNGFREDAG kl 12-14

Förköp startkort t o m skärtorsdag 13 april.
Axbergs Maskin & Vapen, Åsele-Grillen, OKQ8 Åsele,
Br Pallin Eftr, Sport & Fritid Dorotea, OKQ8 Dorotea,
Wiks ICA Nära Lajksjöberg, Circle K Vilhelmina.

1:a pris Varpsjönappet 5 000:-,
därefter prisbord med varuvinster.
På förköp utlottas 1:a 10 000 kr, 2:a 5000 kr
3:a 2500 kr samt varuvinster.
Lotteriförsäljning på bl a 1 st VEDTRAVE sponsrad av Norrskog.
Upplysningar tel 070-558 70 34.
Arr: Varpsjö Bygdegårdsförening, Studieförbundet Vuxenskolan
www.varitryck.se

Melodikrysset v.15 - 15 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:...............................................................................................................................................

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

www.varitryck.se

Personligt: Man 60+ söker man 60-75 år.
Svar till: "Norrlänning", VARI-tryck, Volgsjövägen 94 C,
912 32 Vilhelmina.

Tidsbeställning

0950-664 11

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

26 april
utik
Ias gårdsb

Träff för skogsägande
och skogsintresserade kvinnor!
Skogsägarföreningen Norrskog har verkat i Södra Lappland sedan 70-talet. Vår verksamhet bygger vidare på den
ursprungliga kooperativa idén - tillsammans är vi starkare!
Tid: 26 april kl. 18:30 Plats: Ias gårdsbutik, Avasjö

På programmet: Skogsrådgivare Cathrine Jonsson presenterar sig
och Norrskog, och Ingegerd Danielsson från Danielssons Ko & Co
presenterar sitt företag. Det blir fika och du får möjlighet att handla i gårdsbutiken. Både medlemmar och icke medlemmar är välkomna! Anmälan till
cathrine.jonsson@norrskog.se senast 24 april.
www.norrskog.se

www.varitryck.se

