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www.tänkom.nu

Vad kan du göra?
Sätt gränser 
- Köp inte ut 
- Bjud inte hemma

Vuxnas närvaro på samhället minskar 
risker och skapar trygghet för unga.

TIPSA POLISEN
114 14

Vi vuxna har ett ansvar att skydda unga från alkohol.

STOPPA
LANGNINGEN

Hjälp polisen
- Har du sett eller hört något

I samarbete mellan: IFO, Skolan, Polisen, Fritidsgården, Svenska kyrkan, Sjukstugan,
Frösunda,  Idrottsföreningarna samt Systembolaget i Åsele-Fredrika.

STOPPA
LANGNINGEN

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

BETESSLÄPP LINDERO LANTBRUK GAFSELE
10 juni kl 10.00 öppnar gården. 
Ca 11.00 betessläpp.
Norrmejerier bjuder på bullar och mjölk.
Åsele-Fredrika LRF bjuder på kaffe.
Skriv namn och ort och var med på utlo�ning av
fruktkorg från Coop och ICA.  
Gafsele Bygdegårdsförening säljer hamburgare och korv. 
OBS! Inga besökare i själva ladugården. 

Noomi & Andreas, Norrmejerier, Coop Åsele, 
ICA Åsele, LRF Åsele-Fredrika, Vuxenskolan &

Gafsele Bygdegårdsförening

Välkomna! 

Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse

  
Nr 232017-06-07

Årgång 58



www.varitryck.se

Filadelfia
STORGATAN 27, ÅSELE

Sön 11/6 15.oo Musik-kafé om Lapp-Lisa 
Ons 14/6 19.oo Bön och bibelläsning

Worawits thaivagn kommer att 
sälja Thaimat i Åsele, Utanför Coop.
V 23 - Lördag-söndag den 10-11 juni kl 15.00-19.00.
Meny finns att se på Facebook, WORAWITS Thaimat.
Meny finns även att hämta i Thai-vagnen. 
Förbeställ gärna på 072-748 65 65. 
Vi ta bara kontanter och swish.
Swishnummer 1231731348.

10.30 Guidad visning av lanthandeln.
12.00 Föredrag: "Kockorna i skogen" med
 Gunvår Bäckström.
13.00 Föredrag: "Trädgårdsliv i ord och bild"
 med Agneta Malmström.
14.00 Guidad visning av lanthandeln.

Asplunda Lanthandel i samarbete med Medborgarskolan.

VÄLKOMNA!
Sommarcafé

Demonstration och försäljning av plantor och trädgårdsgrejer, hantverk och
lokala delikatesser, biodling från Vallgården, Sonia Vallrud, Danielssons Ko
& Co, Axbergs m fl.

Trädgårdsdag
på Asplunda Lanthandel i Tallsjö
Söndag 11 juni kl 10.00-15.00.
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Åsele Hembygdsförening inbjuder ll
EXTRA ÅRSMÖTE den 20/6 kl 18.00 i Kaffestugan.
Varmt välkomna, vi hoppas på en lika god
uppslutning som senast.

KÖTTLÅDOR den 15-16 juni
från hängmörat Aberdeen Angusdjur.
Begränsat antal, beställ på 070-305 45 78, Ingegerd.

Välkommen till I:as Gårdsbutik, Avasjö.
Öppet varje lördag 11.00-16.00.

KRAV-kött, korvar, lokala läckerheter.
Titta på djuren, fikaservering.

www.danielssonsko.se

070-305 45 78
HAR KORTLÄSARE

Välkommen! 

Lokal säljes (37.5 kvm) och lägenhet säljes (53.5 kvm)
BRF2, Centralgatan, Åsele. Bra Pris!

Kontakta Mona 072-555 32 36.
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Välkommen till
Restaurang Kastal

Kyrkvägen (övre torget) Åsele
Telefon 0941-220 22

Öppettider lunch:
Måndag - fredag  11.00 - 14.00

Personalen hälsar er
VÄLKOMNA!

Gilla oss på

Lunchbuffé
Mån-fre 11.00-14.00

Tacobuffé
Plus en överraskning.

Vi har även A la Carté, 

Pizza, Kebabtallrik, 

Kebabrulle, Hamburgare

Nu öppnar vi igen!
Restaurang Kastal har

PUBEN ÖPPEN 
Fredagar - lördagar till 01.00.

Kolla in Facebook.

Våga fråga - våga säga nej �ll alkohol!

SÄLJES: Slåttesmaskin Aktiv.
2000 kr. Fint skick. Tel 070-390 29 78.

Välkommen att boka tid!
Tel 0950-26600

Advokaten
Mikael Stenman

MOTTAGNING I ÅSELE 19/6 -17

Min verksamhet omfattar:
Affärsjuridik, ackord, likvidationer. Brottmål, arvsrätt

och tvister. Fastighetsöverlåtelser, -beskattning.
Allmän rättshjälp och rättsskydd.

Polisstationerna är stängda 2017-06-19--2017-08-27.
För kontakt med polis ring 114 14 eller vid akuta fall 112.

TREVLIG SOMMAR!

SOMMARTIDER
PÅ POLISSTATIONERNA I 
ÅSELE OCH DOROTEA
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Industrivägen 7, Åsele
Reservdelar 0941-14913  |  Verkstad 0941-14912

GAS &
GASOL

hittar du i vår välsorterade butik

Inlandsfrakt Verkstad:
Reparationer | Lastbilsservice
Personbilsservice | Kranservice
Släckning av besiktningens 2:or
Skadereparation | Bromsprovning
Butik  | Reservdelar  | Tillbehör

BUTIK
VERKSTAD 

RESERVDELAR
SERVICE

Ta kontakt med 
Thomas, 070-605 63 33

Vi arbetar i samarbete 
med kända 
varumärken 
som 

• Vi erbjuder installation av 
 vattenfelsbrytare till kampanjpris.

• Fråga ditt försäkringsbolag gällande 
 reducerad självrisk samt bidrag till installation.

Vem vill ha 
vattenskada?

Musik-kafé 
Lapp-Lisa 
Sön 11 juni 15.oo
Filadelfia, Åsele

Sä� tydliga gränser för di� barn kring alkohol.
Månadscafé på Åseborg
Onsdagen den 14 juni kl 13.00.
Eritrianskt café och tema. Hjärtligt välkomna!

Åsele Demensförening/
Vän i Åsele
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I samband med skolavslutningarna kommer en del
tonåringar att dricka alkohol.

VET DU VAD DITT BARN GÖR?

Trivselkväll
Stiftelsen Åselehus bjuder in alla hyresgäster till en träff,

torsdagen den 8 juni kl 18.00.
Vi träffas vid uteplatsen på bostadsområdet Renen

(vid brandstationen).  
Vi bjuder på grillkorv och kaffe.
Hjärtligt välkomna!

Bravida i Lycksele söker 

VENTILATIONSTEKNIKER 
 
Vi söker dig som: 

 
   har tidigare erfarenhet från           

ventilationsbranchen och arbetat med service   
inom ventilation, kyla, styr och reglerteknik eller 
motsvarande teknisk utbildning 

har hög drivkraft och är 
     Serviceorienterad 

 
Meriterande om du har elkunskaper, 
OVK behörighet, har erfarenhet av injustering 
av luftflöden i ventilationsanläggningar 

För ansökan och mer information om 
tjänsten besök www.bravida.se eller 
kontakta Harry Granberg via mail: harry.granberg@bravida.se 

Bravida i Lycksele söker 

VS-MONTÖRER 
 
Vi söker dig som: 
 

    är certifierad VVS-montör 
har tidigare erfarenhet från yrket 
har erfarenhet av entreprenader 

      och service 
   har hög drivkraft och är 

      serviceorienterad 
 
Meriterande om du har kunskap 
om Säker Vatteninstallation och 
svetskunskap 

 
 
 
 
För ansökan och mer information om 
tjänsten besök www.bravida.se eller 
kontakta David Bäcklund via mail: david.backlund@bravida.se 

 
Vill du arbeta med fastigheters livsgivande funktioner, såsom energi, värme, vatten och luft? 

Då kan vi erbjuda dig en stimulerande arbetsplats med spännande uppgifter. 
Sista datum för ansökan 30/6-2017 

 
Vi ser fram emot din ansökan! 
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ÖPPET:
Tisdag – Fredag kl 10-17
Torsdagar kl 10-20
Lördagar kl 10-15
Söndagar kl 10-14
Måndagar STÄNGT

Östernoret, Åsele. Tel 0941-440 00
www.genbacks.se

444400 000

Café & loppis.

Honungsbär • Aronia
Havtorn • Vinbär • Hallon

Jordgubbar • Krusbär

Skogsplant • Buskar • Träd

PELARGON

SOMMARPLANTORSSSOOMMMMMA
Dax för

Välkomna!

4 ST 110:-

Från 850
/st

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

BACKTÄVLING 10/6. 
Första start kl 11.00.
Storbergsbacken upp till vindkraften Torvsele.

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

 

 

 

 

 

 
 

Välkommen �ll det äkta thailändska köket.
(Thaivagnen) Dorotea/Åsele v 23

OBS! Öppet torsdag 8 juni i Dorotea på Storgatan 55.
Lördag 10 och söndag 11 juni i Åsele mi� emot bussta�onen.

Öppe
der kl 15.00-19.00. Ring gärna och förbeställ från kl 10.00, på tel nr 
070-243 55 12. Uppge maträ�ens nummer.              

Nr.1 3 st Vårrullar (kycklingfilé) med ris
 och sötsur sås.       75 kr
Nr.2 Friterade räkor, serveras med ris
 och sötsur sås. 75 kr
Nr.3 Friterad kycklingfilé med ris och
 sötsur sås. 75 kr
Nr.4 Satay (kycklingfiléspe�) med
 jordnötssås. Serveras med ris. 75 kr      
Nr.5 Kycklingfiléspe� med teriyakisås.
 Serveras med äggnudlar. 75 kr
Nr.6 Wokade bambusko� med nötkö�.
 Serveras med ris. 75 kr                                   

Nr.7 Käng ped na mai (nötkö�gryta
 med röd currypasta, kokosmöjlk,
 wokgrönsaker). Lite stark,
 serveras med ris. 75 kr                       
Nr.8 Tre små rä�er (vårrullar, friterad
 kycklingfilé, wokade bambusko�).   
 Serveras med ris. 85 kr
Nr.9 Fyra små rä�er (vårrullar, friterad   
 kycklingfilé, wokade bambu-
 sko�, satay).
 Serveras med ris. 95 kr

Välkomna! Bangon
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Hembygdsområdet sommaren 2017
För bokningar av Ka�estugan och Bagarstugan, kontakta 
Britt-Eva Johansson, 070-716 66 92.
För bokningar av guidning, kontakta Turistbyrån, 0941-140 78.
I Turistbyrån �nns försäljning av Åselesmycket och Jägerlappen.

ÅSELE KOMMUN INFORMERAR
SLAMTÖMNING AV ENSKILDA
SLAMBRUNNAR.

De brunnar som tömdes år 2016 kommer utan särskild anmälan 
att tömmas även i år. Dock måste eventuellt nytillkomna fastig-
hetsägare/brukare anmäla att de vill ha tömning.
Gör detta till telefon 0941-140 46, eller lastbilen på telefonnum-
mer 070-288 03 91.

Enligt föreskrifter om avfallshantering, antagen av kommunfull-
mäktige 2002-09-30 § 40 skall slambrunnar till åretruntboenden 
tömmas en gång per år.

TÖMNINGSPERIOD.
Tömningsperioden inleds i månadsskiftet maj- juni och fortgår 
tills alla brunnar är tömda.

FRAMKOMLIGHET.
Fastighetsägaren är skyldig att ordna så att det finns en använd-
bar väg till brunnen. Gör vägen farbar för lastbilen, den behöver 
3,5m bredd och 4,5 m fri höjd. Ta bort träd, buskar, kvistar och 
växter som blockerar vägen.
Märk tydligt ut brunnen som ska tömmas.
Om vår personal inte kan anser att vägen är farbar, då töms inte 
brunnen.
Kommunen påtar sig inget ansvar för skador som kan 
uppstå på brunn, väg eller omgivande terräng i samban med 
tömningen, i de fall den väg som finns inte håller för att 
klara belastningen från lastbilen.

Vi vill även uppmana alla med enskilda slambrunnar att se över 
brunnslock, vår rekommendation till fastighetsägare med enskil-
da avlopp är att byta till lätta brunnslock.

Tekniska Avd.

ÅSELE KOMMUN


