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HANDLA NU – BETALA I OKTOBER*
6.000·

RABATT I TYG
TOWN &
IMOLA

välj mellan
olika ben

Finns i 13 färger

RABATT I TYG
TOWN &
IMOLA

3 olika
armstöd
5 olika ben

3-sits soffa med schäslong och divan Friday i tyg Imola grey med armstöd A och svartbetsade
ben, B 330, D 100/175/232, H 88-91 cm 12.995· (22.995·)

3-sits soffa svängd Watford Delux i tyg Town grey, plymåer med fjäderblandning och ben/hjul i
ekbets/mässing, B 250, D 100/110, H 88 cm 7.995· (13.995·) Köp till nackkudde: 599·

Finns även i spegelvänt utförande

7.997·

10.995·

RABATT I TYG
TOWN &
IMOLA

HALVA
PRISET!

(15.995·)

(18.995·)

8.000·

10.000·

(22.995·)

Finns i
13 färger

I TYG ATLAS &
GOLF

HITTA ÄNNU
FLER REA-FYND
I BUTIK OCH
PÅ MIO.SE

3 olika
armstöd

3-sits soffa Carnella i tyg Atlas light grey med svartlackerade
träben, B 240, D 87, H 88 cm 7.997· (15.995·)

5 olika ben

FÅTÖLJ + FOTPALL

2,5-sits soffa med cosy hörn Friday i tyg Imola anthracite med armstöd B och svartbetsade ben,
B 322, D 100/184, H 88-91 cm 10.995· (18.995·)

FRÅN

1.117·

TAG 4
BETALA

Kristall

(1.595·)

30%
RABATT

299·

Ryamatta Madison,
microfiber/polyester, grå, 140x200 cm 1.117· (1.595·),
160x230 cm 1.397· (1.995·), 200x300 cm 2.097· (2.995·)

20.390·

(23.390·)

349·
(699·)

(1.196·)

Finns i
flera
färger

Finns i
13 färger

Finns även med ryggkuddar

12.995·

7.995·
(13.995·)

Glas Erik
ik i kristall
k i ll Hi
Highballglas,
hb ll l 33 cl 299·
Whiskeyglas, 25 cl 299· Tag 4 betala 299· (1.196·)

Fåtölj med fotpall Timeout i fårskinn grafit med underrede i ekfaner och snurrfot i ek 20.390· (23.390·)

Termoskanna Stelton, vit, ljusgrå,
lavendel eller dusty green med vipplock,
skruvlock ingår, 1 liter, 349· (699·)

Mio Inredare: Fynda några av dina absoluta favoriter; soffor, matbord, stolar, sängar, mattor, belysning mm .

REA-START 25/6 kl 09.00-14.00!
MÄNGDER MED FINA ERBJUDANDEN! VÄLKOMMEN IN TILL OSS!
Finns även i 180x90 cm
med 6 stolar

Särö finns även i tyg Mist beige och ljusgrå

12.995·
(26.990·)

HUVUDGAVEL

3.995·
(6.995·)

INOM
10 DAGAR
***

(6.191·)

Finns även i
75x75 cm med
2 stolar

UNDER
HALVA
PRISET!
**

Matbord Spencer i vitt högtryckslaminat, spännben i metall,
140x90 cm 2.995· Stol Leo i svart konstläder, underrede i kromad
metall 799· Paketpris 3.495· (6.191·) bord + 4 stolar Paketpris
4.495· (8.089·) bord + 6 stolar

15·

Kontinentalsäng Särö i tyg Mist antracit med Särö bäddmadrass, 12 cm champagneben, 160x200 eller 180x200 cm 12.995· (26.990·) Huvudgavel Särö Bris i tyg Mist
antracit, B 160 eller B 180 cm 3.995· (6.995·)

HUVUDGAVEL

6.995·

24.995·
(19.995·)
EXKL. HUVUDGAVEL

HUVUDGAVEL

2.495·

(4.990·)

Kontinentalsäng Cape Farewell Comfort i tyg Romo beige inkl. bäddmadrass Fiord Soft, 12 cm Otago metallben, 180x200 cm 24.995· (29.995·)
Huvudgavel Avon i tyg Romo beige, inkl. 12 cm ben, B 180 cm 6.995·

Matbord Sara i betongliknande komposit, vitlackerat underrede,
120x75 cm 2.495· Stol Läckö i vitlack 699· Paketpris 2.995· (5.291·)
bord + 4 stolar Paketpris 1.995· (3.393·) bord + 2 stolar

TAG 4
BETALA
FÖR 3

Dessertskål
Eivor i glas. Finns
i rosa, lila eller
blå, H 11,8 cm 15·

7.995·
(15.990·)
EXKL. HUVUDGAVEL

299·
(499·)

129·
(249·)

Stickat kuddfodral Hedda i 100% bomull, 50x50 cm grå/
vit eller rosa/vit 129· (249·) Stickad pläd Hedda i 100%
bomull, 150x125 cm grå/vit eller rosa/vit 299· (499·)

PAKETPRIS

4.995·
(7.791·)

5.000·

RABATT PÅ
CAPE FAREWELL
COMFORT &
EXCLUSIVE
180 CM

(5.297·)

3.495·

EXKL. HUVUDGAVEL

SNABB
LEVERANS

PAKETPRIS

2.995·

PAKETPRIS

Finns även i
tyg Muna svart

HALVA
PRISET!
**

Kontinentalsäng Miami i tyg Muna ljusgrå inkl. bäddmadrass Miami,
12 cm champagneben, 160x200 cm eller 180x200 cm 7.995· (15.990·)
Huvudgavel Miami, B 160 eller 180 cm 2.495· (4.990·)

Mio Vilhelmina.

Videvägen 54. Tel 0940-128 25. Mån-fre 10.00-17.30. Lör Stängt. *Läs mer på mio.se **Gäller t.o.m. 20/8. ***Gäller utvalda modeller.
Erbjudandena gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 7/8 om inget annat anges. Lokala avvikelser kan förekomma.
Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
Mer info på mio.se

www.varitryck.se

Finns även
med träsits
Matbord Alice i vitlack, inkl. 1 butterfly-ilägg à 50 cm, 160-210x90 cm 4.995·
NYHET Stol Alice med sits i grått tyg 699· Paketpris 4.995· (7.791·) bord
+ 4 stolar Paketpris 5.995· (9.189·) bord + 6 stolar

Åsele - Fredrika församling

Midsommardagen 24/6, kl. 12.00.
Sön. 25/6, kl. 12.00.

Filadelfia
STORGATAN 27, ÅSELE

Ons 28/6 19.oo Bön och bibelläsning
filadelfiaasele se

KALENDER PÅ HEMSIDAN :

.

Ett stort tack till alla elever, värdfamiljer, personal
och samarbetspartners som gjorde vår besök från
II.Gimnazija Maribor i Slovenien vecka 22 till en
succé.
Ett speciellt tack till Bäckströms Trafik,
Lilla Hotellet, Ricklundgården och
Vualtjere Duodji.

Trevlig sommar
önskar vi alla våra kunder!

Sommaröppettider gäller nu to m v 34.
Måndag-fredag 10.00-17.30,
lördag stängt!
Mio Vilhelmina.

Videvägen 54. 0940-128 25
Mån-fre 10.00-17.30. Lör, sön stängt.

www.varitryck.se

www.mio.se

Välkomna till Segertonens marknadsstånd under
Storumandagarna! Vi bjuder på sång-fika-goda samtal!
Slussfors Fria församling

•

www.segertonen.se/alskad.html

Midsommardagen den 24/6 -17

drar vi igång fisket i Abborrtjärn kl 12.00
Abborrtjärn, med put and take-fiske, är en familje- och handikappvänlig anläggning med tre stycken bryggor, grillplats och
toalett. Fiskekortet kostar 100:- för 3 fiskar, i tjärnen finns en
märkt fisk, fånga den och vinn 500:-. Lotteriförsäljning.
Vi bjuder på kaffe, korv och kolbullar under dagen.

Varmt välkomna till en trevlig midsommardag
önskar Rissjö bys samfällighetsförening!

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

Allt för din
butik!

AKVARELLKURS
-fånga ljus och färger i september

Vilhelmina 1-3 september
Kurs för såväl nybörjare som avancerade
akvarellmålare.
Kursledare: Anita Midbjer, medlem i KRO (Konstnärernas riksorganisation)
1/9 18.00-19.00 Folkets Hus Vernissage – Träsnitt av A Midbjer.
19.00-20.30 Föredrag: Pictura Aqua.
2-3/9 09.00-17.00 AKVARELLKURS i Kyrkstan.
Lokal: Volgsjöstugan. Pris: 1900:-/deltagare. Sista anmälningsdag 1/8.
Ring eller mejla för mer info: ABF Mitt i Lappland Vilhelmina,
0940-554 17, info.vilhelmina@abf.se
M
d
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www.varitryck.se

SEMESTERTIDER!
Veckorna går och det börjar skymta
en semester i fjärran.

Vi håller tryckeriet stängt

17/7 – 13/8

Sista VILHELMINA-aktuellt och
ÅSELE-NYTT före semestern
kommer onsdagen den 12 juli.
Sedvanligt ger vi ut ett "extrablad"

onsdagen den 26 juli!
Vi trycker och gör färdigt före semestern
och därmed blir MANUSSTOPPET

måndag 3 juli kl 17.00.
Tänk på detta när ni planerar er
sommarannonsering!

Glöm inte fylla på med kontorsmaterial inför sommaren!

VARI-tryck
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina.
Tel 0940-152 40.
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
www.varitryck.se

Offentlig auktion – fastigheten Åsele Långvattnet 1:6
den 11 augusti 2017. För mer information besök

www.advokateden.se eller ring 0951-102 02.

Tisdagen den 27/6 öppnar
Kolgårdens restaurang!

Köket har öppet tis-lör 17.00-21.00.
Se meny på vår hemsida: kolgarden.se

Ring 0940-103 04 för bokning.

Välkommen önskar Robban, Carina och Lena med personal!

Våra sommaröppettider:

Tisdagar & torsdagar 16-19
LYCKSELE

(Gäller veckorna 25-33)
I SAMARBETE
MED

Bergstigen 8
LYCKSELE
Telefon
0950-156 00

www.pingstkyrkanssecondhand.se

BUTIK
VERKSTAD
R
RESERVDELA
SERVICE

GAS &
GASOL

hittar du i vår välsorterade butik

Inlandsfrakt Verkstad:

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

Industrivägen 7, Åsele
Reservdelar 0941-14913 | Verkstad 0941-14912

www.varitryck.se

Socialdemokraterna bjuder medlemmar att besöka
IA:s Gårdsbutik/Danielssons Ko & co i Avasjö den 27/6.
De berättar om sitt företagande och möjlighet att
handla finns. Vi bjuder på fika och aktuell information.
OBS! Anmälan till Urban 070-608 97 95 tel/sms
senast 22/6. Varmt välkomna till våravslutning!

Kom till Åsele Golfbana
lördag 1 juli kl 12.00!
Åsele Nya Golfklubb inbjuder ALLA intresserade att komma
till Golfbanan, lördagen den 1 juli kl 12.00 för att få:
• prova på golf • allmän information om klubben
12.00
Scrambletävling.
Prova på golf över 9-hål under lättsamma former.
(Gäller för ALLA, även de som tidigare aldrig
hållit i en golfklubba. Utrustning finns till alla).
Tel
070-217 09 67
Anmäl till e-post eller ring!
E-post
info@maggans.se

Folktandvården
Folktandvården Vilhelmina Åsele Dorotea
informerar!
Under perioden 3/7 t o m 14/8 har vi begränsade öppettider. Ring respektive klinik för information om eventuell hänvisning.
Vilhelmina tel: 090-785 93 64
Åsele tel: 090-785 93 95
Dorotea: tel: 090-785 93 96
Observera att eventuellt återbud hos Folktandvården
skall meddelas minst en dag i förväg. Utebliven tid och
sent återbud efter kl 15.00 dagen innan debiteras
med 500 kr för vuxna och 100 kr för barn.
Trevlig sommar!!!
www.varitryck.se

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

FISKEPREMIÄR i Skavtjärn och Norsjötjärn
Midsommarafton kl 18.00.

Fiskekort krävs. Fiskeförbud fram till premiären.
För mer info: www.aselebyar.nu/sornoret alt
www.sodralappland.nu, sök efter Noretbyarnas FVO.

Tidsbeställning

0950-664 11

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

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!


www.varitryck.se

SaligRörastängtmidsommar-lörda’n
ÖPPET SOM VANLIGT 1 JULIVÄLKOMMEN ÅTER !

STORGATAN 41, ÅSELE

CHAUFFÖR SÖKES.

Bäckströms Åkeri AB, Åsele.
Ring för info 070-523 73 58 Mikael, 070-305 56 47 Jörgen.

DOROTEA PRO och HJÄRTLUNG

Inbjuder till årets resa som går till Marsliden där
vi fikar och besöker Bernhard Nordhs Museum.
Efter detta åker vi till Saxnäs och äter middag, därefter hemfärd.
Resan med buss, guidning på Bernhards Nordhs Museum,
middag i Saxnäs kostar 300 kr. Tid: Lördagen den 1 juli.
Start: Från torget i Dorotea kl 08.00.
M
it
nd
Bindande anmälan till Inger Lundqvist tel 073-843 37 99 t i La pp la
eller Lars-Olov Nilsson tel 073-180 90 68. Hoting PRO och
Åsele PRO inbjudes till resan.
VÄLKOMNA TILL EN TREVLIG DAG!

www.varitryck.se

HERO & MONARKEN
Kor & ungdjur hade min syster Hulda hämtat från skogen, de var på
bete, frigående som det var på den tiden. När de blev fösta in i sommarladugården i Alphyddan fattades oxkalven Hero, varför var han inte
med? Mor Lina visste direkt "Nu ha dem vöre lave Gråtanli kreka".
Hulda visste på råd direkt "Je ta pajken ve mä å cykel, sä far vi å hämt’n"
(pajken, det var jag Sten-Erik).
Hero stod utanför ladugården på gårdstunet vid vår morbror Helfert
och moster Blenda, utestängd från de övriga djuren. Hulda hade tagit
med sig en lång töm, så hon band fast Hero i "traljen" (halsringen), vi
styrde cyklarna med Hero efter oss med en väldigt motsträvig oxkalv,
han ville ju vara med sina kompisar i Gråtanliden.
När vi gått en bra bit efter vägen fick Hulda en lysande idé, "Vi binn fast
n’Hero bak i pakethållar’n på din cykel sä skaff je me ’n rödde å sla på’n
lite". Hero stretade emot lite, sen allt han kunde. Jag tänkte, när ska vi
komma hem till Alphyddan, jag hade ju fått tidningen Fantomen av
Lars-Olov, min kusin, Fantomen alltid lika spännande. Jag sa till Hulda
"Jaga på å smisk lite på’n Hero sä vi kom him nan gang". Oxkalven blev
plötsligt helt vild, han sprang så vi låg jämsides ett tag, jag trampade på
allt jag kunde men Hero ökade farten, så till sist tänkte jag, detta håller
inte, vilken fart. Där gjorde jag mitt misstag, bromsade, vilket misstag,
tänk dig, Hero var ju bunden bak, bak i min pakethållare med på följd
att när jag bromsade slog Monarken runt. Jag ramlade över styret men
lyckades frigöra mig från ekipaget. Hero ökade farten ännu mera, dels av
allt oväsen som jag och cykeln åstadkom, dels av syrrans hojtande, hon
blev nog lika stressad som jag och Hero.
Min fina Monark flög, landade på grusvägen, var i luften, slog ner osv.
Landsvägen mot Alphyddan var utmärkt med sk snöstickor för att plogbilsföraren skulle se var vägen gick vintertid. Mötesplatser var markerade
med dubbelt så stora stolpar. En sådan stolpe hade under vinterns plogning kapats av en breddarvinge på plogbilen så endast en ½ m återstod.
Dit hoppade min Monark och ramen på min stabila pojkcykel stod
smällen. Hero låg på alla fyra när jag kom dit, han blängde på mig och på
fångstfällan han hamnat i. När jag lossgjorde honom var
det som han bugade och tackade mig ruskande på huvudet,
och han, han sprang iväg mot Alphyddan – mot Alphyddan,
det ni. Vi behövde aldrig hämta Hero mer i Gråtanliden,
han hade fått nog, och mindes teamet som hämtat honom.
Han tänkte nog som vi, ALDRIG MER!

Sten Rune Erik Eneröd

www.varitryck.se

Melodikrysset v.25 - 24 juni
1

2

3

4

5

6
7
8
9

10
11

12
13
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

www.varitryck.se

SOMMARPERSONAL SÖKES
För mer info, kontakta Mikael: vilhelmina@sportringen.se, 0940-107 00

NU STARTAR

SOMMARREAN!

Massor med tröjor, toppar, skor, stövlar, fiske mm. Välkommen!

MASK • MAGGOT • BLÄNKEN • SKRYLLOR
• RESERVDELAR • UTBYTESSKÄR MM

VILHELMINA
Storgatan 20 • 0940-107 00
Vardagar 09.30-17.30.
Lördag 10-14.

LYCKSELE
Storgatan 44 • 0950-144 40
Vardagar 10-18.
Lördag 10-14.

Priserna gäller t o m 25/6 2017. Med reserveration för slutförsäljning.

www.varitryck.se

www.sportringen.se

