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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 Ombud för Systembolaget

Öppet mån-fre 7-17 lördag 10-13

BYGGVARUHUSET Tänker du måla om i sommar? 
Carat oljefärg
- Unik självrengörande 
färg för utefasader

Vi lämnar 20% rabatt när ni köper 
utefärg till hela huset

Vi har den bästa färgen

STORGATAN 27, ÅSELE 

filadelfiaasele.se

Sön 10/9 11.oo Gudstjänst
Tis 12/9  18.3o Världens barn-konsert
Ons 13/9   19.oo Bibelstudium & bön

KYRKOVALET 17 SEPTEMBER

Du som är 16 år och äldre samt medlem i Svenska Kyrkan
BÖR rösta i kyrkovalet! 

Välkommen till ÖPPET MÖTE i Vuxenskolans lokaler
i Åsele tisdag 5 september kl 18.00. FIKA!  

CENTERPARTIET
Södra Lapplands Pastorat

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

Yngve Gustafson – professor i geriatrik, besöker Åsele 
den 23/10. Se kommande annons.

V 37 startar GYMMIX roliga gruppträningar 
och även BAMSE-gympan drar igång. 
Bokningar till gruppträningar görs via aseleik.nu, 
där även mer info finns. 
Anmälningar till BAMSE görs till ÅIK 0941-109 05.

POLISEN INFORMERAR
Receptionen i Vilhelmina kommer att vara stängd
onsdag 13 september pga utbildning.

ÅSELE NÄRINGSLIVSSTIFTELSE
Åsele ska anta ett nytt näringslivsprogram. 

Kom och prata om näringspolitik med Liberalerna
och vår nye näringslivschef KALLE BIRGERSSON

måndag 11 september kl 18.00, Vuxenskolan.
Välkomna! Liberalerna och Vuxenskolan

Åselepar�et informerar
om läget i kommunen
Vi möter personer som sprider osann informa�on om kommunens 
ekonomi och verksamheternas arbete. Det är inte bra för kommunen
eller för det arbete, som dagligen läggs ner ute i verksamheterna.

Från Åselepar�et vill vi informera följande:
• Halvårsbokslutet visar e� posi�vt resultat på 5,2 mkr. 
• Den totala sjukfrånvaron har minskat med 1, 1% sedan årsski et. 
• Ledningsorganisa�onen förstärks på tekniska. 
• Det "nya Energiverket" visar mycket posi�va siffror, vilket 
 kommunen kommer a� ha ny�a av. 
Åselepar�et fortsä�er a� ta ansvar för kommunens verksamheter,
precis som �digare. Vill ni veta hur läget är i olika frågor, kontakta
gärna Linnea Lindberg, kommunalråd, Anders Westman eller 
Brage Sundberg.
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Förbrukningsmateriel för älgjakten
hittar du hos oss!

jaja

Pappmuggar

PlastbestickPappers-
tallrikar

Torkpapper

Kraftpapper

Engångs-
handskar

Hos ingen annan (än Jesus) finns frälsningen. Inte heller finns det 
under himlen något annat namn genom vilket vi blir frälsta.
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Bion i Åsele visar
BILAR 3
Söndag 10 september kl 15.00. Barntillåten. 60 kr.

RONNIE PETTERSSON
Söndag 10 september kl 19.00. 7 år. 80 kr. 

bioniasele@live.se 
www.bioniasele.se

YOGA I HÖST!
Yoga meditation & avslappning. Startar vecka 38.
Måndagar 07.45 - 08.45 Morgonyoga
 16.30 - 18.00 Kundaliniyoga 
 18.30 - 20.00 Kundaliniyoga
Torsdagar 18.30 - 20.00 Yinyoga

Alla hjärtligt välkomna!

Har du frågor eller
vill anmäla dig

ring Carina
tel 070-6475463

Gårdsauktion efter Lars Gösta Hanssons dödsbo.
Måndag 11/9 kl 12.00. Norra Insjö 20, Åsele.
Diverse maskiner, fordon, verktyg och övrigt säljes. Auktionen 
kommer att ske genom rundvandring på fastigheten.
Vid frågor kontakta Erika på Familjens jurist, 090-14 19 80.
Ingen kontant betalning kommer att ske utan köpare ombedes sätta in 
medel på dödsboets konto senast 2 dagar efter genomfört köp.
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Hundvalpar! Tik Gordon Se�er/hanen korthårig Vorsteh. Fina ak	va
familjehundar/drag/jakt. Levereras 	digast 27 sept. 7000:-, 073-8265327.

Vill du ta en riktig jägarexamen?
Läs jägarskolan hos oss!
Kursstart 23/10 hos Studiefrämjandet i Åsele
Antal tillfällen: 17 gånger 
Pris: 2700 kr inkl Jägareförbundets bokpaket och
simulatorskytte. (Provavgift tillkommer).
Sista anmälningsdag: 6/10
Anmälan: www.studieframjandet.se
(sök jägarexamen) eller 070-543 00 78.

Ta vara på 
det friska!
Kom och var med på en dag fylld med livslust torsdag den 
21 september 9.30–15.30 på Ansia konferens i Lycksele. 
Nämnden för Folkhälsa och primärvård i södra Lappland samt 
nämnden för funktionshinder och habilitering inbjuder till en 
livslustdag.

Arrangörerna bjuder på kaffe med smörgås på förmiddagen 
samt kaffe med kaka på eftermiddagen. Lunch finns att köpa på 
Skogskåtan men måste beställas vid anmälan. Ange i din anmälan 
allergier eller önskan om specialkost.

Moderator är Suzanne Axell från fråga doktorn.

Lyssna på Björn Uglem, överlevaren, äventyraren, kreatören 
och medmänniskan som på sin vandring samlat på sig mycket 
erfarenhet och kunskap om livet. Han lever sedan 21 år en del av 
året i Norra Alaska med världens enda inlandseskimåer. Hos dem 
har Björn fått uppleva fantastiska och hårda äventyr. Men inget 
kan mäta sig med när han för snart tre år sedan fick en hjärnblöd-
ning och med all sin envishet klarade att gå två hundra meter 
fram till hjälp som kom att rädda hans liv.

För att se hela programmet gå in på www.vll.se

Anmälan senast den 15 september till annelie.bygden@vll.se 
Har du frågor/anmälan är du välkommen att kontakta  
Anne-Lie Bygdén 0950-394 65.

Välkommen!
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Kommunal vuxenutbildning 
 

Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns 
möjlighet att 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. 
Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida. Alla 
ansökningar till vuxenutbildning/SFI ska lämnas till Komvux Åsele.  
Ansvarig rektor är Reinhold Näsström, 0941-141 05.  
Hanna Persson är studie- och yrkesvägledare, 0941-141 13. 
Mer information finns på www.asele.se - Komvux 
 

Stipendier 
a 
Ansökan om stipendium ur Lärarinnan Hanna Lindblads stiftelse 
skall vara stiftelsen tillhanda senast tisdag 2017-10-31. 
Upplysningar: Stefan Persson, 0941 – 141 07. Läs mer under Barn & 
Utbildning på www.asele.se  

 

Åsele bibliotek informerar 
a 

NYA ÖPPETTIDER PÅ BIBLIOTEKEN 
Åsele måndag, tisdag, torsdag  9.00 – 15.00 
onsdag 17.00 – 20.00 och fredag   9.00 – 14.00 
första tisdagen varje månad har vi stängt av allt  
elektriskt mellan 9.00 – 11.00 
a 

Fredrika Tisdag 10.00 – 14.00 
 

Medieklubben börjar igen! 
a 
Du som är mellan 9 och 13 år, kom till biblioteket torsdagen den 6 
september klockan 15:00 – 16:00! Vi ska fika och tillsammans 
bestämma när vi ska träffas under läsåret och vad vi ska göra. 
VÄLKOMMEN! /Carina 
 

Kom till biblioteket med ditt barn och få en lott 
a 

Besök biblioteket tillsammans med ditt barn och få chansen att vinna 
böcker. Ni får ett lottnummer per tillfälle och familj. VÄLKOMMEN! 
 
 
 

Du har världens bästa barn! 
Ge dem världens bästa förälder! 
Har du barn i åldrarna 3-12 år? 

Ny omgång VT -18 . www.allabarnicentrum.se   
4 träffar för föräldrar om föräldraskap. Gratis! 
Begränsat antal platser. Anmäl dig på foraldrastod@asele.se 
Gruppledare : Marina Englund och Helene Ejergård Ahlqvist . 
Välkommen! 
 

 
 

Nyheter från Näringslivskontoret 
 

Calle Birgersson är sedan tre veckor ny Näringslivschef  
i Åsele. Han är anställd av ÅNS och jobbar bl.a. mot våra  
företagare. 
a 
Jenny Lundqvist började sitt arbete som Tillväxt- och 
Utvecklingschef den 1 september och kommer att  
jobba med bl.a. sportanläggningarna, kultur, turism  
och marknaden. 
a 
Calle och Jenny har sina kontor på kulturhuset. Om ni har några 
funderingar, idéer och/eller vill boka in ett möte med dem, hör 
gärna av er på: 
Epost: calle.birgersson@asele.se           Tel. 072-271 59 32 
Epost: jenny.lundqvist@asele.se            Tel. 072-217 19 40 
 

 
 
 

Åsele kommun söker familjehem och kontaktfamiljer. Vi utreder, 
utbildar och handleder. 
 www.foraldrastod@asele.se eller ring Tel. 0941-140 20 
 

 
 

 

Älskade förbannade tonåring! 
Har ni en tonåring i familjen?  

Så får du kontakt med din tonåring! 
 

4 träffar för att hjälpa föräldrar att hitta sätt att klara av 
svårigheter, bygga positiv relation, lotsa sin tonåring i vuxenlivet. 
Gratis!  
Begränsat antal platser. Anmäl till kommunens hemsida eller 
foraldrastod@asele.se 
Gruppledare: Marina Englund och Helene Ejergård Ahlqvist . 
Välkommen! 
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Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

 DET ÄR 
KYRKOVAL!   
Du har fått röstkort och en valtidning från Södra 
Lapplands pastorat!  
Det är lika viktigt att du röstar i kyrkovalet som i det 
allmänna valet nästa år! 
När du läser Centerpartiets sida ser du att vi vill 
öppna kyrkorna än mer, speciellt för unga och barn 
Vi vill trygga församlingarnas egenvärde i pastoratet. 
Vi tror på Kyrkan som kulturbärare, såväl som att 
vårda byggnader som att vårda etik, moral och 
Evangeliet. Läs vår sida i valtidningen! 

RÖSTA PÅ CENTERPARTIET! 
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ÄLGJÄGARE!!ÄLGJÄGARE!!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AByck ABryycry

Har jakten varit
lyckosam?
Tillbehören finns alltid i
lager hos oss.

Påstejp

Torkrulle-
hållare

T ex:

Kraftpapper

Pappers-
muggar

 Engångshandskar

(både vinyl och nitril),

 Torkpapper
(flera sorter)

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

1 2 3 4 5

6

7

8

9 10

11 12 13

14

15

Melodikrysset v.36 - 9 september

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:...............................................................................................................................................
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HÄLLAS FOTVÅRD
Ring 070-318 54 94  för beställning!

Välkommen!                                Mvh Miranda     

BLODBUSSEN KOMMER
ÅSELE vid sjukstugan tisdag 12/9 kl 13.00-16.00, 16.30-18.30
och torsdag 13/9 kl 09.00-12.00.
DOROTEA vid kommunhuset onsdag 13/9 09.00-12.00,
13.30-17.00, 17.30-19.00. Ditt bidrag är viktigt!  VÄLKOMMEN!

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

SPA-RESA  TILL  ESTLAND 9 d
Avresa

söndagsmorgon 29/10,
åter måndag 6/11.

Pris:
6250 kr

Enkelrumstillägg från 1355 kr,
(hotellet).

Boka senast 1/10.

I priset ingår:
Buss fr Dikanäs-Pärnu-Dikanäs. 
Båt Stockholm-Tallin t&r i B-hytt med golv-
sängar. Frukost på båten. Inkvartering med 
helpension på Tervis Spa i dubbelrum med 
dusch & WC i 6 nätter.
2-3 behandlingar/dag med läkarbesök.
Dagsutflykt (hemlig). Hus 3 tillägg 450:-.
2 ggr lunch och kaffe under resan.
Avbeställningsskydd 350:-.
Ring Dikanäs Buss & Taxi 0940-801 80,
eller maila kenneth.dbt@telia.com för 
bokning, frågor eller beställa prospekt.

www.dikanasbuss.se

DIKANÄS BUSS & TAXI

En SPA-RESA är en
satsning på dig själv

för framtiden!

Vi önskar Er varmt
välkomna på vår resa!

Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se

VARI-tryck AB

FÄRGPATRONER
TONERS



www.varitryck.se

Vill du de�a? Lägg då din röst på oss! Vi kommer a� arbeta 
för en kyrka som lever nära Dig i helg och vardag och i sorg och glädje. 

Vår vision är en Kyrka som:
- står upp för alla människors unika, lika och okränkbara värde 

- ser familjens och den enskildes betydelse

- värnar sin kulturbärande uppgift 

Behöver du valsedlar? Ring:
Carina Nyberg i Lycksele 070-659 26 18
Agneta Thellbro i Vilhelmina 070-228 53 28
Barbro Mörtzell i Storuman 070-307 51 78
Ulla Sundberg i Åsele-Dorotea 070-397 47 19

 står upp för alla människors unika, lika och okränkbara värde
* Jourhavande präst och sjukhuskyrkan ska stödjas.
* Kyrkans diakonala stöd ska �nnas för varje enskild i bygden 
 med tröst och hopp. 
* Kyrkan ska tydligt stödja förföljda kristna i vår värld. 
* Kyrkan ska vara en arbetsplats med en god och hälsosam 
 arbetsmiljö.

j y
* Familjen utgör samhällets bärande grund och ska stödjas i all 
 verksamhet.  
* Den kristna trons identitetsstärkande och normgivande 
 betydelse ska prioriteras. 
* Kyrkan ska vara trons och andlighetens öppna rum i det 
 sekulära samhället.
* Barn och unga ska �nna en stödjande, förstående och trygg
  plats i kyrkans verksamhet. 

ä a ä a d ppg
Med sin historia, sin värdegrund, sina byggnader, 
sin musik och li�eratur skapar kyrkan insats-
er som är omistliga för våra bygders välmående.
* Vi vill stödja musikmiljöer för unga & äldre. 
* Vi vill stödja underhållet av våra kyrkor 
 och äldsta historiska byggnader.  
* Vi öppnar för musikskolor i kyrklig regi. 

t 

8
8
19

derr,,
s-
nde..
dre. 
r 

. 


