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EXPO Allt för din mässa/utställning
eller ditt event

kan du beställa hos oss!

Här är några exempel

Bannerbow

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

Roll-ups, banderoller, affischer, väggskyltar
är också exepel på produkter ni kan beställa
hos oss!

Trottoarpratare

Reklamflaggor i flera
storlekar

Pop-up
bord

Beachflaggor

Pop-up vägg

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB
Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.
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Råg & Vete Hembageri Vilhelmina
Hemgjorda surdegslimpor - bakade i stenbakugn - 

och ett varierande urval av tyska varor.y
Ojämna veckor, fredagar kl 11.00-16.30, Åsele framför Coop.

Välkommen till Åsele - Fredrika församling
Sön. 15/10, kl. 11.00.

Ons. 18/10, kl. 18.00.

Filadelfia
STORGATAN 27, ÅSELE

Ons 18/10 17.3o Onsdax
Ons 18/10 �19.oo Bibelläsning & bön

                              till SPF Klippan, jaktkamrater samt alla 
övriga som uppvaktat med blommor, presenter, gåvor, telegram 
och en smakfull middag mm på min födelsedag. 
Kram till alla ni hjärtegoda!  Bert Nilsson

Hjärtligt tack

.

Bokning av Kaffe- & Bagarstugan på Hembygdsområdet
Kontaktadresserna i förra veckans annons var tyvärr felaktiga.
Här är nu de rätta kontaktuppgifterna för bokning av dessa 
lokaler samt Kulturhusets övriga lokaler.
Tel: 0941-142 30, mejl: info@kulturhusetasele.se eller via 
webb: www.kulturhusetasele.se (Hembygdsområdet).   
Välkomna!
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 SPF Seniorerna Kl ippan Åsele
 bjuder in till
 månadsmöte på Kaffestugan
 onsdagen den 18 oktober kl 13.00.  
Information, servering och lotteri.   Varmt välkomna

Med arr:

ÅSELE NÄRIN GSLIVSSTIFTELSE BJUDER IN  TILL UPPTAKTSTRÄFF!

Åsele ökar!  
Vilka möjligheter ser DU nu?

Kom och berätta om DIN idé och tanke! 
Vill DU veta vad andra tycker och tänker –  
kom och framtidsmingla hos och med oss!
DU som företagare och kommunbo är viktig för oss!
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Å KAFFE OCH HAMBURGARE

MAT OCH FRAMTIDSPRAT 

ÅSELE  
NÄRINGSLIVSSTIFTELSE
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Shoppingresa 1/11 till

Boka på 0940-104 00,
info@vilhelminataxi.se

IKEA & Avion UmeåIKEA & Avion Umeå
Avresa
Vma 07.15.
Åsele 08.10.
Pris 200:- T&R.

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.41 - 14 oktober

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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Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

Till salu: Lägenhet, 2:a på Fiskaregatan 9. Nyrenoverat badrum.
Hyra 3 273:-. Ledig from 1/12. För information ring 070-338 00 53.

OBS! Onsdag 11/10 18.00 och torsdag 12/10 14.00 
berättar Anna om BankId, Swich och andra appar,
(fel datum i förra veckans Åsele-Nytt). Åsele Bibliotek

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Bion i Åsele visar
BORG
Söndag 15 oktober kl 19.00. 7 år. 80 kr. bioniasele@live.se 

www.bioniasele.se

Småbarnsföräldrar - välkomna till Fritidsgården Åsele.
Öppet hus onsdagar under oktober och november.
Vi börjar onsdag 18/10 kl 10.00-12.00.
Vi pratar, �kar och har en trevlig stund tillsammans.
                                                                   Arrangör: 

  Medborgardialog - tyck till om trygghet och  
  lokala problem i Åsele
  Åsele kommun genomför i samverkan med 
  polisen en medborgarenkät under v 41 och 42.

Enkäten hittar du på www.asele.se

  Nu arbetas det febrilt för att få vårt
  elljusspår ännu �nare.
  Vi har röjt sly, grävt, lagat skador, rätat upp stolpar, lagt  
  rör, byggt nya ”broar” till skidstugan samt lagt ut �is.
Tack Tore Nilsson för din hjälp och ditt engagemang i arbetet 
med spåret.              
Tekniska & Tillväxt & Utveckling
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Funderar du på att avverka eller göra andra åtgärder i din 
skog? Just nu har vi stor efterfrågan på virke.
När du väljer SCA får du en samarbetspartner som är trygg, lokal 
och långsiktig. Våra tjänster täcker skogsägarens hela behov  
– från skogsbruksplan och skogsvård till gallring och slutavverkning.

Hör av dig så hjälper vi dig!

 
och din skog!

www.scaskog.com

Elof Grönlund
virkesköpare 

tel 0941-143 68 
elof.gronlund@sca.com

Jan Erik Jonsson 
virkesköpare 
Vilhelmina östra/Dorotea 
tel 0940-379 51 
jan.erik.jonsson@sca.com

Richard Grönlund
virkesköpare 
Vilhelmina västra
tel 0940-379 53 
richard.gronlund@sca.com


