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Har du behov av trycksaker?
Då kan vi säkert hjälpa dig.
Det mesta som kan tryckas på papper kan du beställa hos oss fakturor, brevpapper, visitkort, kuvert, broschyrer, fiskekort, medlemskort.
De flesta förekommande kontorsblanketter.
Banderoller, beachflaggor, roll-ups, affischer i storformat.

Välkommen med din offertförfrågan!

Kontorsmateriel!!

VARI-tryck

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

www.varitryck.se

Välkommen till Åsele - Fredrika församling
Fre. 8/12, kl. 18.00.
Sön. 10/12, kl. 11.00.

Filadelfia
STORGATAN 27, ÅSELE

Sön 10/12 12.oo Onsdax Julavslutning
Ons 13/12 19.oo Bibelläsning & bön

Tidsbeställning

0950-664 11

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

Distanskurs i redovisning
Från ditt Lärcentrum i din kommun.
Redovisning 1
Redovisning 1 är en kurs för dig som vill kunna sköta bokföring och
upprätta deklaration inom näringsverksamhet. Kursen vänder sig till dig
som är nybörjare och vill få grundläggande kunskaper inom ämnet.

2018-01-25 - 2018-05-28
Torsdagar kl 14-17, helt på distans från ditt
Lärcentrum.
Anmälan görs senast 10 januari på vilhelminalarcentrum.se
Kontakt Adm Siri Nilsson 142 34,
SYV Annmari Jonsson 146 04

www.varitryck.se

Lilla julaon på Åseborg
Tisdag 12 december kl 11.30.
Tomtegröt och tunnbröd med skinka samt besök av jultomten.
Allsång med Lisbeth Hagberg.

Klippan Åsele inbjuder till Luciafirande
på IOGT-gården onsdagen den
13 december kl 13.00.
Julgröt med skinksmörgås och kaffe.
Medtag vinst till lotteriet! Varmt välkomna!

Musikhjälpen 2017- Barn är inte till salu!
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Den 15/12 kl 19.45 dansar Åselebygdens
Folkdanslag för "Musikhjälpen 2017- Barn är inte
till salu!" i ABF:s "skyltfönster".
En insamlingsbössa kommer att finnas på plats.
Kom och titta men framförallt, skänk en slant!

Kom och luciafika med oss!
Vi vill önska god jul och gott nytt år till alla skogsägare vi har haft förmånen att
träffa under året. Kom och fika med oss, passa på att ställa en skoglig fråga
du funderar över och få ett ansikte på dem som jobbar på SCA nära dig.

Tid och plats:
Onsdag 13 december på SCAs kontor i Åsele, kl 8:30-10:30, Lillgatan 6

Varmt välkommen!
Elof Grönlund, virkesköpare, tel 0941-143 68
www.scaskog.com

www.varitryck.se

Julklappstips! Åselesmycket finns till
försäljning hos Anna-Gården, Åsele.

Hembygdsföreningen

Melodikrysset v.49 - 9 december
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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

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

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

ÅSELE KOMMUN

Några tips inför julhandeln ...
• Fråga om du kan få öppet köp eller bytesrätt
när du handlar i butik.
• Fråga i butiken hur länge presentkortet gäller.
• Spara kvittot i tre år.
• Vänd dig först till säljaren om du inte är nöjd med det
du köpt.
• Räkna först om du har råd innan du tar ett lån eller kredit.
• Försäkring av elektronikvaror - kolla vad som ingår
i din hemförsäkring.
• För dig som e-handlar - kolla upp företaget och se till att
betala säkert.
• 14 dagars ångerrätt gäller bara när du handlar via internet,
postorder och hemförsäljning.
• Ska du köpa mobilt bredband/mobiltelefon
– kolla täckningen först.
Konsumentvägledning är ett av samverkansnämnden
LYSTs samarbetsområden.
Du är alltid välkommen att kontakta
konsumentvägledaren Ingrid Elebrink:
Lycksele: 0950-164 38, Storuman 0951-142 61,
Åsele: 0941-140 18 eller ingrid.elebrink@storuman.se
Du kan även gå in på www.hallakonsument.se

www.varitryck.se

Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se

Den största anledningen ll bostadsbränder under december månad beror
på levande ljus. Vid omkring tredje ll ¨ärde advent, när de första ljusen i
adventsljusstaken brunnit ner, brukar larmen öka.
RISKEN ÖKAR JU LÄNGRE LJUSEN BRUNNIT NER. SLÄCK LJUSEN INNAN DU GÅR.

Tips för en brandsäker jul!
- Använd om möjligt ljusstakar gjorda i material som inte brinner.
- Ta bort brännbara dekoraoner (mossa, bomull m.m.) i ljusstakarna
- Ställ ljusstakarna fri så a eventuella uppflammande lågor inte kan
antända gardiner, dningar eller liknande.
- Släck ljuset innan ni lämnar rummet. En bra regel är a den som tänder
ljuset också släcker det!
- Stanna med barnen om det finns brinnande ljus i rummet.
- Se ll a ljusen står stadigt i ljusstaken.
- Tv:n ska vara fri från ljus och dukar.
- Julgransbelysning, adventsstjärnor och elektriska ljusstakar ska släckas
med strömbrytare eller genom a man tar sckkontakten ur
vägguaget.
KONTROLLERA ATT DIN BRANDVARNARE FUNGERAR.
OM INTE, BYT BATTERIER IDAG!!!

Har ni funderingar eller frågor om brandskydd, kontakta räddningstjänsten
på 0941 – 140 00.

God Jul & Gott Nytt År
Önskar Räddningstjänsten Åsele-Fredrika
Kommunal vuxenutbildning
Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär a det finns
möjlighet a 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.
Ansökningsblankeer finns på kommunens hemsida. Alla ansökningar ll
vuxenutbildning/SFI ska lämnas ll Komvux Åsele.
Ansvarig rektor är Reinhold Näsström, 0941-141 05.
Hanna Persson är studie- och yrkesvägledare, 0941-141 13.
Mer informaon finns på www.asele.se - Komvux
www.varitryck.se

Åsele Marknad 2018 – Festplatsen Trillen
a

Snart har vi ett ny år och bara lite drygt e halvår
kvar ll Åsele Marknad 2018.
Det kommer a se lite annorlunda ut nöjesmässigt kvällsd denna
marknad, e¡ersom Festplatsen Trillen återigen öppnar sina portar.
Några privatpersoner kommer a driva Festplatsen Trillen under
marknaden 2018. De kommer a ha akviteter där med dans,
uppträdanden med mera tre kvällar; torsdag, fredag- och lördagkväll.
Dea innebär a det inte kommer a bli något på Festplatsen
Hembygdsområdet på fredag och lördagskvällen, utan kvällsnöjena blir nere
på Festplatsen Trillen.
Det blir inget öltält på samhället, men Älgstallet kommer a vara öppet
som vanligt också kvällsd.
Även grasarsterna på Hembygdsområdet, på lördag e¡ermiddag, digt
söndag kväll och på måndag e¡ermiddag, kommer a arrangeras som
digare år.
Finns det mera funderingar om Åsele Marknad, och/eller förslag på
akviteter under marknaden, är det bara a kontakta Turism/Frid, Sylve
Holmgren, på tel. 140 28, eller via mejl; sylve.holmgren@asele.se. Det går
också mycket bra a komma in på Turism/Fridskontoret med sina
synpunkter.

Vet du om a du kan köpa julklappar ll barnen på
di bibliotek!
Vi har öppet som vanligt alla vardagar kring jul och nyår.
Varmt välkomna ll di bibliotek i Fredrika och Åsele!
Vi önskar er alla en rikgt GOD JUL och e GOTT NYTT ÅR!

ÅNS och Möjligheternas Region informerar
Under 2017 har 23 nya företag startats upp i kommunen. Fem av dem har
få hjälp av affärscoachen och yerligare 15 företag har få hjälp a
utvecklas och ansöka om utvecklingsstöd hos länsstyrelsen. Fyra nya
företag håller nu som bäst på a etablera sig i olika industrilokaler i Åsele.
Vi jobbar fortsäningsvis med a Vaenfall ska komma igång i Åsele
kommun med sina nya etableringar inom vindkra¡, vilket kan innebära
många uppdrag för våra företag i kommunen inom en mängd olika
branscher.
Åsele Näringslivss¡else ser fram mot e mycket posivt 2018.
Calle och Katrin

www.varitryck.se

Du har världens bästa barn!
Ge dem världens bästa förälder!
Har du barn i åldrarna 3-12 år?
Ny omgång av ABC i Åsele. www.allabarnicentrum.se
4 träffar för föräldrar om föräldraskap. Gras!
Begränsat antal platser. Anmäl dig på foraldrastod@asele.se
Gruppledare : Marina Englund och Helene Ejergård Ahlqvist .
Välkommen!

Älskade förbannade tonåring!
Har ni en tonåring i familjen?
Så får du kontakt med din tonåring!
4 träffar för a hjälpa föräldrar a hia sä a
klara av svårigheter, bygga posiv relaon, lotsa
sin tonåring i vuxenlivet. Gras!
Begränsat antal platser. Anmäl ll foraldrastod@asele.se
Gruppledare: Marina Englund och Helene Ejergård Ahlqvist.
Välkommen!

Åsele kommun söker familjehem och kontak amiljer.
Vi utreder, utbildar och handleder
www.foraldrastod@asele.se eller ring 0941-14020

Familjerådgivning
A

Alla människor kan få problem i sina nära relaoner i något skede av livet.
Hos familjerådgivningen erbjuds ni professionell samtalshjälp som ger er
möjlighet a hia nya vägar. Samtalen sker under sekretess och det förs
inga journaler. Den som vill kan vara anonym. Samtalen är kostnadsfria.
För dsbeställning och informaon, kontakta Familjerådgivare:
Sivbri Wärnberg, 070 – 288 75 11.

Åsele kommun och Selsen Åselehus
us
Har öppet mellan 08.00 och 12.00
den 27 - 29 december
samt 2 - 5 januari.

God Jul & Gott Nytt År

www.varitryck.se

VÄLKOMMEN TILL UMEÅ!
Kom till kusten och Umeås mesta julhus med
90 caféer, restauranger, butiker och julmys!
Pssst! Ikea ligger bredvid!
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Vill du åka buss eller tåg kollar
du på www.tabussen.nu,
www.sj.se eller www.norrtag.se.
Passa på att uppleva staden
Umeå – boka hotellpaket
via www.visitumea.se.

Extra julöppet:

Mån–Fre 10–20 | Lör 9–19 | Sön 10–18
Se julens alla öppettider på avionshopping.se/jul

www.varitryck.se

Till salu: Bostadsrätt på Movägen i Åsele för inflyttning
1 februari 2018. Tel 070-341 35 53.

Öppettider VARI-tryck

Månd-torsd
Fredagar

07.00-17.00
07.00-15.00

Färsk svensk kyckling

Kycklingklubbor, kartong à 10 kg 500:-.
Kycklingfilé i mån av tillgång, kartong à 5 kg 500:-.
070-645 18 25 Krister.

Centern & Centerkvinnorna samt övriga inresserade
Lilla Jula on måndag 11/12 kl 18.00 på Vuxenskolan.
Lucia • Gröt • Jultomte. Medtag julklapp för ca 25:-.
Varmt välkommen!
Centerkvinnorna

av Yamahas
VISNING nyheter
2018!
Fredag 8 december Åsele vid Vulken kl 10-13 och
Dorotea vid My Way kl 15-18.

Välkommen förbi &
spana in YAMAHA 2018!

Välkommen till Gunilla Andersson,
Tegelbacksgården, Norrstrand
Tisdag 12/12 17.00 - 20.00 Ann Romby visar hur man spinner si garn.
Torsdag 14/12 17.00 - 20.00 Kl. 19.00 beräar Sylvia Samuelsson
om sin bok ”Av skog är vi komna”.
Gunilla säljer tunnbröd, fika finns a köpa.
Övr info 070 – 329 72 64.
Medarr:

Åsele sjukstuga
verksamhetsplanerar . . .
. . . och är därför stängd torsdag 7 december.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och information
om jourhavande läkare.
www.varitryck.se

Lägenhet säljes, 2 rok, 53,5m². Centralt, Tvärgränd 4B.
070-683 91 12 .
Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son, Jesus,
som är världens Frälsare
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

TEATERUTBILDNING

www.varitryck.se
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och din skog!
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!

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

www.scaskog.com
www.varitryck.se

Elof Grönlund
virkesköpare
ࠫZLSL
tel 0941-143 68
elof.gronlund@sca.com

