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Kontantpris exklusive moms.

TegeltakPlåttak

Mtrl: Stål, svartlackerad
L-järn: 25 x 25 x 3 mm
Steg:  12 mm
Fästjärn: PLJ 30 x 3 mm
Bredd: 350 - 390 - 410 mm
Steghöjd: 100 mm

 

Telefon 0911-20 00 56
Innehar F-skattsedel

Beställ NU och vi kommer och monterar på snöfritt tak.

Takstege

2900:-
Uppmonterad!

GRATIS

montage

& frakt!

           Vi startar Ofeliia kundklubb!
 När du anmäler dig till kundklubben så får du ett 
presentkort med 20 % på valfri vara 
som gäller vid 1 st köptillfälle. 
Giltighetstiden för present-
kortet är 3 månader från 
inträdesdatum. 
Du kan anmäla dig i 
butiken eller på www.ofeliia.se
Som medlem får du erbjudanden, inbjudan klubbkvällar, nyhetsbrev etc.

Nyhet!

Välkommen till Åsele - Fredrika församling
Sön. 18/3, kl. 11.00.

Ons. 21/3, kl. 18.00.

Filadelfia
STORGATAN 27, ÅSELE

Ons 21/3 17.3o Onsdax med barnkör
  19.oo�Bibel�&�bön
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Nämnd för folkhälsa och primärvård i Södra  
Lappland har årligen möjlighet att i sitt geografiska 
område bevilja Visionsmedel till folkhälsoaktiviteter 
och projekt för föreningar. 

För 2018 har nämnden beslutat att i första hand  
prioritera aktiviteter och projekt som riktas mot  
integration. Skicka in er ansökan med beskrivning 
av aktiviteter/projekt senast 31 mars till:  
annelie.bygden@vll.se

För mer information samt ansökningsblankett:  
www.vll.se/visionsmedel-sodralappland

Frågor kontakta
Anne-Lie Bygdén, utredare
Tel. 0950-394 65

Ansök om 
Visionsmedel

FREDAGSDANS Folkets Hus Storuman
Fredag 16/3 kl 20.00-23.30 Musik:MICKES 
100 kr  Fika, Lotteri. Välkomna! 

Åselebor, kom och dela era tankar med oss!
Vi bjuder in till öppet möte på Kronan den 15 mars kl 18.00
Vi bjuder på gofika!
Välkomna, sympatisörer
och intresserade!

ÅRSMÖTE
Friluftsfrämjandet Åsele lokalavdelning.
Tid: Onsdag 28 mars kl 18.30. 
Plats: Åsliastugan. Vi bjuder på �ka.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.      Välkomna!  Styrelsen
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TORKPAPPER!
Prisexempel

Tork Universal
34 cm x 1000 m

Toapapper
hel bal, 64 rullar

Tork M2
Centrummatad
300 m

Vilhelmina
post@varitryck.se
Tel: 0940-152 40
www.varitryck.se

VARI-tryck AB

299:-

55:-

99:-

319:-

Moms ingår i samtliga priser

Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 50:-/st.

Hela TORK-sortimentet
finns hos oss - både
papper och hållare.
Snabba leveranser!

Torkrk M22
dd

/rulle

/rulle

Svart eller vit,
centrummatad
1 pappersrulle,
120 m, ingår
i priset.

,Minitork M1
Centrummatad
120 m

Hållare M1
Centrummatad
120 m

319:-

Säljes: Familjeskoter, Ski-doo Grand Touring
600 2003. 750 mil, mycket �n. Finns i
Vilhelmina. Tel 073-182 36 52.

Klippan Åsele  inbjuder in till
 månadsmöte i Kaffestugan
 onsdagen den 21 mars kl 13.00.  
Information om IT. Lunch och lotteri.     
Varmt välkomna!  
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Ponsse AB Åsele  
Norrstrandsvägen 19 
919 32 Åsele

Service & reservdelar: 
0941-108 91

Servicemekaniker: 
Jimmy Bäckström  
070-744 05 00

Örjan Eriksson  
070-399 01 89

Platstekniker: 
Pontus Bergqvist  
070-399 93 07

Säljare: 
Jonas Sundin 
070-399 80 93  
jonas.sundin@ponsse.com

A logger’s best friend
www.ponsse.com/se

Jimmy Bäckström, Pontus Bergqvist och Örjan Eriksson finns på plats i Åsele.

Vår kunniga verkstadspersonal  
i Åsele är bara ett samtal bort!
• Hydraulslangs- 
 tillverkning

•  AC-service

•  Maskinreparationer

•  Motorvärmarservice

•  Brandbesiktning och  
 brandskyddskontroll  
 på fordon

Åsele Kyrkogård söker säsongsarbetare sommaren 2018
Vi söker dig som är över 18 år och helst har körkort. I ditt arbete är du 
organiserad, noggrann och arbetar bra både självständigt och i grupp.
Erfarenhet av grönyteskötsel är meriterande.
I första hand söker vi tre personer till säsongsarbete (5 ½ månad) 
med start 2018-05-14, men även två personer på 9 veckor 
med start 2018-06-11.

För mer information kontakta: 
Josefine Ullin på 0941-661 71 eller Hans-Erik Lindberg på 0941-108 82 

Välkommen med din ansökan till: 
josefine.ullin@svenskakyrkan.se
senast 2018-04-20. 

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

Bion i Åsele visar
TOMB RAIDER
Söndag 18 mars kl 19.00. 11 år. 80 kr. bioniasele@live.se 

www.bioniasele.se
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Digital Vecka
på

Åsele Bibliotek!
Måndag den 19 mars kl 13.00
Läsa �dningar i Pressreader på biblioteket och hemifrån.
Du får veta mer om bibliotekets hotspot och hur du kan ladda
ner �dningar från Pressreader
Tisdag den 20 mars kl 13.30
Swedbank informerar om sina e-tjänster, passa på kom �ll
biblioteket och ställ frågor.
Fredag den 23 mars kl 10.00
Släk�orskning på nätet. Via bibliotekets databaser har du
�llgång �ll gra�s släk�orskning. Vill du veta mer?                                 
Vi bjuder på kaffe och kaka alla träffar! 
Varmt Välkomna!

Ring sjukgymnasten i Lycksele för bokning
av behandling! Tel 070-33 99 878.HAR DU ONT?

Himlahägn 20-23/3
Kl 18.00 Fika. Kl 19.00 Bön. 24/3 kl 14.00 Friluftsmöte
på hembygdsområdet. Kl 19.00 Konsert med Anny
Holta-Tounsi, övriga medv Kornelius Novak, ungdomar
från Tyskland. Välkomna!
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Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

För vägbeskrivning och mer information, besök www.bamseprodukter.se 

eller ring 
0910-880 19

www.bamseprodukter.se    info@bamseprodukter.se   0910-880 19

Skulptur-
sågning med 
motorsåg! 

VARMT VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 
HOS BAMSESÅGEN
LÖRDAG 17 MARS kl 10-15
Flocktjärn, Skellefteå
En fullspäckad dag fylld av aktiviteter och fina er-
bjudanden! Vi och andra företag visar flera produkter
inom skogsbruk och träförädling. Demonstrationer av 
sågverk, griplastarvagnar, Järnhästen, trädfällriktare, 
skogsvinschar och mycket mer. 

 Arborist klättrar och fäller träd i sektioner
 Världspremiär för nytt sågverk!
 Maskinvisning av Vimek miniskotare, skogs-

utrustad Massey Fergusson, Hakki Pilke ved-
maskin, Kubota grävmaskin och lastmaskin. 

 Byggnadsvård/Timring
 Traditionellt skogsarbete med häst.             
 Oregon visar skogsprodukter!
 Marknadsområde med försäljning

Servering
 av hamburgare, 
tipsrunda, galna 

kampanjer!

Ridning 
för alla 
barn!
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Pimpeldag för barn 0-15 år
Färdigborrade hål. Gratis pimpelspön finns till
de 50 första på plats. Vi bjuder på korv och festis,
samt kaffe till föräldrar. 

Plats & tid: Trillen-viken lördag 17/3 kl 12-14. 

Mitt i Lapplan
d

ÅSELE
SPORTFISKEKLUBB

Välkomna!

LIBERALERNA behövs. LIBERALERNA behöver Dig.
https://asele.liberalerna.se

bulta och dörren ska öppnas för er.  Matt.7:7
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

HALLÅ ÄLGJÄGARE!
Nu har jag saltsten hemma

Bragegatan 17. B-Å J:s Byggservice.
Bert-Åke Johansson, 070-374 89 62

Vattenfall  Vindkraft informerar
Med anledning av det planerade vindkraftsprojektet
Fäbodberget kommer vi att påbörja vissa förberedande
arbeten i området. I slutet av vecka 11 startar plogning av
vägar och därefter trädfällningar som kommer att pågå
cirka 3 månader. Med anledning av detta ber vi dig att vara
extra uppmärksam när du vistas i det aktuella området.

Fäbodberget vindkraftsanläggning, som kommer att omfatta
totalt 34 vindkraftverk, är på god väg att förverkligas men
det slutliga investeringsbeslutet dröjer ännu en tid.
Dock vill vi påbörja sådana förberedelser som är möjliga.

För ytterligare information, kontakta:
Kristoffer Arnqvist på 070-557 09 46
www.vattenfall.se/fabodbergetvind
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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

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

TTrottoarpratareTro

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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VILHELMINA  •  post@varitryck.se
www.varitryck.se • 0940-152 40

VARI-tryck AB Allt för din
butik!

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.

SVENSKA FRÅN DAG ETT
Kom och lär dig språket i en kurs för dig som är asylsökande i Sverige eller 
har fått uppehållstillstånd men bor kvar i migrationsverkets anläggningar. 
Vi skapar en mötesplats och använder oss av teknik och verktyg ur 
drama och teater för att träna språket och öka förståelsen för den 
svenska vardagen med alla traditioner, måsten och roligheter. 
Förutom språkkunskaper är målet en pjäs som ska visas
för allmänheten. 
Välkommen till oss om Du vill lära dig svenska och
komma in i det svenska samhället på ett effektivt och
snabbt sätt.
Anmälan till Sylvia Schöne, 073-096 78 68 eller 
sylvia.schone@vindelnsfolkhogskola.se

Kom ihåg Varpsjönappet på Långfredag. Se annons v.12

Må bra café: Vi träffas på Fritidsgården,
ta med handarbete, korsord eller kom som du är. 
Onsdagar under mars kl 10.00-12.00.

Småbarnsföräldrar! Välkommen på ÖPPET HUS,
Fritidsgården onsdagar under mars 13.00-16.00.

Vän i Åsele
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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 16

Melodikrysset v.11 - 17 mars

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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BEACHFLAGGOR
kan du beställa

hos oss!

HAJFENA –
finns i tre storlekar

RAK –
finns i tre storlekar

DROPPEN–
finns i två storlekar

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB

Kan även beställas
utan mast om man

vill använda
olika flaggor vid

olika tillfällen.

Fyra olika
markfästen

finns att välja på.

VÄLKOMMEN
IN!

Du kan även beställa
BANDEROLLER & ROLL-UPS

hos oss!

ÖPPET:
Mån-tors 07-17

Fre 07-15

Ditt lokala

TRYCKERI
och leverantör av

KONTORS-
MATERIEL

Volgsjövägen 94C  •  Vilhelmina
0940-152 40

post@varitryck.se  •  www.varitryck.se

VARI-tryck
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ÖPPET:
Mån-tors 07-17

Fre 07-15

Allt för
ditt

kontor!

Volgsjövägen 94C
Vilhelmina

0940-152 40
post@varitryck.se
www.varitryck.se

VARI-tryck

TRYCKERI


