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Välkommen till Åsele - Fredrika församling

Sön. 20/5, kl. 11.00. Högmässa i Fredrika kyrka. Kyrkoherde
Helén Lundberg. Kyrkokören sjunger. Ingrid Löfdahl.
Sön. 20/5, kl. 11.00. Konﬁrmationsgudstjänst med mässa
i Åsele kyrka. Soile Nevankari, Rose - Marie Näslund
& Petronella Arnqvist.
Ons 16/5 17.3o Onsdax våravslutning

För hela familjen. Barnkören sjunger.

Sön 20/5 11.oo Gudstjänst, Kyrkfika
filadelfiaasele.se Ons 23/5 19.oo Bibelläsning & bön
STORGATAN 27, ÅSELE
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26-27
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BOKA IN SISTA HELGEN I MAJ!
FÖR NORRLANDS STÖRSTA UTEMÄSSA

HUND-JAKT-FISKE-TRÄDGÅRD-KNIVAR

JOCKE SMÅLÄNNING PETER”DOGWORKS” EKESTRÖM
DICK BEWARP-COWBOYKÅKEN HUNDUTSTÄLLNINGAR
SÅNG & PYSSEL MED FROST-TEMA KNIVTORG MM.
För mer information
och uppdaterat
program, följ oss på:

www.utemassan.se
facebook.com/utemassan

Barn i årskurs 1-9!
Är du en pysslare; jobbar med ett hantverk, bakar, eller något
annat?
Då kan du vara med på Åsele Marknad och sälja dina alster.
Vi erbjuder er ”miniknallar” kostnadsfritt ett bord på Hembygdsområdet.
För mer info och om kriterier för att delta, kontakta Sylve,
tel 140 28. Anmälan senast 17/6, till; sylve.holmgren@asele.se.

www.varitryck.se

Bion i Åsele visar
!

DEADPOOL 2

!

SOLO: A STAR WARS STORY

PREMIÄR

Onsdag 16 maj kl 19.00. Från 15 år. 80 kr.
Söndag 20 maj kl 19.00. Från 15 år. 80 kr.

PREMIÄR

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

Onsdag 23 maj kl 19.00. Från 7 år. 80 kr.
Söndag 27 maj kl 19.00. Från 7 år. 80 kr.

RÄDDA DEMOKRATIN! ONSDAG 16/5 kl 18
Vill du vara med och rädda demokratin i Åsele? Det nya politiska
partiet ”Åseles framtid” inbjuder alla i Åsele till ett möte om hur
demokratin ska stärkas och utvecklas. Det nya partiet har bildats
av studenterna vid folkhögskolan i Åsele, eftersom statens mål
för folkbildningen är att öka samhällsengagemanget och att
stärka och utveckla demokratin. Målet med det nya partiet är att fler
människor ska bli engagerade för att utveckla Åsele.
När det gäller demokratin är partipolitiken unik, eftersom den
måste ta hänsyn till helheten och väga olika behov
mot varandra.

Pengarna räcker inte till allt!

Kom och diskutera partipolitikens framtid i Åsele.
Onsdagen den 16 maj kl 18.00 på biblioteket i Åsele.
Frågor? Skicka sms till Christer 070-236 56 77.

Till alla föreningar i Åsele - Föreningsregistret
Den 25/5 börjar en ny lagstiftning, GDPR, gälla inom EU. Den
handlar om registrering av personuppgifter.
För att vi ska kunna fortsätta med vårt föreningsregister, som
vi tycker är betydelsefull för kommunens innevånare,
måste de föreningar som vill fortsätta vara med i registret
skicka ny information till oss. De som inte gör det måste
vi ta bort från registret.
Gå in på www.asele.se, Uppleva & Göra, och sedan Föreningsregistret, så kan ni där förnya era uppgifter.
Med förhoppning om att ni vill fortsätta finnas med i vårt
föreningsregister.
För info ring Fritid/Turism, Sylve Holmgren, tel 140 28.
Fritid/Turism Åsele
www.varitryck.se

Lägenheter Fiskaregatan 9
finns till salu eller uthyrning.
För information: R Danielsson, 070-206 08 07

KöraMoped eller EPA?
AM-KORT utbildning startar:
Vilhelmina: startar så snart vi får fler deltagare!

Förarbevis Moped klass II Flera orter och Distans!
För info och anmälan: www.medborgarskolan.se

Tel 0940-600 203

SÄLJES MARKNADSVAROR

Perfekta varor att sälja på marknader eller liknande.
Ett parti ramar i olika storlekar och färger 6 st lådor, 33 369 kr.
Dubbla och enkla kort osorterade motiv, 31 820 kr.
Julkort enkla ca 5000 st, juladresser, gifttags m m, 18 500 kr.
Stickers, lösviktspapper, posters, 10 000 kr.
Priserna avser försäljningspris till kund inkl moms.
Redan rabatterade varor: Bilder, bildningar, bildvagga, 4 550 kr.
Hela partiet 15 000 kr eller bud.
För mer info och varulistor mejla eller ring. Först till kvarn.
Christer Sjödin 070-206 30 36, ch.sjodin@gmail.com

TORKPAPPER!
Prisexempel

319:Tork Universal
34 cm x 1000 m

M2
Tork
kM
2
Centrummatad
d
300 m

99:/rulle

Toapapper
hel bal, 64 rullar

299:VARI-tryck AB
post@varitryck.se
Tel: 0940-152 40
www.varitryck.se

www.varitryck.se

55:Minitork
Centrummatad
120 m
Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 50:-/st.

Moms ingår i samtliga priser

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

Säljes: Kraftledningstorn, höjd 15 meter. Lämpligt för
vindkraft. 5000 kr eller bud. Tel 070-649 20 43.

Baka & smaka på Tegelbacksgården!
Tunnbrödscafé tisdag 22 maj kl 18.00-21.00.
Arrangör: Vän i Åsele

Välkommen på ÖPPET HUS lördag 19/5 14.00!
Har du fyllt 18 år och behöver skaffa dig behörighet i
gymnasieämnen eller för grundskola? Det finns fortfarande platser kvar på allmän kurs som börjar
hösten 2018. Kom och bli informerad om vad det
innebär att studera på folkhögskolan i Åsele. Gratis fika!
Vi finns på Blåviksvägen 13. Frågor?
Ring kursföreståndare Sylvia Schöne 073-096 78 68.

GOLFENS DAG

lördagen den 26 maj kl 12.00
Åsele Nya Golfklubb inbjuder ALLA intresserade att komma
till Golfbanan, lördagen den 26 maj 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
Åsele Nya Golfklubb söker 1 eller 2 par som på
frivillig basis vill ta hand om vårt klubbhus.
Kontakta kansliet på tel 666 00.
www.varitryck.se

3:a i Åsele säljes, 10 000 kr. Hyra 4100 kr exkl el.
77 m². Tel 070-688 37 84.

UTEMÄSSAN I LAPPLAND - LYCKSELE 26-27 MAJ

Tidsbeställning

0950-664 11

www.utemassan.se
facebook.com/utemassan

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

ÅSELE VINDKRAFT AB
Inbjudan till avgränsningssamråd enligt
6 kap. 29 § miljöbalken för
Järvsjökullarna Vindkraftpark

Åsele VindkraftAB undersöker möjligheterna att lämna in en
ansökan avseende miljötillstånd enligt 9 kap.
Miljöbalken för sitt projekt Järvsjökullarna i Åsele kommun.
Bolaget har tidigare haft flera samrådsmöten och detta samrådsmöte avser att informera om att Bolaget nu önskar ha en totalhöjd om
220 meter på vindkraftverken, en höjning med 20 meter mot vad
som tidigare presenterats i samrådsprocessen. Bolaget kommer att
ansöka om att få uppföra en vindkraftpark om högst 12 vindkraftverk med totalhöjd på maximalt 220 meter, samt tillhörande
anläggningar inom verksamhetsområdet, i Åsele kommun, Västerbottens Län.
I tillståndsprocessen ingår att samråda med myndigheter, sakägare,
allmänhet, föreningar och organisationer. Vi finns därför på plats
för att besvara frågor och ta emot synpunkter. Ni inbjuds till
samrådsmöte i form av ett öppet hus.

Kulturhuset måndagen den 4 juni 2018
kl 18.00-20.00

Samrådsunderlag med information om den planerade verksamheten kan beställas per telefon 070-561 71 26 eller via mail:
emelie.johansson@renew-way.se eller laddas ner på Renews
hemsida http://www.mobjerab.se/Consult.
Skriftliga synpunkter skickas via mail eller post till Renew Consulting & Construction, Åkarevägen 11A, 311 32 Falkenberg och
skall vara Bolaget tillhanda senast den 29 juni 2018.
Varmt välkomna önskar Åsele Vindkraft AB
www.varitryck.se

Säljes: 12 volt kombinerad kyl-/frysskåp. Bra skick,
160 cm högt. 500 kr. Tel 070-649 20 43.
BYGGVARUHUSET
Öppet mån-fre 7-17

Tänker du måla
om i sommar?
Vi lämnar 20% rabatt när ni köper
utefärg till hela huset

Nu plockar
vi fram våra
cyklar

Carat oljefärg
- Unik självrengörande
färg för utefasader

Marvil
Solhaga

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

Sök bidrag till sommarlovsaktiviteter.

Åsele kommun har även denna sommar fått statliga medel
för att ordna kostnadsfria aktiviteter för barn och unga mellan
6-15 år.
Föreningar/organisationer kan söka bidrag från kommunen
för att ordna nya aktiviteter eller utöka befintliga aktiviteter
under sommarlovet 2018. Aktiviteten ska vara kostnadsfri för
deltagaren.
Mer information samt ansökningsblankett finns på
Åsele kommuns hemsida.
Åsele kommun Arbetsmarknadsenheten.
Dan 073-088 15 30, Zandra 076-142 68 20.

Två sommarvikariat som personlig assistent i Åsele!

Jag är en 40-årig man som efter en olycka är förlamad i armar och
ben, detta innebär att jag sitter i rullstol. Jag behöver hjälp i olika
situationer, som oftast är av mycket personlig karaktär för att
klara av det mesta praktiska i mitt liv, med mig själv, mitt hem,
men även på fritiden.
Största vikt läggs vid personlig lämplighet. Du bör vara mellan
18-65 år.
Arbetstid/Varaktighet/Lön
Blandat schema med dagar, kvällar samt helger, arbetstid enligt
schema. Tillträde sommarvikariat v26-33 och v29-33.
Individuell timlön enligt kollektivavtal.
Ansökan /Arbetsgivare
Skriv ett personligt brev & ansökan till: peter_sjolund1@hotmail.com.
Senaste ansökningsdag 2018-06-01. Helst så fort som möjligt
Umeå Assistansservice AB, Måttgränd 74, 906 24 UMEÅ.
Tel: 090-18 60 00.
www.varitryck.se

Säljes: Toyota Corolla kombi -99.. 18000 mil, i fint skick,
sov-däck, extraljus & drag. 14000 kr. Tel 070-649 20 43.

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

Författarbesök av Irene Weidegård

Som har precis släppt boken ”Underva net”
och är en självbiografisk roman där hennes
familj – men framförallt hennes magiska historia
onicitet
lys fram som e levande exempel på hur synkronicitet
kan forma våra öden.
Biblioteket måndagen den 21 maj kl 18.00
Vi bjuder på kaffe & kaka
Alla varmt välkomna!

Kropp, knopp & kaffekopp

Tre trevliga träffar om hälsa & välmående på
IOGT-NTO gården i Åsele.
16 maj 12.00-13.00 Lunchföreläsning
Minimalism – rensa ut för att ge plats åt livet.
Föreläsare: Pontus Franzén
Kikärtsbiffar, tzatziki & sallad 50kr.
23 maj 19.00 Kvällscafé
Psyket sitter också i kroppen! En föreläsning om
psykisk (o)hälsa. Föreläsare: Nalita Gulin
30 maj 12.00-13.00 Lunchföreläsning
Wellness – hitta din väg till välbefinnande.
Föreläsare: Erika Strömsten, NBV
Vegetarisk pytt med fetaost
& grönkål 50kr.
www.varitryck.se

Säljes: Husqvarna varmluftsugn i fint skick. 500 kr.
Tel 070-649 20 43.

UTEMÄSSAN I LAPPLAND - LYCKSELE 26-27 MAJ
STORT SORTIMENT
A KRYDDOR!
AV
PENSÉ-låda
(15 st) 110:-

Östernoret,
Öst
Ös
Ö
t
Åsele
Tell 0941-440 00
TTe
www.genbacks.se
ww
w

PELARGON
Zonale
4 st 110:-

Sommarcafé & loppis.

www.utemassan.se
facebook.com/utemassan

Välkomna!

ÖPPET:

Tisdag – Fredag
Torsdagar
Lördagar
Röda dagar
Måndagar

kl 10-17
kl 10-20
kl 10-15
kl 10-14
STÄNGT

Åsele Trädgårdssällskap informerar

23/5 inbjuder vi till Wigwamkurs (fläta med sly) på Markussons på Norrstrand. Ta med egen sly (gärna rönn), snören,
najtråd. 30/5 ska vi börja städa våra brunnar, Kyrkogården
(samling här) Ishallen. Vi gör detta för Åsele kommun. 18.00.
8/6 besöker vi Genbäcks Plantskola. Vi får köpa blommor och
blader till rabatterade priser. Är du intresserad att bli
medlem? 150:-. 22/6 åter samling hos Markusson.
Nu ska vi gjuta underbara skulpturer till våra trädgårdar.
Betong finns att köpa till självkostnadspris. Välkomna!

Försäljning
Stiftelsen Åselehus erbjuder till
försäljning, genom anbud:
• - Renault Kangoo -98, 13 974 mil
• - Takbox, vit, mått 80*160 cm
• - Butiksjalusi, bredd 2,45 m, höjd ca 2,50 m.
För mer information eller för visning, kontakta Kjell-Ove
Löfvenmark, 076-833 70 32.
Anbud skall vara Åselehus tillhanda senast 180530, antingen
via mail: jessica.oderstal@aselehus.asele.se, eller
post: Vasagatan 5, 919 32 Åsele. Märk ”Anbud”.
Anbudet skall innehålla uppgift om vilken/vilka objekt anbudet
avser med belopp specificerade per objekt samt anbudsgivarens namn, adress, telefon och e-post.
Stiftelsen Åselehus förbehåller sig fri prövningsrätt på inkomna
anbud.
www.varitryck.se

Melodikrysset v.20 - 19 maj
1

2

3

4

5

6

7
8
9
10
11
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

UTEMÄSSAN I LAPPLAND - LYCKSELE 26-27 MAJ

www.utemassan.se
facebook.com/utemassan

Jesus säger: Jag är den gode herden.
Den gode herden ger sitt liv för fåren. Joh. 10:11
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Kyrkofullmäktige
i Södra Lapplands pastorat
Kallelse till sammanträde på Dorotea församlingshem, Dorotea.
Onsdag 30/5 2018, kl 13.00, för handläggning av ärenden enligt
anslagen och utsänd föredragningslista.

Hans Mårtensson
Ordförande

Skogsdag
Freda
g1
kl 10:0 8 maj
0-14:0
0

Välkommen till en givande skogsdag
tillsammans med Norrskog!
Tid: 18 maj kl.10:00-14:00 Plats: Söråsele - längs Sörnoretvägen (skyltat).

Kom och träffa vår nya skogsrådgivare i Åsele, Jörgen
Hellström. Vi bjuder på kaffe, tårta, hamburgare och tipspromenad med fina priser!
Medlemserbjudande till de som tecknar avverkningseller gallringsuppdrag under dagen på minst 500 m³fub.
Då ingår ny skogsbruksplan* och Ipad! *Upp till 200 ha.
Välkommen!
www.norrskog.se

www.varitryck.se

Jörgen H
ellström
010-150
25 33

www.varitryck.se

