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SEMESTERTIDER!
Veckorna går och det börjar skymta
en semester i fjärran.

Vi håller tryckeriet stängt

16/7 – 12/8

Sista VILHELMINA-aktuellt och
ÅSELE-NYTT före semestern
kommer onsdagen den 11 juli.
Sedvanligt ger vi ut ett "extrablad"

onsdagen den 25 juli!
Vi trycker och gör färdigt före semestern
och därmed blir MANUSSTOPPET

måndag 2 juli kl 17.00.
Tänk på detta när ni planerar er
sommarannonsering!

Glöm inte fylla på med kontorsmateriel inför sommaren!

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

Färsk svensk kyckling

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

ATV-café i Råberg
... besöker oss i Råberg
lördag 16/6 11-16
I|UDWWYLVDVLQDÀQD
maskiner med tillbehör
För att hitta hit, skriv in Råberg 14 på gps:en
eller ring Johnny 070-261 88 57
+DPEXUJDUHÀQQVDWWN|SD
Johan 073-843 38 47
9LEMXGHUSnNDIIDnNDND
Jan
070-327 54 03

Akutvårdsavdelningen på
Åsele sjukstuga …
...är sommarstängd 18 juni – 12 juli
Under de veckorna finns ingen personal på sjukstugan kvällar, nätter
och helger. Vilhelmina sjukstuga har jour för Åsele under den tiden.
Läkarmottagning, provtagning, paramedicin, distriktssköterskemottagning m m öppna dagtid helgfri måndag-fredag under hela sommaren,
dock med neddragen verksamhet vecka 26-33.
Vissa avvikelser kan förekomma.
OBS! Tänk på att förnya era recept i god tid innan era läkemedel tar slut.
Du kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning, dygnet
runt.
Vid misstanke om livshotande sjukdom
eller stroke ring 112!
www.varitryck.se

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.
Jesus säger: Vad hjälper det en människa om hon vinner
hela världen men förlorar sin själ? Mark.8:36
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

ÅSELE bibliotek STÄNGT 12 juni

PELARGON
Zonale
4 st 110:FINA PLANTERADE
AMPLAR i härliga färger
170:-/st
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Planteringsjord,
Krukor

Sommarcafé & loppis.

Välkomna!

ÖPPET:

Tisdag – Fredag
Torsdagar
Lördagar
Röda dagar
Måndagar

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

Socialdemokraterna i Åsele kommun inbjuder medlemmar och anhängare till studiebesök på Lapplands
Mejeri i Åsele den 12/6 kl 18.00.
Emil och Marika Niklasson berättar om hur georgisk ost
hamnade i Åsele samt om deras jaktföretag Camp Lapponia.
Möjlighet till provsmakning samt att handla deras goda
produkter.
Vi bjuder på fika och aktuell information.
Vi träffas utanför Lapplands Mejeri (fd gamla taxi).
Varmt välkomna till våravslutning!
www.varitryck.se

Vattenfall informerar
om vindkraft på Blakliden
Under vecka 23 utökar vi våra förberedande arbeten
inför byggandet av Blaklidens vindkraftanläggning i Åsele
kommun. Dessa arbeten beräknas pågå fram till år 2022
och kommer bl a att innebära ökad trafik med tunga arbetsfordon och en omfattande entreprenadverksamhet.
Vattenfall sätter säkerheten främst och därför ber vi dig
att så långt som möjligt undvika dom aktuella vägarna och
rekommenderar dig att kontakta oss om du måste färdas i
anläggningsområdet. Vår verksamhet kommer successivt att
utökas och periodvis medföra vissa störningar varför vi ber
dig ha tålamod och överseende med detta.
Följ oss på: www.vattenfall.se/blaklidenvind där vi löpande
uppdaterar informationen om vår verksamhet och där du
hittar våra kontaktuppgifter.
Vattenfall Vindkraft AB

www.varitryck.se

SÖR- & VÄSTERNORETS BYAMÄN

kallas till byastämma i byastugan
onsdag 20 juni 2018 kl 19.00. Byåldermannen

Melodikrysset v.23 - 9 juni
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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

Välkommen till Åsele kyrka
Sön. 10/6, kl. 11.00.

10/6 11.ooGudstjänst, Kyrkfika
Filadelfia Sön
BESÖK VÅR HEMSIDA: filadelfiaasele.se
STORGATAN 27, ÅSELE

Tidsbeställning

0950-664 11

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

Utbilda dig ll
Gymnasieingenjör,
vi har platser kvar ll höstens utbildning!
Vi erbjuder gymnasieingenjörsexamen inom produk onsteknik.
Utbildningen är e påbyggnadsår för dig som har läst teknikprogrammet. Det är möjligt a söka utbildningen ll och med det året
du fyller 22 år.
Utbildningen är e läsår och minst 50% av utbildnings den är ute
på företagen.
Utbildningen sker i samarbete med Inlandets Teknikpark
och Luspengymnasiet i Storuman.
sdag
kning
ö
s
n
a
i
Sista
Kontakta:
20 jun
Therese Lyager Tinderäll
0940-142 30 eller
www.malgomajskolan.com

www.varitryck.se

