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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

Välkommen till Fredrika kyrka
Sön. 17/6, kl. 11.00.

Lör 16/6 18.oo Gemenskapskväll med fika
Filadelfia Ons20/6
19.oo Bibelläsning & bön
STORGATAN 27, ÅSELE

Sä tydliga gränser för di barn kring alkohol.
• Vi har allt inom grus och sandmaterial.
• Material från egna täkter.
• Vi levererar även fiberduk,
brunnsringar m m.

Ring oss...

Väg AB - Åsele

0941-663 74, 070-358 33 71, 073-8308166

Nu kör vi en Hiphop-vecka med Felicia B Martinez
Felicia har 2-årig utbildning i Five Style (all Styles) och One Style
(Locking) på Sveriges renodlade streetdance utbildning Åsa
Folkhögskola. Hon har fortbildat sig under ledning av urbana
legender och internaonella dansare i Sverige och Europa.
Felicia har jobbat som danslärare/koreograf och dansare sedan
2006 med scenuppträdanden på bland annat MADE fesvalen
och Streetstar Juste Debout Sweden.
2 juli - 6 juli, 2 grupper med åldersindelning.
Anmälan senast 28/6 ll tel: 0941-10800 eller
krisna.oderstal@sv.se

ÅSELE KOMMUN

Obs. begränsat
antal platser!

www.varitryck.se

Årsmöte Hembygdsföreningen

19 juni kl 18.00 Kaffestugan, hembygdsområdet.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på fika.
Alla hjärtligt välkomna!

FISKETS DAG I HÄLLA
Lördagen den 16 juni kl 12.00 – 15.00, nära gamla färjestället.
Prova på a kasta med fluga under ledning av instruktör.
Sprint fisketävling; Tävlingen går av stapeln under 15 min av varje
hel mme. Den som har den längsta totala längden av sina fångade
fiskar vinner. Ta med egna fiskegrejor! Alla sorters beten llåtna.
Vi bjuder på kaffe och korv.

Styrelsen i Hälla FVO

Skyttedag Vilhelmina skjutbana
Välkommen att provskjuta årets nyheter från
Sako • Tikka • Blaser • Beretta • Mauser • Stalon m fl
Visning av fyrhjulingar, • JÄGARLOTTERI
ATV och annat
Vinn en Polaris Sportsman 570 ATV
skoj från
• SKJUTTÄVLING
Tätast träffbild

• BJÖRNJAKTSTIG
PLATS: Vilhelmina skjutbana, Granberget.
TID: Lördag 16/6 kl 11.00-16.00.
rbete
I sama d:
me

www.varitryck.se

.22lr

Vi bjuder på fika!

Tidsbeställning

0950-664 11

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

På grund av kulvertreparaoner kommer
ärrvärmeleveransen a vara avbruten

TORSDAG 14/6 fr o m kl 18.00.
Dea avser hela samhället förutom Norrstrand.
Åsele Energiverk AB, 070-341 67 41

Nyttan med tryckta kuvert
Hör du till oss som regelbundet använder dig av brev när
du kommunicerar med omvärlden? Skickar fakturor,
bekräftelser, blanketter eller annan post i din vardag?
Har du tänkt på fördelarna med att ha din logotype och adress
tryckt på kuvertet?
• Ett kuvert är en mycket prisvärd reklambärare – passerar många
ögon på sin väg från dig till adressaten, väl framme ligger brevet
ofta synligt en tid så ännu fler ögon kan få syn på det.
• Skulle ditt brev av någon anledning inte nå adressaten, kanske
har du fått en felaktig adress eller mottagaren har flyttat utan att
begära eftersändning - har du då ett kuvert med tryck får du
ganska säkert tillbaka ditt brev och kan skicka det en gång till.
Sparar mycket tid och besvär både för dig och mottagaren.
• Ett bevis på din egen seriositet – man får sällan eller aldrig
bluffakturor eller annan oseriös post i ett kuvert med ett
firmatryck eller adressuppgifter utanpå.
Hör av dig för kostnadsförslag – en offert kostar inget!

VARI-tryck AB

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

www.varitryck.se

Våga fråga - våga säga nej ll alkohol!

LIBERALERNA SATSAR NYTT
FIKA med TORSTEN, GREGER, RICHARD
Onsdag 20 juni kl 18.00 på biblioteket.
VÄLKOMNA!

Trivselkväll

Stiftelsen Åselehus bjuder in alla hyresgäster till en träff,

torsdagen den 14 juni kl 18.00.

Vi träffas vid uteplatsen på bostadsområdet Torpet,
Storgatan 47.

Vi bjuder på grillkorv och kaffe.
Hjärtligt välkomna!

SKOLAVSLUTNING 2018
i Åsele för årskurs 6-9
Hembygdsområdet 15/6 kl 21.30-01.00

Gratis BIO kl 19.00: Jurassic World, Fallen Kingdom. Den första lotten
delas ut. Det blir en kväll med musik, tävlingar, motorträff och "kompishäng". Varje timma, med start kl 21.30, får alla närvarande en lott.
Program:

om och
–K

a!
koll

Musik

Totalt kan man få fyra lotter med chans till fina priser!

Motorträff

Maffia

Musikzqui

Kl 00.30
Dragning
a
kvällens lo v
tteri

• Brasan är tänd och det bjuds på korv.
Dro
gfrit
t!
• Tävlingar med varuvinster under hela kvällen.
• Kaffestugan är öppen om man vill sitta inomhus.
Arrangörer: Individ & familjeomsorgen, Fritidsgården, Skolan,
Musikskolan, Sjukstugan, Svenska kyrkan.
www.varitryck.se

Alla barn 8-13 år, ni kommer väl?!
20/6, 4/7 och 15/8 klockan
9.30-10.30 vid rittan på skolgården.
Jesus säger: ”Se, jag gör allting nytt” Upp. 21:5

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Centerkvinnor & övriga intresserade: Blomsko

sauk on

i Klippen hos Margareta Johansson måndag 18 juni kl 18.00.
Medtag blomsko & vinster ll marknadslo eriet.
Samåkning från SV kl 17.15.

Skolavslutning
Åsele Centralskola
Fredagen den 15 juni kl 10.00 på Hembygdsområdet.
ÅSELE NYA GOLFKLUBB behöver hjälp med a:
• Städa och plocka bollar på Drivingrangen
• Trimma sly och hålla rent på parkeringen
• Städa omklädningsrum och kraa grusgången
• Hjälpa ll med köket Kontakta kansliet för vidare info, 0941-666 00.

KOPIERINGSPAPPER...

... i olika tjocklek och för olika ändamål
amål
finns alltid i lager hos oss!

VÄLKOMMEN!

VARI-tryck
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86
post@varitryck.se
www.varitryck.se

www.varitryck.se

Foto: Olle Hedvall

Din lokala
virkespartner
Just nu har vi stor efterfrågan på virke. Funderar
du på att avverka eller behöver du kanske en
skogsbruksplan? Vi hjälper dig!
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 gärna av dig så berättar vi mer om vad vi kan
göra för dig och din skog!

Elof Grönlund
Virkesköpare Åsele
Tel 0941-143 68

Richard Grönlund
Virkesköpare
Vilhelmina västra
Tel 0940-379 53

Jan Erik Jonsson
Virkesköpare
Vilhelmina/Dorotea
Tel 0940-379 51

Besök oss på sca.com/skog

www.varitryck.se

I samband med skolavslutningarna kommer en del
tonåringar att dricka alkohol.

VET DU VAD DITT BARN GÖR?

Bion i Åsele visar

JURASSIC WORLD: Fallen Kingdom bioniasele@live.se
www.bioniasele.se
Fredag 15 juni kl 19.00. Från 11 år. 80 kr.

PÅ SKOLAVSLUTNINGSDAGEN GÅR ÅSELES UNGDOMAR GRATIS!
Övriga får betala.
Huvudsponsor:

Midnattsolcupen 2018
2-dagars FOLKRACE

22/6 Åsele Visjömon
23/6 Vilhelmina Sibirien Raceway

Start kl 10.00
båda dagarna.
Försäljning av korv, hamburgare, dricka mm. Vi bjuder på kaffe!

Varmt VÄLKOMNA till fartfyllda dagar!

VI KÖPER GULD & SILVER
Kom och låt våra
professionella
guldspecialister värdera
dina smycken gratis och
förvandla dem till pengar.
Vi köper även gamla mynt
och tandguld

Våran guldbuss kommer till:

Åsele, Kulturhuset
Lillgatan 2

fredag den 15/6
kl. 10-17

för dessa
smycken betalade
vi 2099;-

Pengarna betalas
kontant eller
med banköverföring
tel. 070 517 7885
www.varitryck.se

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

VILL DU ARBETA SOM
PERSONLIG ASSISTENT
I ÅSELE 13/7–3/8?
I sådana fall är du välkommen att kontakta Susanne Munther
på 070-635 04 08 alternativt sussmun@live.se

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

Melodikrysset v.24 - 16 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

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
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Honungsbär,
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V
Vinbär,
Hallon, Jordgubbar, Krusbär
Sommarcafé & loppis.

Välkomna!

ÖPPET:

Tisdag – Fredag
Torsdagar
Lördagar
Röda dagar
Måndagar

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

STOPPA
LANGNINGEN
Vi vuxna har ett ansvar att skydda unga från alkohol.

Vad kan du göra?
Sätt gränser
- Köp inte ut
- Bjud inte hemma

Hjälp polisen

- Har du sett eller hört något

Vuxnas närvaro på samhället minskar
risker och skapar trygghet för unga.

TIPSA POLISEN
114 14

www.iq.se

I samarbete med: Åsele kommun, Polisen, Åsele sjukstuga, Svenska Kyrkan,
Idrottsföreningarna samt Systembolaget i Åsele-Fredrika.
www.varitryck.se

www.varitryck.se

