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Allt för din mässa/utställning
eller ditt event
kan du beställa hos oss!

Här är några exempel
g
p väg
Pop-u

Pop-up
bord
Bannerbow

Beachflaggor

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

Trottoarpratare
T
Tro
ottoarpratare

Roll-ups, banderoller, affischer, väggskyltar
är också exepel på produkter ni kan beställa
hos oss!

Reklamflaggor i flera
storlekar

Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.

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

Sön 19/8 11.00 Gudstjänst, Elaine Åhman.
VÄLKOMMEN!

Vårt hjärtevarma tack och kramar

till er alla som på olika sätt hedrat minnet av vår älskade

KARL-LENNART ISAKSSON
vid hans bortgång och begravning.
Anita, Joakim, Jakob, Jesper

Centerpartiet på egna ben
Centerkvinnorna, Centerpartiet

Trevlig mindre familjevilla i centrala Åsele

Trevlig 1½ planvilla på stor tomt på Dalgatan. Fyra rum, kök med
matplats, modernt badrum och separat tvästuga. Ca 85 kvm.
Förrådsvind som kan inredas ll e femte rum. Såväl ved- som
el-uppvärmning. Uthyres delvis möblerad eller omöblerad.
Vidbyggt garage. Altan/uteplats under tak. Renovering pågår, med
beräknat llträde i slutet på augus. Kallhyra 4 250 kr per månad.
Alla driskostnader betalas av hyresgästen. Långdshyra. Barnfamilj
har prioritet.
Rymligt fristående garage/verkstadsbyggnad nere vid vägen med
diverse arbetsbänkar och verktyg kan lläggshyras för
750 kr per månad (kan annars hyras ut ll separat hyresgäst).
Vv svara med informaon om komple namn, familjesituaon och
fast inkomst/pension ll mai_le_phd@yahoo.com

www.varitryck.se

Vi vill lyssna på våra medarbetare
Centerkvinnorna, Centerpartiet

S PF Se n ior e rna Kl i p p an Åsel e
inbjuder till MÅNADSMÖTE

i Kaffestugan onsdag 22 augusti kl 13.00.
Surströmming, info & lotteri.
Varmt välkomna!

Tidsbeställning

0950-664 11
BYGGVARUHUSET
Öppet mån-fre 7-17

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

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

Intresserad av att sälja lokalproducerat i
Södra Lappland?

En REKO-Ring är under uppstart och vi vill gärna träffa er
som har lokalproducerade livsmedelsprodukter att sälja.

Uppstartsträff torsdag den 23 augusti kl 18.00
på Vilhelmina Folkets Hus.

Har du några funderingar så vänd dig till:
Vanja Marthin 073-815 16 21.
Vi bjuder på kaffe/the och smörgås så vi vill
gärna veta att du kommer senast den 22 augusti.
Meddela kristina.axelsson@vilhelmina.se, tel 070-276 91 56.

www.varitryck.se

Melodikrysset v.33 - 18 augusti
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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

FRAMÅT – inte bakåt!
Centerkvinnorna, Centerpartiet

www.danielssonsko.se

070-305 45 78

Välkomna!

NYA KÖTTLÅDOR från hängmörad Angusdjur
23-24 augusti. Boka!
Höstens lammlådor från Varpsjö. Boka!
Lördagsöppet ia:s Gårdsbutik, Avasjö kl 11-16.
Fikaförsäljning.
Välkommen! 070-305 45 78

Åsele BHK erbjuder följande kurser
under hösten:
• Valpkurs från 13 veckor, vaccinerad
• Vardagslydnad från ca 7 månader
• Nosework kurs från 10 månader
Anmälan till barbroason@hotmail.com, 070-520 61 02.
Uppvisning Nosework i Dorotea 12/9 kl 18.00.
(S) inbjuder till offentligt möte –

"Tema Landsbygd"
Måndag 20/8 kl 18.00
med riksdags- och regionkandidater.

Plats: ABF, Storgatan 31.
Alla välkomna!

SPA-RESA TILL ESTLAND 9 d
Avresa

söndagsmorgon 21/10,
åter måndag 29/10.

Pris:
Från 6 550 kr

Enkelrumstillägg från 1355 kr,
(hotellet).
Boka senast 1/10.
En SPA-RESA är en
satsning på dig själv
för framtiden!
Vi önskar Er varmt
välkomna på vår resa!

I priset ingår:
Buss fr Dikanäs-Pärnu-Dikanäs.
Båt Stockholm-Tallin t&r i B-hytt med golvsängar. Frukost på båten. Inkvartering med
helpension på Tervis Spa i dubbelrum med
dusch & WC i 6 nätter.
2-3 behandlingar/dag med läkarbesök.
Dagsutflykt (hemlig). Hus 3 tillägg 450:-.
2 ggr lunch och kaffe under resan.
Avbeställningsskydd 350:-.
Ring Dikanäs Buss & Taxi 0940-801 80,
eller maila kenneth.dbt@telia.com för
bokning, frågor eller beställa prospekt.
www.dikanasbuss.se

DIKANÄS BUSS & TAXI
www.varitryck.se

Söker någon som kan hyra ut vinteruppställningsplats för en husvagn
sep-maj. Vagnen är 6,5 m inkl drag. Höjd 2,5 m. Kent, 070-337 69 21.
Ett stort tack till alla besökare av Antesbodarna under denna
sommar. Ett stort tack också till de företag som sponsrat vårt
projekt. Vi ses igen nästa sommar! Mvh Avasjö Samfällighet

UTHYRES:

Fin lägenhet (2:a på 65 kvm) mitt i Åsele på Vasagatan 3. Nära
till allt. Hyra: 3500 sek/månad. Tillgänglig från 1 sept för långtidsuthyrning. Tidigare inflyttning möjligt.
Kontakt : Navve på 076-789 68 68 eller Jay på 073-535 49 49.
E-post: navaishere@hotmail.com

Pensionär, ekonomi och sjukvård.

Socialdemokraterna i Åsele kommun inbjuder
DIG som är pensionär att träffa Socialminister
Annika Strandhäll (S) för att diskutera
sjukvård och ekonomi för pensionärer.
Välkomna till ABF
21/8 kl 15.30.
Kommunfullmäktige i Åsele sammanträder
tisdagen den 21 augusti 2018 kl 15.00 i
Åsele Kulturhus.
Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga hos
kommunkansliet och biblioteket.
Fullständig föredragningslista publiceras på kommunens
hemsida www.asele.se och på kommunens anslagstavla.
Axplock från föredragningslistan:
- Budget
- Näringslivsprogram
- Detaljplan Rastplats
Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda.
Anders Westman
Ordförande
www.varitryck.se

Efter en otrolig sommar med förhoppningsvis
en massa ny energi så kör vi rea!

40% på alla bågar
i lager, hela augusti ut.
(Gäller ej paket och solglasögon).

Välkommen in!

Ortopediska fotbäddar

KAMPANJ 13/8-13/9!

Köp ett par fotbäddar (2000 kr)
och få ett par nättare gratis
(värde 1700 kr)
In- och utprovning: My Baudou, medicinsk
fotterapeut/fotbäddstekniker.
Tillverkning: Peter Wedman,
ortopedtekniker

Tidsbokning: 0950-169 33 eller
mysfotvard@hanefjord.se
Mys Fotvård, Lycksele

VARFÖR BETALA DUBBELT?
Från annonsmanuskladd......
till färdig layout!

SÄSONGSSKIFTE!

DET ORDNAR
VI och
ALLT
INGÅR
I PRISET!!
VÄLKOMMEN
MED DITT
MANUS
TILL OSS!!

Fredag 24/3 & Lördag 25/3

REA
VI BEHÖVER PLATS FÖR SOMMARENS NYHETER

PÅ UTVALDA UTSTÄLLNINGSMÖBLER, UPP TILL

Mio Vilhelmina.
Videvägen 54. Tel 0940-128 25. Mån-fre 10.00-17.30. Lör 10.00-14.00. Erbjudandena gäller endast dessa två dagar.
Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

VARI-tryck AB. Volgsjövägen 94C, VILHELMINA. Tel 0940-152 40, fax 0940-558 86.
E-post: post@varitryck.se. Hemsida: www.varitryck.se.

www.varitryck.se

Trycksaker • Kontorsmaterial • Vilhelmina-aktuellt •
Åsele
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Allt för
ditt
kontor!

ERI
TRYCK
ÖPPET:
Mån-tors 07-17
Fre 07-15

kan du beställa
hos oss!
Ditt lokala

TRYCKERI

och leverantör av

KONTORSMATERIEL
ÖPPET:
Mån-tors 07-17
Fre 07-15

DROPPEN–
finns i två storlekar

VARI-tryck

Volgsjövägen 94C
Vilhelmina
0940-152 40
post@varitryck.se
www.varitryck.se

VÄLKOMMEN
IN!

Kan även beställas
utan mast om man
vill använda
olika
flaggor vid
HAJFENA –
RAK –
olika
tillfällen.
finns i tre storlekar finns i tre storlekar
Fyra olika
markfästen
Du kan även beställa
finns att välja på.
BANDEROLLER & ROLL-UPS

VARI-tryck

Volgsjövägen 94C • Vilhelmina
0940-152 40
post@varitryck.se • www.varitryck.se

hos oss!

VARI-tryck AB

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

Vi stödjer lokalt företagande
Centerkvinnorna, Centerpartiet

Opera i Berget

Lördag 18/8 kl 19.00

Vitterhuset i Östernoret, Åsele

Konsert med Regina Fredriksson och Kalasorkestern.

Biljettpris 200 kr inkl servering.
Förköp: OK/Q8 Åsele, Åsele Färghandel, 0941-100 15, 076-826 36 81
Arr: Östernorets Bygdegårdsförening, Studieförbundet Vuxenskolan.

FREDRIKABOR

Kom och diskutera kommunpolitik med oss Liberaler.
Vi finns i Fredrika på torget den 18 augusti
mellan kl 11.00 och 13.00.
VÄLKOMNA!

ENGÅNGSHANDSKAR
Vinyl- och nitrilhandskar i minst tre storlekar.
ALLTID I LAGER!
Latexhandskar tas hem på beställning.
Alltid fraktfritt!
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M
VÄLKO
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VARI-tryck AB

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

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS
fredag 31 augus mellan kl 13 – 18
Fäbodbäckens Nedre Krastaon, vindkraverk 2 på Storberget samt
Åsele Energiverk är öppna för visning.
Kaffe och bulle får ni på vårt nya kontor som också visas.
Då vi har samlat administraonen ”under samma tak” gäller följande
för ärrvärmekunder:
Fakturafrågor, ring 100 03, tekniska frågor, ring 668 15.

www.varitryck.se

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

Nytt ledarskap för Åsele FRAMÅT
Centerkvinnorna, Centerpartiet

Hjälp med vardagssysslor. Äldre par i Åsele önskar hjälp i
hemmet med varddagssysslor ca 2 timmar/dag, måndag-fredag.
För mer info kontakta Per Tidehag, 070-307 62 57.

Torvsjövänner!
Välkomna till en kvällsträff för att diskutera framtid och
utveckling för byggnadsminnet och besöksmålet Torvsjö
kvanar i Åsele kommun.
Datum: Torsdag 6 september
Tid: 18.30-20.30
Plats: Torvsjö kvarnar, caféet
Stiftelsen Kvarnbäcken, Länsstyrelsen och Åsele kommun bjuder in till ett
möte där både markägare och övriga
intresserade är varmt välkomna.
• Stiftelsen ger en kort lägesbild av Torvsjös verksamhet, förvaltning,
drift och om planerade vårdåtgärder
• Länsstyrelsen berättar om vad lagskyddet innebär och om varför miljön är ett byggnadsminne och en kulturmiljö av riksintresse.
• Kommunen - Tovsjö kvarnar ur ett turistiskt perspektiv
• Hur vill ni markägare, stiftelsen samt övriga intresserade och besökare
utveckla området?
Åsele kommun bjuder på fika!
Anmäl ert deltagande senast 2018-09-04 så vi kan räkna
på fikamängden, till tel. 0941-14077 eller e-post:
jenny.lundqvist@asele.se

www.varitryck.se

DAX FÖR GARAGERENSNING?

Du vet väl att du som privatperson kan annonsera ut
dina prylar för 50:- i ÅSELE-NYTT??
Fråga efter "50-lappen".

Onsdag 22 augusti kl 12.00-18.00
"Pick Nick" i nedre parken.
Försäljning och provsmakning av närodlade
produkter. Träffa lokala politiker.
Arr: Centerkvinnorna, Centerpartiet, LRF, SV samt Åsele kommun

För oss är det självklart att sätta
människan i centrum.
Följ oss på Facebook
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Allt fö
hittar du hos oss!

VARI-tryck AB
post@varitryck.se • 0940-152 40
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

