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Lämnar Du spår efter Dig...

...så att kunden hittar Dig??

Spår lämnar du enklast genom att
annonsera i ÅSELE-NYTT

eller genom att
beställa andra säkra

fotavtryck, såsom
visitkort, kuvert

med tryck, reklam-
utskick eller annat

som visar att
Du finns.

Vi hjälper Dig med
allt från layout

till färdig
produkt.

VI LÄMNAR GÄRNA OFFERT!

VARI-tryck
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina

Tel 0940-152 40, fax 558 86
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

EVENTREKLAM:
Beachflaggor
Roll-up
Banderoller
Eventtält
Flaggor
Bannerbow
Dörrhängare
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Mottagningsmässa i Åsele kyrka
Sön. 26/8, kl. 11.00.

-

Välkomna!

Säsongsstart, Fredrika kyrkokör.

Sön 11.00 Israelmöte, Bengt Klintenberg
från Israels vänner.             VÄLKOMMEN!

Vi stödjer lokalt företagande
Centerkvinnorna, Centerpartiet

LOTTA SÖDER GLAS & MÅLNINGAR
Vernissage på        Åsele Bibliotek onsdag 22/8 kl 17.00.

Då visas en del av utställningen 
"SPÅR, en forskningsresa i barndomslandet".

I samarbete med         Åsele Bibliotek och 

ÅSELEBOR
Vi finns vid COOP den 25 augusti mellan kl 11.00 och 13.00. 
På plats finns även våra landstings- och riksdagskandidater
Maria Lundqvist Brömster och Marianne Normark.
Har du funderingar kring vår politik kontakta torsten.lundborg@gmail.com

VÄLKOMNA!

Kom och diskutera kommun-
politik med oss Liberaler.
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Ta vara på
det friska!
Kom och var med på en dag fylld med livslust måndag 
den 24 september 9.30–15.30 på Ansia konferens  
i Lycksele.Nämnden för Folkhälsa och primärvård i södra  
Lappland samt nämnden för funktionshinder och habilitering 
inbjuder till en livslustdag.

Arrangörerna bjuder på kaffe med smörgås på förmiddagen 
samt kaffe med kaka på eftermiddagen. Lunch finns att köpa på 
Skogskåtan men måste beställas vid anmälan. Ange i din anmä-
lan allergier eller önskan om specialkost.

Ämnet för dagen är psykisk hälsa. Föredragande är bl.a. 
Susanne Rolfner Suvanto, leg, sjuksköterska och fil.mag. i peda-
gogik. Susanne har haft en rad uppdrag på nationell nivå, bland 
annat som särskild utredare av en nationell kvalitetsplan för 
äldreomsorgen. Hon har nyligen tilldelats titeln ”Snäll aktivist”. 
Susanne är idag verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet. 

Lars Jacobsson, Professor emeritus och överläkare i psykiatri vid 
Umeå Universitet och Västerbottens läns landsting. Lars kommer 
att dela med sig av sin djupa kunskap och sina mångåriga er-
farenheter i ämnet psykisk ohälsa i befolkningen.

Hela programmet finns på www.vll.se. Anmälan senast den 
13 september till annelie.bygden@vll.se. Har du frågor,  
kontakta Anne-Lie Bygdén på telefon 0950-394 65.

Välkommen!

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

Centerpartiet stödjer fjärrundervisning. 
Öka möjligheterna till studier och 
utbildning i vår kommun.
Centerkvinnorna, Centerpartiet
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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 mil-
jön 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

Välkomna till en kvällsträ� för att diskutera framtid och 
utveckling för byggnadsminnet och besöksmålet Torvsjö 
kvanar i Åsele kommun. 

Torvsjövänner!

Centerpartiet på egna ben
Centerkvinnorna, Centerpartiet

SURSTRÖMMING I BJÖRKSELE 
Byastugan fredagen den 31/8 kl 18.00

för medlemmar och blivande medlemmar. Självkostnadspris. 
Anmäl dig till Maggan Hellström, 070-205 12 61 senast 
måndag 27/8.  Välkommen!                             Styrelsen   
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Vilhelmina. Videvägen 54. 0940-128 25. Mån-fre 10-17.30. Lör 10-14. *Mio medlems-
erbjudande: Gäller nybeställningar av soffa eller fåtölj för dig som är eller blir 
medlem. **Rabatten är redan avdragen på ovanstående pris, gäller även specialpriser. 
Gäller nybeställningar av soffor och fåtöljer. Erbjudandena gäller t.o.m. 17/9 om inget 
annat anges och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan 
förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Mer info på mio.se

SOFFA

7.495·
(8.495·) 

BUTIKERNA ÄR 
LADDADE MED ÖVER 

900
HÖSTNYHETER

    2,5-sits soffa med divan   County i tyg Alex light blue med svartbetsade ben, B 287, D 95/221, H 85 cm   7.495· 
(                        Specialpris 8.495·)         Soffbord   Sally i klarglas med ram i svartlackerad metall                           999·         Vägghylla   Elton i svart-
lackerad metall                           899·         Kelimmatta   Kalari, 100% bomull, svart/multi, handvävd, vändbar, 160x230 cm                           2.795·  
       Taklampa   Klas                           1.695·         Sammetskudde   Vanessa, ljusblå                           149·         Paljettkudde   Mermaid, svart                           199·     

1.000·
RABATT**

GÄLLER 
T.O.M. 
17/9SOFFDAGAR!

UPP TILL 3.000· RABATT VID KÖP AV SOFFA ELLER FÅTÖLJ 

Köp soffa eller fåtölj Du får rabatt med 

FRÅN 4.995· - 7.994· 500· I VÄRDECHECK*

FRÅN 7.995· 1.000·

FRÅN 11.995· 1.500·

FRÅN 15.995· 2.000·

FRÅN 19.995· 2.500·

FRÅN 24.990· 3.000·
    3-sits soffa   Livorno i tyg Classic emerald, 
armstöd A, svarta metallben, B 205, D 94, H 88 cm 
  9.995·   (Specialpris 10.995·)  

9.995·
(10.995·)

1.000·
RABATT**

Bli medlem så får 
du hem katalogen 
i brevlådan!

  NYHET   Pall   Viktoria i 
korallfägad,  sandfärgad 
eller gul sammet, Ø 40, H 
45 cm                           599·           

NYHET  

599·
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FRAMÅT FÖR INLANDET!
Ambulansen som blev en akutbil i Åsele, ockupanternas
kamp vid sjukstugan i Dorotea, folktandvårdens
nedmontering i Sorsele, fotvården som försvann i
Vilhelmina och att den lokala ledningen försvann från 
Lycksele lasarett är exempel på vad socialdemokraterna 
utsatt inlandsborna för den här mandatperioden.  
   Glöm inte detta svek mot inlandet!

Centerpartiet vill decentralisera 
och stärka upp vården i alla
kommuner så nära medborgaren 
som det bara går och utveckla 
vården på distans.

Kryssa Kristoffersson!

Följ oss på 
FacebookÅSELE KOMMUN

Picknick i Nedre Parken
Onsdag 22/8 kl 12 – 18

(parken mittemot COOP)

Försäljning och provsmakning av
närodlade/producerade produkter.

Träffa lokala politiker. Underhållning.

Vid ev frågor kontakta Kristina Oderstål på 0941-108 00.

Arr: Åsele Kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Centerpartiet, 
Centerkvinnorna, LRF, SPF, Köpmannaföreningen, Företagarna, 

Hembygdsföreningen och MIIO Lantbruk och Entreprenad.
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Nytt ledarskap för Åsele FRAMÅT
Centerkvinnorna, Centerpartiet

Säljes: Varmbonad gäststuga alt lager m m
18,5 m². Isolerat & klart med 2 st elradiatorer,
bel i tak & fasad (med automatik) samt 5 st
230v uttag. Kwh-mätare i elcentralen
för kontroll av el-förbrukning.
Finns i Dikanäs. Transport går att ordna.
Intresserad eller mer info ring 070-343 76 07. 

ÅSELE VINDKRAFT AB
Inbjudan till avgränsningssamråd enligt

6 kap 29 § miljöbalken för
Järvsjökullarna Vindkraftpark  

Åsele Vindkraft AB 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 vindkraftver-
ken, 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 i Åsele kommun, Väster-
bottens Län.
I tillståndsprocessen ingår att samråda med myndigheter, särskilt 
berörda, 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 torsdagen den 30 augusti 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.aspx
Skriftliga synpunkter skickas via mail eller post till Renew Consulting 
& Construction, Åkarevägen 11A, 311 32 Falkenberg och skall vara 
Bolaget tillhanda senast den 21 september 2018.  
Varmt välkomna önskar Åsele Vindkraft AB  
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Linnéa Lindberg, 29 år
Kommunalråd

- Jag tycker det är vik t a öra sin röst hörd och påverka. 
Och även kunna tala för dem som inte kan. För när alla får 
k als och bli lyssnade på, det är då vi kan skapa 
bra saker.

Varf t?

Del 1/3 av våra viktigaste 
arbetsområden:

• Fortsätta förbättra villkoren för företagandet i 
Åsele kommun - grunden för att vända 
befolkningssi�rorna uppåt. 

• Arbeta för att få en av Skatteverkets 
inläsnings-centraler till Åsele.

• Fortsatt fokus på marknaden – vårt största 
varumärke.

• Kommunen ska öka samarbetet med kultur- 
och föreningslivet och backa upp satsningar 
som görs bl.a. på Trillen.

• Vi vill att kommunen lyfter fram och stöttar alla 
våra sevärdheter. En god livsmiljö är viktig för att 
öka inflyttningen.

• Guide-verksamhet ska finnas sommartid vid 
hembygdsområdet och Torvsjö kvarnar ska 
utvecklas.

Resterande punkter kan du läsa om i kommande nummer av Åsele-Nytt.

29/8   16.00-17.00   -   Nedre parken, Åsele 
31/8   16.00-17.00   -   Nedre parken, Åsele
  1/9   11.00-12.00   -   Föreningslokalen, Fredrika
  5/9   16.00-17.00   -   Nedre parken, Åsele
  7/9   16.00-17.00   -   Nedre parken, Åsele
  8/9   11.00-12.00   -   Nedre parken, Åsele

Vi svarar på dina frågor och lyssnar gärna på idéer
hur vi fortsä er skapa e a för 
Åseleborna. 

Inga valaffischer f t.
Vi har valt a te trycka upp och placera ut några valaffischer i år, då 
vi vill spara på både ekonomiska och miljömässiga resurser.
 

Kom och träffa oss!
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Stoppa socialistalliansen i Landstinget: S, V och MP. De budgeterar år 
efter år för en brist på över 100 miljoner till länets sjukvård.
Vi pensionärer är ca en tredjedel av Inlandets befolkning.

motsvarande andel invalda pensionärer med och bestämmer 
landstingspolitiken. Vi står för erfarenhetsgrundat omdöme!
•  Lycksele lasarett kvar.  
•  Sjukstuga med vårdplatser samt ambulans i alla kommuner  
•  Utveckla glesbygdsmedicin och psykvård – speciellt för barn
•  PSA-test mot prostatacancer och kvinnlig cancervård 
 i forskningsfronten
•  Näringslivsutveckling och kultur i HELA länet  
 – för befolkningsutveckling!
•  Väl fungerande busslinjer genom HELA länet

SKATT SKA INTE GÅ TILL FÖRLUSTER I VÄLFÄRDEN!

Kryssa Jarl Folkesson 
74 år nr 4 på Centerns 
blå lista för Inlandet i 
Landstingsvalet
– för erfarenhet och 
pensionärsperspektiv

X

Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina
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Betty-Ann Nilsson, 
Lycksele, regionkandidat

Du kan lita på 
Kristdemokraterna!

Kalle Lilja, 
Skellefteå, regionkandidat

För trygghet, tillväxt och jämlik vård 
i hela Västerbotten.

Birgitta Nordvall, 
Umeå, riksdagskandidat

Hans-Inge Smetana, 
Vännäs, regionkandidat

ÅSELE KOMMUN

FRAMÅT – inte bakåt!
Centerkvinnorna, Centerpartiet
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Melodikrysset v.34 - 25 augusti

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

Medmänsklighet för Åsele kommun FRAMÅT
Centerkvinnorna, Centerpartiet

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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RALLYCROSS VM I RIGA 14-18/9RALLYCROSS VM I RIGA 14-18/9

Bussresa T&R, färja inkl 2-bäddshytt, frukost och
middagsbuffé. 2 nätter på Tallink Hotell RIGA inkl frukost.

Biljetter 2 dagar på läktare B och Depå.
Pris 3900 kr.

Ring för bokning 0940-154 60 el 0940-15461

Välj Kristdemokraterna även i Åsele!
Vi vill satsa på:

- Trygghet för de äldre!
- Mindre småbarnsgrupper i förskolan!
- Hela kommunen ska leva!

Upphandla SVENSKT KÖTT till 
skolan och äldreomsorgen
Centerkvinnorna, Centerpartiet
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Valinformation
Öppethållandetider i vallokal och förtidsröstningslokal: 
Vallokal den 9 september – Kulturhuset
Åsele omland 08.00 - 20.00
Åsele centralort 09.00 - 20.00
Förtidsröstningslokaler:
Kulturhuset, Åsele
V 34 ons-fre 16.00 - 18.00 lör-sön 10.00 - 12.00
V 35 mån-fre  16.00 - 18.00 lör-sön 10.00 - 12.00
V 36 mån-tis 16.00 - 18.00 tor-fre 16.00 - 18.00
  lör 10.00 - 12.00
 sön  08.00 - 12.00   15.00 - 20.00
Servicehuset Duvan, Fredrika  
V 36 ons 14.00 - 18.00 sön  12.00 - 16.00

Budröstning
De som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder 
eller är intagen på häkte eller kriminalvårdsinstans och inte kan 
ta sig till en röstningslokal/vallokal, kan rösta via bud. Särskilt 
budröstningsmaterial finns i vallokal och förtidsröstningslokal.

Ambulerande röstmottagning
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder 
inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär 
det lämna sin röst i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, 
så kallade ambulerande röstmottagare. Kontakta kommunens 
valkansli för ytterligare information 0941-140 09 eller 140 39.

Id-handling
Väljaren ska alltid ha med sig en ID-handling för att kunna 
styrka sin identitet vid röstning.

Röstkort
Senast den 22 augusti ska röstkorten vara utdelade.
Vid förtidsröstning i en röstmottagningslokal är det ett krav att 
Du har röstkortet med dig.
Har du inte fått något röstkort eller om du tappat bort det kan du 
få ett nytt från valnämndens kansli, tel 140 09 eller 140 11.

Valnämnden


