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Öppethållandetider i vallokal och förtidsröstningslokal:
Vallokal den 9 september – Kulturhuset
Åsele omland 08.00 - 20.00
Åsele centralort 08.00 - 20.00
Förtidsröstningslokaler:
Kulturhuset, Åsele
V 35
V 36

mån-fre
mån-tis
lör
sön

16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
10.00 - 12.00
08.00 - 12.00

lör-sön 10.00 - 12.00
tor-fre 16.00 - 18.00

ons

14.00 - 18.00

sön

Servicehuset Duvan, Fredrika
V 36

Budröstning

15.00 - 20.00
12.00 - 16.00

Den 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. Den som bor eller
vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med hjälp av
lantbrevbärare. Särskilt budröstningsmaterial finns i vallokal,
förtidsröstningslokal och hos lantbrevbäraren.

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
www.varitryck.se

Välkommen till Åsele - Fredrika församling
Fre. 31/8, kl. 18.00.
Sön. 2/9, kl. 11.00.

Sångsugen? Nu startar vi en KYRKOKÖR i Åsele!

Sön 2/9 11.00 Gudstjänst, Ronald Findin,
Nattvard, Församlingsmöte. VÄLKOMMEN!

Upphandla SVENSKT KÖTT till
skolan och äldreomsorgen
Centerkvinnorna, Centerpartiet

T
TACK
alla barn, föräldrar och personal i Fredrika för all
uppvaktning i samband med min pensionering. Det blev
u
een
n fin dag som jag bär med mig i minnet. Solrosen jag fick
aavv barnen, med alla deras tankar, sitter fint på kylskåpet
nu, och snart är det dags för min SPA-behandling.
n
Vill även passa på att tacka alla gamla kollegor och chefer
V
fför
ö många fina år med många fina minnen.
Britt-Inger Molander

www.varitryck.se

Centerpartiet på egna ben
Centerkvinnorna, Centerpartiet

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

Nytt ledarskap för Åsele FRAMÅT
Centerkvinnorna, Centerpartiet

VINNARE I FRILUFTSFRÄMJANDETS
FRILUFTSLOTTERI 2017-2018

Cykel: Lottnr 144. Dororök: Lottnr 342.
Muurikka: Lottnr 257. Vinnarna är underrättade.

och diskutera kommunÅSELEBOR Kom
politik med oss Liberaler.
Vi finns vid COOP den 1 september mellan kl 11.00 och 13.00.
På plats finns även vår landstings- och riksdagskandidat
Nicke Grahn.
Har du funderingar kring vår politik kontakta torsten.lundborg@gmail.com

VÄLKOMNA!

ENGÅNGSHANDSKAR
Vinyl- och nitrilhandskar i minst tre storlekar.
ALLTID I LAGER!
Latexhandskar tas hem på beställning.
N

MME
VÄLKO
IN!

VARI-tryck AB

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

www.varitryck.se

FRAMÅT – inte bakåt!
Centerkvinnorna, Centerpartiet

Är du 7-25 år och gillar hund?

Kom till klubbstugan, 3/9 kl 18.00 så får du
veta mer!
Åsele Brukshundklubb

Dialogmöte med Centerpartiet

i FREDRIKA på Sjönäset 31 augusti kl 18.00.

Alla varmt välkomna!

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

PÄRMAR

Ombud för Systembolaget

i olika utföranden finns
att köpa hos oss.
tfritt!!
Alltid frak

VARI-tryck AB
Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
www.varitryck.se

www.varitryck.se

Ökad valfrihet för våra äldre –
Åsele kommun FRAMÅT
Centerkvinnorna, Centerpartiet

Antika vapen köpes

Mynningsladdade gevär och pistoler, säl-/lodbössor med tillbehör, köpes av seriös samlare.
072-93 88 287.

Kom och träffa våra poliker

Torsdagen den 30 augus kl 18.30 på Kulturhuset.
Passa på a ställa frågor och diskutera fram den om
demensvården i Åsele. Fika finns a köpa.
Välkomna!
Demensvården

Carola
Olofsson

DÄRFÖR ÄR JAG LIBERAL:

Jag vill att oavsett var
i Västerbotten vi bor
ska vi ha rätt till God
och Jämlik vård samt
tandvård

X Kryssa mig!

· Jag vill att Lycksele lasarett ska få möjligheten att bli ett självstyrande Länsdelssjukhus
· Jag vill återinföra de små enheterna med möjlighet att styra och leda sin egen verksamhet
· Jag vill ge förutsättningar till en bra arbetsmiljö för våra medarbetare
· Jag vill att patienterna ska få rätt vård
i rätt tid och på rätt plats
Carola Olofsson
carola.olofsson@vll.se

www.varitryck.se

Del 2/3 av våra viktigaste
arbetsområden:
• Landsbygdsutvecklingen är vik
med Va enkra föreningen för a å bä e ekonomiskt
all från Va enkra en i kommunen.
• Arbetsmiljö och samarbetsklima
er och
er och tjänstepersoner ska förbä as –
värdegrundsarbetet ska fullgöras och utbildning sk
er och tjänstepersoner.
• Fredrika skola ska fortsä a som F-6 skola och
verksamheten ska genomföras i samförstånd med
berörda i Fredrika
ecklas för
• Skolan i Åsele kommun ska fortsä a a
ör såväl behöriga lärare som
a öra den a ak
elever.
• Utemiljön för barnfamiljerna, t.ex. kommunens
lekparker, ska upprustas.
Resterande punkter kan du läsa om i kommande nummer av Åsele-Nytt.

www.varitryck.se

Varf

t?
Kurt-Olov Edström, 66 år
Pensionär

- Hela Sverige ska leva, det ska vara samma förutsä
på glesbygden som i städerna. Det är vik t a unna
påverka för de a i Åsele.

t!

Kom och träﬀ
29/8
31/8
1/9
5/9
7/9
8/9

16.00-17.00
16.00-17.00
11.00-12.00
16.00-17.00
16.00-17.00
11.00-12.00

- Åsele
- Åsele
- Fredrika
- Åsele
- Åsele
- Åsele (vi bjuder på kolbullar!)

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

Inga valaﬃscher f

t.

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

www.varitryck.se

ar

Vi vill lyssna på våra medarbetare
Centerkvinnorna, Centerpartiet

Tidsbeställning

0950-664 11

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

ÄLGJÄGARE

Åldersbedömning med ny metod där Du använder mobilens
teknik. För anmälan och ev frågor, kontakta
Kurt-Olov Edström 070-513 69 56 eller
Studieförbundet Vuxenskolan 0941-108 00.

Lantmännen Maskins reservdelslager i Vilhelmina är obemannat
4-pack LED
under vecka 36 (3-7 sept) på grund av älgjakt.
Telefonen kommer att vara vidarekopplad till vårt lager i Umeå.

Som plåster på såren erbjuder vi under vecka 37:
Tudor
startbatterier

15%
rabatt

Motorolje- &
bränslefilter

arbetsbelysning
15 watt

15%
rabatt

745:-





Marknadsförsäljning, Tunnbröd, Kolbullar, Hantverkare i Erke Björns, Lotterier,
Elvira i kåtan, Rose-Maries dockverkstad, Kenneth Nielsens motorsågskonst,
Tavelutställning, Försäljning av Doroteakrönikan, Ansiktsmålning, Ponnyridning,
Författarbesök Owe Eliasson och Patrik Mikaelsson, Utställning av gamla fotogenlyktor. Mini fotbollsturnéring med Jan-Åke.
Underhållning av THEO och JONAS
Fika och korvförsäljning
Arr: Dorotea Hembygdsförening i samarbete med, ABF, Vuxenskolan,

www.varitryck.se

Melodikrysset v.35 - 1 september
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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

Vänsterpartiet i Åsele
vill arbeta för ett Åsele för alla!
Detta gäller hela Åsele kommun!
Det är viktigt att kunna hålla de löften som vi ger dig som
väljare och boende i Åsele kommun.
Viktigt för att nå dit är att det behövs en vänstermajoritet i
kommunen, landstinget och riksdagen för att välfärden
skall kunna behållas och utvecklas.
Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden.
Skattebetalarnas pengar skall gå till välfärden och
inte till riskkapitallister som gör allt för att undvika
att betala skatt i Sverige.
Alla människors lika värde är en självklarhet. Kvinnor och
män skall ha samma lön för lika arbete.
Sjuka, arbetslösa och pensionärer skall inte betala mer
skatt för att finansiera alliansens jobbskatteavdrag där de
mesta går till de redan välbeställda.
Alla företag som kommunen anlitar skall teckna
kollektivavtal.
Anläggningar och verksamheter som byggts upp av oss
skattebetalare i Åsele skall vara kvar i kommunens ägo
såsom åldringsvård, skolor och annan infrastruktur.
Detta gäller också skogsfastigheter och andra anläggningar som vi skattebetalare äger och som inneburit stora
investeringar.

Ungdomssatsning
Vänstern anser att vi måste göra allt för att
få ungdomar att stanna kvar i kommunen
efter att de genomfört olika utbildningar.
Vi har stora pensionsavgångar framför oss
inom skola och omsorg. Vi måste ta till
vara ungdomarnas kompetens, annars
flyttar de från orten.
www.varitryck.se

Föreningslivet
Vänsterpartiet menar att föreningslivet skall främjas
och bevaras. Föreningar gör ett stort och viktigt jobb
i kommunen. Vi vill också att Åsele Marknad utvecklas ytterligare.

Äldreomsorgen
Äldreomsorgen skall utvecklas och personalens kunskaper
ska tas till vara. Personalen skall ges de verktyg som
behövs. Åseborg ska bli ett livaktigt äldreboende.

Turistnäringen
Inom turismen ska vi satsa på Norrlands inland med fungerande infrastruktur. Ångermanälven har flera möjligheter
och Sagavägen med skoter- och andra leder från Örnsköldsvik till Helgeland i Norge har hög prioritet.
Fortsatt satsning på jakt och fiske.
Vänsterpartiet i Åsele går till val till
Kommunfullmäktige 2018-2022 med följande namn:
1.

Stig-Anders Hansson

2.
3.

Thord Dahlberg
Joakim Uddeby

4.
5.
6.
7.

Sonja Vikman
Ulla Dahlberg
Lena Ingelsson Vikman
Lars Dahlberg

Vad vill du att vi ska arbeta med?
Har du förslag på hur vi får Åsele att bli en
ännu mera attraktiv kommun?
Kom igen nu!
Prata med oss i parken framför Coop!
www.varitryck.se

www.varitryck.se

