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sca.com/skog

Ta vara på
alla värden
i din skog
Med en skogsbruksplan får du
värdefull information för att bedriva
ett lönsamt och hållbart skogsbruk. Du får
ett bra beslutsunderlag som hjälper dig
att förstå vad, när och hur du ska göra
för att sköta din skog på bästa sätt.

SVENSK A CELLULOSA AK TIEBOL AGE T

Just nu kan du teckna kontrakt på en skogsbruksplan
för endast 99 kr/ha (ord.pris 130 kr/ha).
Ring oss idag så berättar vi mer. Du vet väl
att du alltid kan kontakta oss när du har frågor
om din skog. Du hittar din virkesköpare på
sca.com/skog eller i Skogsvinge.
Kom ihåg din ungskog! Passa på att boka dina röjningar inför
kommande säsong. Tecknar du kontrakt för röjning innan
30 november garanterar vi utförande under säsongen 2019.

Foto @Michael Engman

SVENSK A CELLULOSA AK TIEBOL AGE T

Passa på:
skogsbruksplan
99 kr/ha

www.varitryck.se

Välkommen till Åsele-Fredrika församling
Sön. 28/10, kl. 11.00.
Tis. 30/10, kl. 18.30.
Sön 28/10 18.00 Bön och lovsång.
Ons 31/10 18.00 Hemgrupper. VÄLKOMMEN!

Vårt varma tack för omtanke, blommor och minnesgåvor i
samband med

GUN AXBERG

bortgång.
Tack till personalen på Gullvivan för god omvårdnad.
Bo och Jan med familjer

Gå den spännande

SPÖKVANDRINGEN!
Onsdagen den 31/10 på Kulturhuset,
för dig på låg- och mellanstadiet.
Kom gärna utklädd!
SPÖKVANDRIN
SPÖKVANDRINGEN
börjar 18.00 FÖR LÅGSTADIET
och 19
19.00 FÖR MELLANSTADIET.

Halloweendiscot

Direkt efteråt drar
igång och håller på till 21.30! Fikaförsäljning.
Anmäl dig via länkarna på asele.se eller på
UG Åseles Facebooksida senast den 29/10.

www.varitryck.se

GRATIS!

Bion i Åsele visar

HALLOWEEN (2018)

Söndag 28 oktober kl 19.00. Från 15 år. 100 kr.

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli
frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Tim.2:4
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck AB

Tel: 0940-152 40

•

E-post: post@varitryck.se

Mystikvandring
på hembygdsområdet i Åsele

Kom och vandra med oss, man vet aldrig
vad som kommer fram bakom knuten.

Tisdag 30 oktober kl 17-19.
Vi bjuder på korv och saft.

TORKPAPPER!
Prisexempel

319:Tork Universal
0m
34 cm x 1000

99:-

55:-

Minitork
Tork M2
Centrummatad
Centrummatad
120 m
300 m
Vid köp av hel förpackning –
Toapapper
11 rullar – 50:-/st.
hel bal, 64 rullar

299:VARI-tryck AB

post@varitryck.se • 0940-152 40
www.varitryck.se

www.varitryck.se

Moms ingår i samtliga priser

Hela TORK-sortimentet
finns hos oss - både
papper och hållare.
En del i lager, annat
på beställning.

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 26/10:

Mandel, King-E, Princess
och Blue Belle. Egen odling.

Dorotea Myway 12.45-13.00.
Vilhelmina f d Televerket 15.00-15.30. Förbeställ gärna. Nästa tur 30/11.
Åsele OK/Q8 17.00-17.15.
Välkomna! Anna & Martin
www.lappmarksbonden.se Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47.

Höstlovskul
H
östlov
vsskul p
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Åsele
sele b
bibliotek
ibliotek
Serieworkshop från 8 år

med Johanna Kristiansson måndag 29 oktober kl 13-15.

Spökworkshop

med Anna Hansson Degerman onsdag 31 oktober kl 10-12.

OBS! Anmälan för spökworkshopen till biblioteket 0941-140 80.
Med
Arr:

Begränsat antal platser. Arr:
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Just nu behöver vi:

Vi söker nya
medarbetare

Industrielektriker
Projektledare
Drifttekniker Vatten Norsjö
Drifttekniker Vatten-Vind Arjeplog
Drifttekniker Vind Malå
Drifttekniker Vind Blaiken
Planerare Vind
Läs mer och ansök på
www.es.se/jobba-hos-oss

www.varitryck.se
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Vilhelminas skoterhandlare
hälsar alla välkomna till

Snöskoterns Dag 2019

Lördag 27 oktober kl 10.00-16.00

www.varitryck.se

Influensavaccination
startar 6 november
I år ger vaccinet skydd mot fler influensavirus.
Rabatterad influensavaccination erbjuds vissa riskgrupper, det vill säga
personer som riskerar att få svår influensa eller drabbas av allvarliga
följdsjukdomar. Dessa betalar 60 kronor, övriga betalar 250 kronor.
Riskgrupper är:
Personer 65 år och äldre
Gravida efter graviditetsvecka 16, eller tidigare om kvinnan även tillhör annan riskgrupp
Vuxna och barn över 6 månader med
• kronisk hjärt- eller lungsjukdom
• nedsatt lungfunktion eller som har svårt att hosta av andra orsaker
såsom extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
• kronisk lever- eller njursvikt
• diabetes
• kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Övriga
För övriga personer är influensa sällan farligt. De flesta tillfrisknar inom en vecka.
Smittspridningen kan minskas genom att influensasjuka stannar hemma samt hostar
och nyser i armvecket. Familjemedlemmar och personal runt personer med kraftigt
nedsatt infektionsförsvar bör vaccinera sig för att skydda dessa känsliga personer.
Tvätta händerna ofta och noggrant, så minskar du risken både för att smittas och
smitta andra.

Pneumokockvaccination
Samma riskgrupper bör också vaccinera sig mot pneumokocker som kan orsaka till
exempel svår lunginflammation efter influensasjukdom. Undantaget är gravida. De
flesta behöver bara en dos vaccin som kostar 195 kronor. Personer med mycket nedsatt immunförsvar behöver ett till vaccin som kostar 465 kronor. Om du tillhör en
riskgrupp betalar du enbart för vaccinet. Om du inte tillhör en riskgrupp betalar du
för både vaccin och besök. Pneumokockvaccination kan du få på din hälsocentral
eller sjukstuga i samband med vaccination.

Vaccination utförs på din hälsocentral. Aktuella vaccinationstider
för din hälsocentral eller sjukstuga finns på 1177.se/hittavard.
Mer information finns på 1177.se/influensavaccin. Information om
influensavaccination på fler språk finns på 1177.se/other-languages

www.varitryck.se
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Varrajoavkkut leat:
KůďŵŽƚϲϱũĂŐŝũĂďŽĂƌƌĄƐŝƚ
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ĚĄǎŝƐ͘ϭϭϳϳ͘ƐĞͬŚŝƩĂǀĂƌĚŐĄǀŶŶĂƚĄŝŐĞŐƵŽǀĚŝůŝƐďŽĂŚŬŬƵŶĄŝŐŐŝŝĚ͘

Influenssarokotukset
alkavat 6. marraskuuta
Riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden tulee
ottaa influenssarokote vähentääkseen
vakavan influenssasairauden ja vaikeiden
jälkitautien riskiä. Riskiryhmään kuuluvalle rokotus maksaa 60 kruunua. Muille
hinta on 250 kruunua.

Riskiryhmiä ovat:
65-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt
Raskaana olevat 16. raskausviikon jälkeen tai jo aiemmin, mikäli odottava äiti
kuuluu johonkin toiseen riskiryhmään
Yli 6 kk:n ikäiset lapset sekä aikuiset,
joilla on:
• Krooninen sydän- tai keuhkosairaus
• Henkilöt, joilla on keuhkojen vajaatoimintaa, tai joille yskiminen on hankalaa jostain muusta syystä (esim. huomattava ylipaino, neurologiset sairaudet ja monivammaisuus)
• Krooninen munuaisen tai maksan vajaatoiminta
• Diabetes
• Huomattavasti heikentynyt immuunivaste.
Kaikkien riskiryhmiin kuuluvien, muidenkin kuin raskaana olevien, tulee ottaa
rokote myös pneumokokkia vastaan.
Ota rokotus omassa terveyskeskuksessasi. Tietoa tällä hetkellä annettavista rokotuksista sivuilta 1177.se/hittavard.

www.varitryck.se

Fredag 26/10 kl 12.00-16.00
finns vi på nedre torget med

Tel 0940-250 90
www.mbergmansfisk.se

försäljning av nyrökt kött & fisk,
ost, tunnbröd mm! Nästa tur 30/11.

Välkommen!

www.varitryck.se

Inbjudan till Medborgardialog
Vad är viktigt för att du ska känna dig trygg i Åsele?
Tisdagen den 30/10 mellan klockan 14.00-17.00
genomför Polisen tillsammans med kommunen en
medborgardialog på nedre torget. Välkommen!

Paketjakten i morgon

Dra rätt kort!

0941-662 10

Du drar ett kort ur kortleken,
kortet bestämmer vilken rabatt du får.

Du kan få upp till

(Se skyltar i butiken)

50% rabatt på hela sortimentet.

Gäller ENDAST mellan 17.30 till 20.00.

Undantag - redan prisnedsatta varor & varor från LJ Design samt presentkort. Välkommen in!

PAKETJAKTEN

Kvällsöppet i våra butiker

TORSDAG
25 OKTOBER
R
17.30-20.00

Handla i våra butiker under
kvällen och delta i Paketjakten, med chans att vinna fina
hemliga paket! (OBS! Gäller endast under kvällen.)
Välkomna! Åsele Köpmannaförening.
Deltagande butiker: Anna-Gården, Axbergs Maskin &
Vapen, Blomhörnan, Coop, ICA, Klädhuset BA:s, Kronan,
Pallins, Åsele Färghandel, Åsele Radio & TV-center,
OKQ8, Botaniq och Björns Tech & Gaming.

www.varitryck.se

Melodikrysset v.43 - 27 oktober
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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

Tidsbeställning

0950-664 11

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

Förbrukningsmateriel för älgjakten hittar du hos o
oss!
s
Kraftpapper

Papperstallrikar

Plastbestick
Pappmuggar
Engångshandskar

Torkpapper

REA 25-27 OKTOBER
Nu gör vi plats för julen och kör upp till 50% rabatt på allt i butiken

Secondhand butiken i Vilhelmina Kyrkstad
www.magasinmix.se
instagram.com/magasinmixvilhelmina
facebook.com/MagasinMixVilhelmina

Må-fre:10.00 - 17.00
Lö:11.00 - 14.00

Storgatan 19
Tfn: 070 - 221 92 69

P O R S L I N . M Ö B L E R . P RY D N A D S S A K E R . H U S G E R Å D

CENTERPARTIET medlemsmöte den 25 oktober kl 18.00
på Vuxenskolan i Åsele.
Vi bjuder på kaffe och fira vår valframgång med att
bjuda på ny energi. Fruktpåsar kommer att finnas till
alla medlemmar som kommer till mötet.
Välkommen hälsar Centerpartiet
och Centerkvinnorna

SPF-resa till Jamtlis julmässa
i Östersund 8 december

Avresa kl 8.00 från Busstation i Åsele. Resan kostar 250 kr
+ inträde 80 kr. Mat under dagen betalas av var och en.
Sista anmälningsdag 5 november till Karin 073-083 8091,
Anna-stina 073-044 46 09.
Medtag fika, en god vän och ett glatt humör

Välkommen till en julig resa!
www.varitryck.se

EXPO

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

Här är några exempel
p
Pop-u

vägg

Pop-up
bord
Bannerbow

Beachflaggor

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar
Trottoarpratare
T
Tro
rottoarpratare

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

