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God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År
önskar vi alla våra
kunder och läsare!
önskar vi alla våra
kunder och läsare!

Tryckeriet STÄNGT
22/12 tom 6/1.

Nästa annonsblad
kommer den 9/1.

Manusstopp 7/1 kl 12.00.

Mattias, Katarina, Benke,
Lisa, Kicki & Set.

VÄL MÖTT 2019!

VARI-tryck AB
Volgsjövägen  94C, 912 32 Vilhelmina.

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

Hemsida: www.varitryck.se
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Åsele-
Sön. 23/12, kl. 11.00.

Julafton kl. 11.00.

Julafton kl. 22.00.

Juldagen kl. 09.00.

Sön. 30/12, kl. 11.00.

Nyårsafton kl. 15.00.

Nyårsdagen kl. 18.00.

Trettondedag jul kl. 11.00.

Trettondedag jul kl. 18.00.

Ett varmt tack till alla som genom blommor, gåvor och 
deltagande hedrat minnet av vår käre

         STIG-OLOF BRAGMO
 Anstey
 Mamma
 Markus & Mattias med familjer
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Centralgatan 40A, Åsele
handelsbanken.se/åsele

God jul och 
gott nytt år
Vi vill tacka alla kunder för ett gott 
samarbete under året. Tack för att  
ni har valt oss som bank.

Samtidigt vill vi passa på att hälsa 
både nya och gamla kunder varmt 
välkomna in till oss under 2019. 

Vi ser fram emot ett nytt år 
tillsammans med dig.

Juldagen kl 15.00
Julmöte. Julsånger, livsberättelser.

Söndag 6/1 kl 11.00 Årsmöte. VÄLKOMMEN!

Sophämtning jul och nyårshelgerna
Under jul och nyårshelgerna blir det förseningar i 
sophämtningsturerna. Det är många helgdagar under 
veckorna 52 och 1.

Men ställ ut sopkärlet ordinarie hämtdag och låt stå framme �lls 
det är tömt

• Hjälp oss med a� ställa sopkärlet rä�
• Sopkärlet ska vändas så a� lockets öppning är riktat  

 mot vägbanan. Hjulen in mot fas�gheten. 
• Sopkärlen ska placeras på den sida av gatan, som   

 chauffören ställer den.
• Sopkärlet får inte stå mot husvägg, under träd el dyl.

Frågor ring Åsele kommun tekniska avd 0941-140 00 vxl.
Trevlig helg önskar Åsele kommun Tekniska avd.
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EXPO Allt för din mässa/utställning
eller ditt event

kan du beställa hos oss!

Här är några exempel

Bannerbow

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

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

Trottoarpratare

Reklamflaggor i flera
storlekar

Pop-up
bord

Beachflaggor

Pop-up vägg

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

TTrottoarpratareTro

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB
Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.
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Åsele MS önskar alla sponsorer, maskinägare, 
funktionärer, förare, publik, medlemmar –

en God Jul och ett Gott Nytt År!
Stort tack för ert stöd säsongen 2018. Vi ses på banorna 2019!

Åsele akutvårdsavdelning stänger fredag 28 december och öppnar 
 igen måndag 7 januari. Under tiden är all jourverksamhet förlagd

till Vilhelmina sjukstuga, men mottagningen är öppen helgfria 
vardagar med viss neddragen verksamhet.  

 

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och information  
om jourhavande läkare.

Helgtider för akutvården

Vid misstanke om livshotande sjukdom eller stroke ring 112.

Stötdämpar-

service...
.....

Nu renoverar vi 
dina stötdämpare.

Lars, Germund & Ingemar

Med ny olja och gas blir dina stötdämpare som nya
Välkommen in till oss eller ring 0940 - 100 00.

Fredag 21/12 kl 12.00-16.00
finns vi på nedre torget med

försäljning av nyrökt kött & fisk,
ost, tunnbröd mm!   Tel 0940-250 90

www.mbergmansfisk.se Välkommen!
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TORKPAPPER!
Prisexempel

Tork Universal
34 cm x 1000 m

Toapapper
hel bal, 64 rullar

Minitork
Centrummatad
120 m

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

299:-

55:-319:-

Moms ingår i samtliga priser

Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 50:-/st.

Hela TORK-sortimentet
finns hos oss - både
papper och hållare.
Snabba leveranser!

T
hh

VARI-tryck AB

99:-Tork M2
Centrummatad
300 m

Fiskerättsägare, bybor och sportfiskare

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
önskar Gafsele FVO

God Jul &
      Gott Nytt År
    önskar jag er alla!

Kontakta oss vid intresse,
Mona 072-555 32 36,
Catrin 070-683 91 12.

BRF2 Åsele.
2 bostadsrättslägenheter till försäljning
eller uthyres i centrala Åsele:
- 2:a om 53,5 kvm med balkong.
- 3:a om 65,5 kvm med balkong.

Information bankomat
Bankomaten i Åsele kommer att vara
kvar på samma ställe som idag.
Ombyggnation kommer att genomföras under perioden 
190108-190122. Under denna  tid kommer det inte vara möjligt 
att ta ut kontanter. 
Spara annonsen!         Stiftelsen Åselehus
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Tack till er som röstade på oss!

M
itt i Lappla

nd

God Jul och Go� Ny� År
önsk Vänst	ptiet Åsele

Allt för presentinslagningAllt för presentinslagning
hittar du hos oss!hittar du hos oss!

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

VARI-tryck AB
Julpapper

Saxar

Tejp

Lim

Presentband
Juletiketter
Rosetter
Bandstrimlare

Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde 
Son till världen för att vi skulle leva genom honom. 

1 Joh. 4:9 Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Tack för ett gott samarbete och God Jul & Gott Nytt År!
Önskar jag er uppdragsgivare, vänner och bekanta.

F:a T Dahlberg

Personligt: Man 60+ söker äldre man.
Svar till: "Norrlänning", VARI-tryck, Volgsjövägen 94 C, 
912 32 Vilhelmina.
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handelsbanken.se/dorotea
handelsbanken.se/åsele

Välkommen till  
oss på rådgivning
Nu utökar vi vårt fokus på rådgivning och 
gör det enklare för dig att välja tider som 
passar dig bäst. 

I samband med den nya satsningen förän- 
drar vi våra öppettider för kassaärenden:

Dorotea  
Måndag, onsdag och fredag klockan 10-13

Åsele  
Tisdag, torsdag och fredag klockan 10-13

Övriga tider är du varmt välkommen till oss 
på rådgivning. Hör av dig, så bokar vi in en tid.

Vi ser fram emot att träffa dig.

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

 God Jul & Gott Nytt År
önskar Alohyddans Garn, Lycksele
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4 5

6

7

8

9 10

11

12 13 14

15

Melodikrysset v.51 - 22 december

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:...............................................................................................................................................
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4 5

6

7 8 9

10 11

12

13 14

15

Melodikrysset v.52 - 29 december

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:...............................................................................................................................................
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Tankar inför julen
Julen är ej för alla den fest som många vill göra den till.

Med dignande bord, med skinka och sill,
med klappar och gran ta vad Du vill,

så tror vi att lyckan är gjord.

Massmedialt så matas vi ständigt.
Vad blir årets julklapp?
Det måste vá trendigt!

Måste det till krig eller naturkatastrof 
för att vi ska ta till oss att människor svälter,

att nöden är stor hos syster och bror.

Är vi beredda?
Klarar vi av det om nöden oss drabbar?

Att fira jul kan visst vara kul,
men det måste ej vara så överdrivet.

Vi kan blott bli mätta, hur mycket än finns,
vi har ljus och värme och vänner vi minns.

Låt julen få vara en helg bland de andra,
med måttligt med mat och allt det andra.
Låt tankarna vandra till syster och bror,

till nöd och där hungern är stor.
Då kanske vi känner

att måttligt är bäst, till vardags och fest.

Anita Sjögren
Nästansjö
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Han började med att binda flugor och 
utvecklade egna mönster så bra att flug-
orna snabbt blev storsäljare. Flugtillverk-
ningen började hemma vid köksbordet på 
”Myran”, två km utanför Vilhelmina. Där 
Reinhold bosatte sig tillsammans med fru 
Alma och åtta minderåriga barn.
På våren tog Reinhold cykeln och drog i 
väg många mil neråt Åsele och Ådalen och 
sålde flugor. 1934 lånade han 2 000 kronor 
för att kunna ägna hela vintern åt 
flugbindning. Barnen hjälpte till. Det gick 
bra och flugorna gav tillbaka med vinst. 
Tillverkningen utökades med drag och 
spinnare. Släplinor och uttrar var andra 
produkter som togs fram.
Sedan köket blev för trångt byggdes 
verkstaden vid sidan av fädernehuset 
1935-36. Elström fick man först på 40 talet 
och kunde då ställa undan den lilla 
bensinmotorn som dittills fått svara för 
lyset i huset.1938 köpte företaget sin första 
bil, en A-Ford av 1932 års modell. Med 
bilen öppnades nya möjligheter och 
försäljningsresorna förlängdes alltmer. 

Kriget kom och det blev mera problema-
tiskt med tillverkningen. Men trots restrik-
tioner och svårigheter att köpa material, 
lyckades man uppehålla produktionen.Efter 
freden kunde man köra i gång på allvar 
igen. 
Butiken  öppnades 1956, den som numera 
heter Grönlunds Jakt & Fiske. 1962 flyttade 
fabriken med ett femtontal sysselsatta in till 
centrala Vilhelmina. 1983 togs företaget 
över av av Hans och Håkan Grönlund. 
Tredje generationens Grönlundare. 
Sven, som är upphovsmannen till storsäl-
jande flugmönster som Nattslända och 
Deep Purple, band mer än 1,5 miljon 
flugor under sin livstid !
Under 50-talet och fram till början av 
70-talet var RGV Vilhelminas största 
privata arbetsplats sett till antalet anställda. 
1968 hade vi ett hundratal  flugbindare, 
mestadels kvinnor ute på landsbygden som 
drygade ut inkomsterna från jordbruken.
Efter Tjernobylkatastrofen då vi förlorade 
nästan all försäljning i några år, startade jag 
upp en reklamfirma, Hilex Reklam AB. Idag 

jobbar vi med förutom flugor, reklam,
konsultverksamhet och hjälper 
företagare med bokföring.
All verksamhet är nu flyttad till 
fabrikshuset på Myran som byggdes 
1935. 
Vi är Sveriges äldsta företag som 
tillverkar fiskredskap

God Jul och Gott Nytt År  
önskar Hans Grönlund

RGV Reinhold Grönlund Vilhelmina
Det var min farfar, Reinhold Grönlund, som startade 
RGV 1928 

för mer information  e-mail: hansg@mac.com
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3

4 5

6 7 8

9

10

11

12 13 14

15

Melodikrysset v.1 - 5 januari

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:...............................................................................................................................................
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Paral le l lgatan 88

Välkommen in
till oss på

Yamaha Vilhelmina.

EXTRA JULÖPPET 22-23 DEC KL 10-14

Vi bjuder på glögg
& pepparkaka!


