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Avvikande utgivning!
Under våren kommer det att bli
några avvikelser i utgivningen
av våra annonsblad.

V 17
Manusstopp

utgivning fredag 26/4
tisdag 23/4 kl 12.00

V 18
Manusstopp

utgivning tisdag 30/4
onsdag 24/4 kl 15.00

V 22
Manusstopp

utgivning tisdag 28/5
onsdag 22/5 kl 12.00

V 23
Manusstopp

utgivning tisdag 4/6
tisdag 28/5 kl 15.00

O
B
S

I övrigt kommer
annonsbladen som
vanligt på onsdagar.

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

www.varitryck.se

Påskens gudstjänster i Åsele
Skärtorsdagen 18/4, kl. 18.00.
Långfredagen 19/4, kl. 11.00.
Påskdagen 21/4, kl. 11.00.
-

-

Skärtorsdagen 18/4, kl. 15.00.
Skärtorsdagen 18/4, kl. 18.00.
Långfredagen 19/4, kl. 11.00.
Påskdagen 21/4, kl. 11.00.

ÅRSMÖTE

för Noretbyarnas fiskevårdsområde 25/4 kl 19.00
i Östernorets Byastuga. Välkomna!

www.varitryck.se

fick tyvärr inte plats denna vecka.
RED

Långfredag 11.00 Lars Siljebo.
Påskdagen 11.00 Kornelius Novak.
I båda mötena sjunger Filadelfias sångare påsksånger.
Ons 24/4 18.00 Hemgrupper. VÄLKOMMEN!
Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

MELODIKRYSSET

Påskens gudstjänster i Fredrika

Extraöppet på Salig Röra ons 17/4 15.00-18.00!
SPF Seniorerna Klippan i Åsele inbjuder
till månadsmöte den 24 april kl 13.00.
Lunch, lotteri och info. Lokal: Emmas Kök. Varmt välkomna!

Tidsbeställning

0950-664 11

VÄLKOMMEN!
LYCKSELE • 0950-664 11
Kvalité och Service - det syns!
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Möt våren
med precis den
porten du vill ha
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Det är bara hos oss som du kan
välja bland hela Crawfords sortiment.
Det blir ett enkelt val om du bjuder hem oss
på ett kostnadsfritt måttagningsbesök redan idag.
Tillsammans väljer vi den portmodell och de tillval som
passar dig och ditt hus.

LYCKSELE: Stråvägen 27. Tel. 070-327 57 93
lycksele@crawfordcenter.com www.crawfordcenter.se

www.varitryck.se

* Gäller vid köp av Crawfordport (valfri modell och färg utan extra kostnad) tillsammans med portmotor. T.o.m 31 maj 2019
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Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se

Ny grafisk profil
Kommunfullmäktige har antagit en grafisk
profil och manual för Åsele Kommun. Det
innebär att kommunen får ett lite nytt ansikte utåt och enhetlig
kommunikation. Vår nya logga är ett
komplement, inte en ersättning, till kommunvapnet. Enligt
Riksarkivet är kommunvapnet allas som bor i kommunen, medan
den nya loggan är kommunorganisationens. Kommunvapnet
kommer fortfarande att användas i officiella och formella
situationer.
Loggan är abstrakt och symboliserar Åsele på en mängd olika sätt.
Många ser renhornen från kommunvapnet, vittra som dansar,
glada människor som leker, sommarsolen och mycket mer.
Vad ser du?

Kommunal vuxenutbildning
Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns
möjlighet att ta del av gymnasial vuxenutbildning i alla länets
kommuner.
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Komvux
Åsele. Kurser i svenska för invandrare (SFI) anordnas i Åsele.
Ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida. Ansökan till
vuxenutbildning/SFI ska lämnas till Komvux Åsele. Utbildningar
på annan ort ska kompletteras med en ansökan till
utbildningsanordnaren.
Ansvarig rektor Yvonné Nordlander, 0941-141 05.
Studie- och yrkesvägledare Hanna Persson, 0941 -141 13.
Mer information finns på www.asele.se/komvux
Kom ihåg att göra din
röst hörd den 26 maj i
valet till EU-parlamentet!

www.varitryck.se

Öppettider under helgerna
Skärtorsdag 18 april och Valborgsmässoafton 30
april har kommunkontoret öppet kl 8.00 - 12.00
Vi önskar alla en glad

pÅsk!

Biblioteket informerar
Världsbokdagen tisdag 23 april
Ta en bok! Vi skänker bort vuxen böcker hela veckan.
Torsdag 25 april öppet lite extra 9.00 – 17.00.
Välkomna!
eRUM på biblioteket
besök Carina Haldebo så hjälper hon dej med e-tjänster, till exempel
Skatteverket, Försäkringskassan, e-mail, facebook, hur man hittar
blanketter eller hur man beställer på internet och mycket mera.
Gör ett besök hos henne, öppet samma tider som biblioteket eller
ring/maila henne 072-519 29 24 carina.haldebo@asele.se

Tillväxtdagen i Åsele
Den 8 maj arrangerar Åsele Näringslivsstiftelse
tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrland
och Swedbank en dag om tillväxt i företag med
fokus på finansieringsformer och –möjligheter.
Tillväxtdagen arrangeras på Åsele Värdshus kl 12.45 - 16.30
Besök www.asele.se för mer information och länk till anmälan.

Idag har vi öppet som vanligt, men
imorgon torsdag stänger vi kl 12.00
Vi har sedan stängt under långfredagen och
annandag påsk.
Vid akuta fel utanför kontorstid, ring vår jour på tel 070-647 54 11
Välkommen åter på tisdag.
Vi önskar er en

www.varitryck.se

Kom ihåg Varpsjönappet på Långfredag kl 12.00. Se annons v14.
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son,
för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha
evigt liv. Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

STREETDANCE fredag 3 maj på Åsele Kulturhus

Arr: Ungdomsgården, Fritid, Turism & Kultur

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 26/4:

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

Dorotea Myway 12.45-13.00.
Vilhelmina f d Televerket 15-15.30.
Åsele OKQ8 17.00-17.15.
Sista turen för säsongen.
Förbeställ gärna.
Välkomna! Anna & Martin
Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47. www.lappmarksbonden.se
sca.com/skog

Funderar du på att avverka eller
behöver du kanske en skogsbruksplan?
När du väljer SCA får du en partner som är trygg, lokal och
långsiktig. Våra tjänster täcker skogsägarens hela behov.
Kontakta oss så berättar vi mer!
Elof Grönlund
Åsele
tel 072-142 44 45

Jan Erik Jonsson
Vilhelmina östra/Dorotea
tel 070-245 19 73

www.varitryck.se

Richard Grönlund
Vilhelmina västra
tel 070-248 08 75

fick tyvärr inte plats denna vecka.
RED

Vi finns här för
dig och din skog

MELODIKRYSSET

För barn, ungdomar & vuxna! 3 olika grupper. Nybörjarnivå.
Danslärare: Mathias Pettersson-Sango. Kostnadsfritt för barn
& ungdomar. 60 kr för vuxna.
Mer info: www.asele.se/streetdance

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

Skärtorsdag 18/4 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 onsdag 29/5.

Välkommen!

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

RAJA-RYCKET 2019

Påskafton Lördag 20 april kl 11-13
VINN PÅ FÖRKÖP!

10000 kr / 2000 kr

Utlottning på förköp gjorda
till segraren i respektive klass.
senast 17 april
Läs mer på
Klass U:
kl 12.00.
www.raijaik.se
eller på
Klass Ö:
facebook @raijaik

Sök bidrag till sommarlovsaktiviteter.

Åsele kommun har även denna sommar fått statliga medel
för att ordna kostnadsfria aktiviteter för barn och unga mellan
6-15 år.
Föreningar/organisationer kan söka bidrag från kommunen
för att ordna nya aktiviteter eller utöka befintliga aktiviteter
under sommarlovet 2019. Aktiviteten ska vara kostnadsfri för
deltagaren.
Mer information samt ansökningsblankett finns på
Åsele kommuns hemsida.
Åsele kommun Arbetsmarknadsenheten.
Dan 073-088 15 30, Zandra 076-142 68 20.
www.varitryck.se

Nu öppnar vi i:

LYCKSELE

10.00.
iksgatan 9, 26/4 kl.
Välkommen till Fabr

Vi bjuder på korv
och kaffe fredag
den 26/4.

20%
på hela sortimentet under
öppningshelgen 26-28/4.

PÅ ÖPPNINGSDAGEN, 26/4
ÖPPNAR VI KL 10.00

MÖT VÅRA
LEVERANTÖRER
SOM SVARAR PÅ
FRÅGOR OM
ISOLERING
OCH GOLV
Finns på plats på
öppningsdagen.

ORDINARIE
ÖPPETTIDER:

Mån-fre
Lördag
Söndag

07-18
09-14
10-14

20 % gäller på Byggmax i Lycksele i hela anläggningen på
ordinarie styckpris. Kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Erbjudandet gäller 26-28 april 2019.
Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

www.varitryck.se

