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Skaffa vårkänslor med blommor när vädret sviker...

Här finns allt från pelargoner till ormbunkar!
KÖP 2 st växter,

KÖP 3 st växter,

HALVA PRISET!

GRATIS!

få den billigaste för

få den billigaste

Erbjudandet gäller ALLA växter, både
inne- & uteblommor, under hela vecka 19!

VÄLKOMNA! Malinn

073-805 41 01

VÄLKOMMEN TILL EN KVÄLL OM STAD,
LANDSBYGD & ÄGANDERÄTT!
Thiger Skog & Mäklarbyrå har nöjet att bjuda in dig till
en kväll i landsbygdens och skogsägarens anda.
Gästföreläsare - Karl Hedin – industri- och
skogsägaren som försvarar landsbygden & äganderätten
mot rättsosäkra myndigheter kommer till Lycksele och
föreläser om stad, landsbygd & äganderätten!
Thiger Skog kommer informera om skattekonsekvenser,
ekonomi & juridik i samband med intrång på fastigheten

Torsdag 23 maj kl. 18.00
Hotell Lappland
Begränsat antal platser,
anmälan senast 16 maj till Anna Thiger
070-245 75 98
anna@thigerskog.se

I samarbete med

www.varitryck.se

Välkommen till Åsele-Fredrika församling
Sön. den 12/5, kl. 11.00.
Tors. den 16/5, kl. 09.00.
Varmt tack till alla er som på olika sätt hedrat minnet av

ANDERS NILSSON
vid hans bortgång.
Speciellt tack till Gullvivans dag- och nattpersonal för god
omvårdnad. Tack COOP Åsele för er omtanke.
Elsa, Morgan, Markus & Fanny, Mårten

Vad skulle du göra om din vardag vändes UPP OCH NER?
Läs mer på: dinsakerhet.se

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SAMT ÅRSSTÄMMA
Årsmöte för klubben samt årsstämma för dri bolaget
hålles måndag 20/5 2019 kl 18.00 på Kulturhuset.
Ärenden enligt stadgarna.
Styrelsen

Välmående för dig!
Vad kan vi göra tillsammans för att få ett bättre välmående?
Vi träffas onsdagen den 15/5, 22/5 på Fritidsgården
Kl 12.00-13.30 eller kl 17.00-18.30.
Vi bjuder på fika!

Välkommen! Medborgarskolan, Åsele

www.varitryck.se

Scka Amerikatofflor

Söndag 26 maj kl 11-15 Vuxenskolan i Åsele.
Deltagaravgi 350 kr. Garn ingår.
Ledare: Karin Abramsson från Alohyddans Garn, Lycksele.
Medtag jumpers ckor stl 3-3,5 (finns a köpa på plats om du
saknar). Egen lunch. Anmäl dig ll Studieförbundet Vuxenskolan
0941-108 00 eller direkt via www.sv.se
(sökord Åsele).
Mail: kris na.oderstal@sv.se.

Vårens
kampanj!
När du köper våra bästa
progressiva glas (Varilux Physio
3.0 eller Varilux X Design) kan du:
Alternativ 1
Köpa 1 par likadana
Variluxglas för
600:- + båge

Alternativ 2
Köpa progressiva
polariserade Solglasögon
komplett för 1595:(ord pris 4500:-)
Alternativ 3
FÅ ett par läsglasögon
utan kostnad!
LYCKSELE
0950-664 11

www.varitryck.se

Våra erbjudanden
gäller vid inglasning.

Valinformation

Öppethållandetider i vallokal och förtidsröstningslokal:
Vallokal den 26 maj – Kulturhuset
huset
0
Åsele omland
09.00 - 21.00
0
Åsele centralort 09.00 - 21.00
Förtidsröstningslokaler:
Kulturhuset, Åsele
V 19 8-10 maj 16.00 - 18.00
0 11-12 maj 10.00 - 12.00
V 20 13-17 maj 16.00 - 18.00 18-19 maj 10.00 - 12.00
V 21 20-21 maj 16.00 - 18.00 23-24 maj 16.00 - 18.00
25 maj
10.00 - 13.00
26 maj
08.00 - 21.00
Församlingshemmet, Fredrika
V 21 22 maj
14.00 - 18.00
26 maj
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 11.
Id-handling
Väljaren ska alltid ha med sig en ID-handling för att kunna
styrka sin identitet vid röstning.
Röstkort
Senast den 8 maj 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 11.
Valnämnden
www.varitryck.se

Borgsjö – Tallberg fvo kallar berörda fiskerättsägare och
fastighetsägare inom området VÄLKOMMEN till årsmöte.
LÖRDAG 2019-05-18 kl 12.00 i BORGSJÖ BYASTUGA.
Intresse av att ta del av årsmöteshandlingar anmäls till Roger Söderström
070-656 19 86 alt via mail till regors53@gmail.com

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck AB

Tel: 0940-152 40

•

E-post: post@varitryck.se

Tunnbrödsdagen
11/5 kl 10-15

Håller vi bagarstugorna öppna i Hälla,
Gafsele, Östernoret, Tegelbacksgården, Hembygdsområdet Åsele,
Lomsjö, Fredrika på Sjönäset.
Olika inslag i bagarstugorna så kom och
smaka, baka och njut tillsammans.
TUNNBRÖDSPROJEKTET

Hör av
er om ni
behöver:
°Sport/arbetskläder
°Kläder för barn/vuxna
°Tryck på kläder
°Klistermärken
°Dekor för fönster eller bil
(Märka upp barnens cyklar kanske)

°Skyltar, stora som små
°Presentartiklar
°Muggar
°Kepsar
°Och mycket mycket
mer ...

Öppettider 08-16 • Bergstigen 8 (Ovanpå Second Hand)
Telefon: 070-666 62 62 • Lycksele7.1@gmail.com

www.varitryck.se

Melodikrysset v.19 - 11 maj
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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

6-12 maj pågår Krisberedskapsveckan.
Info: www.asele.se/krisberedskapsveckan
Jesus säger: Saliga de som inte har sett
men ändå tror. Joh. 20:29b

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Tidsbeställning

0950-664 11

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

Vill du veta skillnaden
mellan oss och din
nuvarande anordnare
av personlig assistans?
I sådana fall är du välkommen att kontakta
Andreas Elveljung på 070-292 93 19 alternativt
andreas.elveljung@aktivassistans.nu

www.varitryck.se

Följ med till
Östrands massafabrik
Vi vill bjuda in dig som skogsägare till öppet hus
på Östrands massafabrik i Timrå fredag 17 maj. Vi får
en guidad rundtur i fabriken och besöker visitor center.
Vi bjuder på bussresa tur och retur, lunch och fika.
Avresa från Vilhelmina, SCAs lokalkontor bakom Posten, kl 7:00.
Avresa från Åsele, SCAs lokalkontor vid OKQ8, kl 8:00.
Anmälan sker till richard.gronlund@sca.com
eller till Richard Grönlund, tel 070-248 08 75, senast 14 maj.
Meddela var ifrån du vill åka och om det finns några matallergier.
Begränsat antal platser, så vänta inte med din anmälan.

sca.com/skog
www.varitryck.se

Foto: Jan Philip Welchering

Fredag
17 maj

