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

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
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0940-152 40 • post@varitryck.se

DAX ATT BESTÄLLA

STUDENTSKYLT
komplett INPLASTAD SKYLT MED PINNE 340:-

Välkommen in och välj mellan
våra färdiga förslag eller
berätta för oss om dina önskemål
så fixar vi en unik skylt!

Kontakta oss på
0940-152 40
eller post@varitryck.se
www.varitryck.se

Välkommen till Åsele - Fredrika församling
Fre. 24/5, kl. 18.00.

Sön. 26/5, kl. 11.00.
Varmt tack till Storsjö Jaktlag som hedrat minnet av vår
älskade

LARS-ERIK JANGENGÅRD
vid hans bortgång.
Siw och Anneli Jangengård med familjer

Gör dig redo för utomhussäsongen!
Målarfärg från Beckers och fortsatt kampanj på utomhusfärg.
Vi säljer även impregnerat och vanligt virke, list, panel,
stenmaterial, papp, plåt, isolering, skruv och skivmaterial
såsom gips, spån, OSB, MDF och plywood.

Öppet helgfri vardag 08.00-17.00,
onsdag 29 maj även kvällsöppet till 20.00.
Stängt torsdag och öppnar igen måndag 3 juni 08.00.
Varmt välkommen in och planera ditt bygge eller renovering.
Besöksadress: Storgatan 15, 0941-100 11 eller 070-393 3382.
Mail: snickarmange112@outlook.com

Varmt välkommen
hälsar Magnus
med personal!

www.varitryck.se

Framtidens utmaningar
löser vi tillsammans
Är du nyfiken på vad som händer i Åsele kommun?
Kom och träffa Åsele Näringslivsstiftelse 28/5
Vi berättar vad som är på gång, diskuterar tankar och idéer
om hur vi kan utveckla Åseles framtid tillsammans med dig.
Välkommen in till oss i Swedbanks
gamla lokaler kl 18.00.
Vi bjuder på go’fika!
Väl mött Calle och Katrin
Regnbågsbibliotek, Region Västerbotten presenterar:

För alla som vill vara en del av den lesbiska gemenskapen
för en stund, ett rullande museum där det queera är
normen. Möt Elfrida och Lidia och berättelser och
fotografier om lesbisk dåtid och nutid i norra Sverige.

Åsele bibliotek: måndag 27 maj, 13.00-15.00 + 17.00-19.00
Vilhelmina bibliotek: tisdag 28 maj, 12.00-17.00
Dorotea bibliotek: onsdag 29 maj, 14.00-18.00
Storuman bibliotek: fredag 31 maj, 11.00-15.00
Sorsele bibliotek: måndag 3 juni, 11.00-14.00
Malå torget: tisdag 4 juni, 10.30-14.30
Norsjö bibliotek: onsdag 5 juni, 13.00-15.00 + 17.00-19.00
Lycksele bibliotek: fredag 7 juni, 13.00-17.00
Huvudarrangör:
Regionbibliotek Västerbotten

www.varitryck.se

Su Josefssons THAIMAT
Vid OKQ8 Åsele

Lördag kl 12.00-18.00.
Söndag kl 12.00-18.00

Nyinvigning och namnbyte!
e!
Dagligverksamhet på
Finn Pålsväg 3 J (dagcenter)
byter namn till
JOBB & SERVICE! Vi visar och berättar om vår verksamhet
och bjuder på fika,
fredag 24 maj 13.00 – 15.00.
Hjärtligt välkomna!

Det gäller att ligga i
om man ska sköta sin skog

Ett aktivt skogsbruk är lönsamt. Röjningsarbetet skapar förutsättningar
för en bättre avkastning på din skog och väljer du att låta oss sköta röjningen
tjänar du pengar utan att du behöver göra jobbet själv. Har du dessutom
hållbarhetsavtalet Träkronan får du 5 % rabatt på skogsvårdsarbetet.
Norrskog bjuder in till en träff i fält om ungskogsröjning.
Tid: Fre 24/5 kl 14-18. Plats: Mörttjärnvägen, 3 km från Dorotea samhälle.
Sväng in på Byvägen, mittemot ICA, kör förbi MB och 2 km till, sväng vänster in på
Mörttjärnvägen. Skyltat.
• Ungskogsröjning, varför och hur?
• Visning av konfliktbestånd hanterat enligt ”Skogens miljövärden”
• Provkörning av Alstor miniskotare
• Vi bjuder på tunnbrödsstutar och fika
• Tävling med priser
trakronan.norrskog.se

www.varitryck.se

NYA KÖTTLÅDOR 23 maj.
Ring & boka 070-305 45 78!

Ingegerd

www.danielssonsko.se

Rösta för miljön och
en riktig klimatpolitik
VACKRA PLANTERINGAR &
AMPLAR TILL MOR!

Östernoret,
Öst
Ös
Ö
t
Åsele
Tell 0941-440 00
TTe
www.genbacks.se
ww
w

ÖPPET:

HÄRDIGA FRUKTTRÄD
Äpple, Körsbär, Plommon

Tisdag – Fredag
Torsdagar
Lördagar
Röda dagar
Måndagar

Välkomna!

20 år

kl 10-17
kl 10-20
kl 10-15
kl 10-14
STÄNGT

TISDAG
28 MAJ

Tänk vad åren går, TACK ALLA
underbara gäster för
20 fantastiska år.
Vi firar med en extra läcker buffé för
endast 75 kr/pers.
Varmt välkommen! Stina & Anki
Det är brist på bussförare!
Ansök till Vilhelmina Lärcentrums utbildning till

Yrkesförare persontransporter
Kurstid: 2019-08-05 – 2020-01-24, 25v
Läs mer om utbildningen och gör ansökan på vår hemsida
vilhelminalarcentrum.se
Kontakt SYV AnnMari Jonsson 0940-146 04

Administratör Siri Nilsson
0940-142 34
www.varitryck.se

Välvårdad 1 ½ plans villa med källare säljes i Åsele
Byggår -59, fjärrvärme, 2 garage, nytt tak -14.
Villavägen 36, för mer info: 072/235 08 91 Stefan.

Jesus säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Joh. 14:19
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

SPF Seniorerna Klippan i Åsele inbjuder
till månadsmöte den 29 maj kl 13.00.
Lunch, lotteri och info av Baker om tandhälsa.
Lokal: Emmas Kök.
Varmt välkomna!

www.varitryck.se

Rösta på Liberalerna
i EU-valet den 26 maj

Tidsbeställning

0950-664 11

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

UNGDOMSSTIPENDIAT 2019

Lions Club Åsele har inrättat ett stipendium för
ungdomar under 20 år. Stipendiet vänder sig till
enskild eller grupp av ungdomar som gjort en insats utöver det
vanliga, t ex inom skola, samhället, idrotten eller kulturen.
Lions Club önskar få namnförslag och motivering från allmänheten på ungdomsstipendiat. Förslagen inlämnas skriftligen till
Curt Arne Englund, Lokvägen 10, 919 32 Åsele. Alternativt på
mail: curt-arne@englundarna.se
Senaste inlämningsdag 2019-05-31.

Kommunfullmäktige i Åsele sammanträder
måndagen den 27 maj 2019 kl 13.00 i
Åsele Kulturhus.
Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga hos
kommunkansliet och biblioteket.
Fullständig föredragningslista publiceras på kommunens
digitala anslagstavla på hemsidan www.asele.se/anslagstavla.
Axplock från föredragningslistan:
- Årsredovisning 2018
- Budget 2020
- Uppdatering av Rehabiliteringspolicy
Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda.
Anders Westman
Ordförande
www.varitryck.se

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

