Kvalitetsdistribuerad av Posten

Postens Gruppförsändelse

Årgång 60

2019-07-03

Nr

27

SEMESTERTIDER!
Veckorna går och det börjar skymta
en semester i fjärran.

Vi håller tryckeriet stängt

15/7 – 11/8

Sista VILHELMINA-aktuellt och
ÅSELE-NYTT före semestern
kommer onsdagen den 10 juli.
Sedvanligt ger vi ut ett "extrablad"

onsdagen den 24 juli!
Vi trycker och gör färdigt före semestern
och därmed blir MANUSSTOPPET

tisdag 2 juli kl 17.00.
Tänk på detta när ni planerar er
sommarannonsering!

Glöm inte fylla på med kontorsmateriel inför sommaren!

VARI-tryck
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina.
Tel 0940-152 40.
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
www.varitryck.se

Välkommen till Åsele kyrka

Söndagen den 7/7, kl. 11.00. Gudstjänst
Ann-

Öppettider, Åsele församlingsexpedition

- 12.00.

Stort TACK till syskon, släkt och vänner,
för uppvaktningen på min födelsedag!
Stig Johansson, Fjälltuna

Vi vill rikta ett stort TACK till våra lotterisponsorer.

Listan sitter uppe vid Abborrtjärn Svedjan, Åsele.
Rissjö samfällighetsförening

Vårt varma TACK till alla er som på olika sätt hedrat
minnet av
a vår syster

ANNICA FREDRIKSSON

vid hennes bortgång och begravning.
TACK till personalen på Hemtjänsten och Hemsjukvården
för god vård och omsorg.
TACK Jenny på Åsele Begravningsbyrå för hjälp och stöd.
Maria och Anna med familjer

Tidsbeställning

0950-664 11

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

www.varitryck.se

Säljes: Stora fårskinn, vita. 600:-.
Tel 070-21 35 709.
Loppis i Blåviken (4 km från OK mot Torvsele)
Lördag 6 juli och söndag 7 juli kl 12-16. Porslin, cykel, leksaker,
spel, böcker, kläder, skor och mycket mer.
Välkomna! Jenny & Linnéa

Årsmöte Gafsele VVO

fredagen den 26 juli kl 18.00.
Plats: Gafsele Bygdegård.

Kaffestugan på Hembygdsområdet i Åsele
är öppen för gofika och våfflor i sommar.
Vecka 27-28 & 30-34: Fredag till söndag kl 12-16.
Vi har öppet varje dag under Åsele Marknad 15-23/7
kl 11-16. För mer info, ring 0941-142 30. Välkomna!

Sommar-REAN
startar i morgon – torsdag 4 juli kl 10.00

En mängd kläder och skor till

HALVA PRISET
Välkommen in och FYNDA!

SOMMARFEST i Östernorets bygdegård
g
Lördagen den 6/7 kl 16.00.

Det blir middag, tipsrunda, lotterier och underhållning av lokala
talanger. Pris: 110 kr, barn under 12 år gratis.
Fotojakt finns att hämta på bygdegårdens bro kl 16.00 fredagen
den 5 juli och lämnas in på samma ställe senast kl 16.00 dagen
g
efter. Vi tar gärna emot gåvor till våra lotterier.
Tunnbrödscafé den 1/8 kl 14.00-20.00.
Underhållning kl 18.00.
www.varitryck.se

Säljes: Fabriksny plastbåt, 3,85 m, med åror. Dubbelbottnad.
11 500:-. Tel 070-21 35 709.

Hyresledigt från 1/9 2019.

3 rum & kök med kallgarage.
Klädhuset BA:s Fastighets AB 0730-35 88 15 (Bengt).
SÖRÅSELE Viltvårdsområde kallar till ordinarie

jaktstämma söndagen den 18 augusti kl 14.00 i Söråsele
Byastuga. Sista dag för anmälan till årets älgjakt 1 augusti.
Anmälan till styrelsen.
Styrelsen

Du golfspelare som inte spelat på e par år.
Vi erbjuder Dig a återkomma som medlem
2019 med full spelrä.
Vi hoppas du vill återuppta golfen.
Senior från 21 år för 1 500 kronor och junior upp ll ej fyllda 21 år
250 kronor.
Betala i så fall ll Åsele idrosanläggningar AB, BG 5742-6967.
Ange adress och personnummer. Mer informaon kan fås på
kansliet 0941-66600 eller mail info@aselegk.com
Välkommen! Styrelsen

Ponsse AB i Åsele
SEMESTERTIDER
Vecka 27 och 28
Vecka 29 och 30

Trevlig sommar!

Begränsade öppettider
Stängt

Ponsse AB Åsele, Norrstrandsvägen 19, 0941-108 91
A logger´s best friend
www.ponsse.com

www.varitryck.se

www.varitryck.se

Verkar detta som jobbet för dig så skicka in din ansökan på Hedlunda.com/jobb

Vår målbild är att alla ska kunna utvecklas på jobbet och eftersträvar därför rotation på arbetsplatsen
och de olika arbetsmomenten.
Vi söker dig som har viljan att lära, Du är noggrann och kvalitetsmedveten och har lätt för att jobba i grupp.
Vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökanden.
Vi arbetar efter 2-skiftsmodellen, det finns även ett ständigt nattskift och ett fåtal på dagtid.
Lön enligt kollektivavtal.

Vi söker allt mellan traktor-/truckchaufförer, hyvlare, borrare, montörer
och packpersonal.

Vi är ett träindustriföretag som tillverkar möbler i fura till en av världens största möbelföretag. Vi levererar ca 3 miljoner produkter varje
år och har ett högt automatiserat flöde. Vi är ca 185 anställda och fortsätter att växa.
Till hösten så ökar vi produktionen ytterligare och startar upp nya produkter, och söker därmed personal med start efter semestern.

Vi söker personal

Är det dags att måla
om i sommar?
- Vi hjälper dig!

Från

Erbjudandena gäller hela sommaren 2019.

rabatt på våra
fasadfavoriter

Butiken är fylld med sommarpriser på
utomhusfärg från Jotun och Beckers!
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Ändrade öppettider
under sommaren v28-31 (8/7-4/8)
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Mån-fre 8-17 • Lör 9.30-14
Sön stängt
Lev rek pris

Lev rek pris

Happy Homes Lycksele
Storgatan 99, 921 32 Lycksele
0950-278 70
Ord öppettider må-fr 07-18.00, lö 9.30-14
www.happyhomes.se
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@happyhomestrion
Vi finns även på Facebook!

www.varitryck.se
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Säljes: Kultfiat 126 -97. 15 000:-.
Tel 070-21 35 709.

Välkommen på BILBINGO, Trillen Åsele kl 13.00

7 juli & 18 augusti

Arr: Åsele Ridklubb i samarbete med Vuxenskolan
Melodikrysset v.27 - 6 juli
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Klipp ut och spar!

Lantligt hus med möjlighet till djurhållning önskas hyra,
eventuellt köp vid senare tillfälle. Tel 076-774 76 22.
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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:...............................................................................................................................................

www.varitryck.se

www.varitryck.se

