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Nr

Norrländsk
pellets
för stugan
eller stallet.

A-Trä, Arjeplog: 0960-100 40

1 pall
= 768 kg

Arvidsjaur Maskinmekaniska:
Matts Elfing 070-695 88 67

1 storsäck
= 700 kg

Kontakta din återförsäljare för pris.

Plåt & Byggspecialisten, Storuman: 0951-105 33
OBS! Nya priser från och med 1 oktober.
Läs mer om vår pellets på baseco.se
Baseco Golv AB, Ammarnäsvägen, Sorsele
Tel: 0952-550 10
www.varitryck.se

38

Välkommen till Fredrika kyrka
Sön. den 22/9, kl. 11.00. Gudstjänst

Ons 18.00 Hemgrupper.
Sön 11.00 Gudstjänst, Ronald Findin.
Tor 26/9 19.00 Sångkväll med Jard Samuelsson. VÄLKOMMEN!

Vår älskade

GUNNAR BJURVALD

har lämnat oss i oändlig saknad.

Eva
Kim, Max
Mysan och Bosse
Sakarias och Hannah
Simon, Matilda, Samuel, Lova
Jens, Malin, Jennifer, Fatima, Thor, Majken
Då begravningen sker på annan ort inbjuds alla som vill hedra Gunnars minne
till en minnesstund i Åsele Församlingshem torsdagen den 19/9 kl 14.00.

TORKPAPPER!
Prisexempel

255:Tork Universal
34 cm x 1000 m

Torrk M
Tork
M2
2
Centrummatad
300 m

79:-

VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina • Tel: 0940-152 40

www.varitryck.se

/rulle

Tar även hem hållare
& andra torkpapper
med snabb leverans!

44:-

Minitork
Centrummatad
120 m

Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 40:-/st.

Moms tillkommer på ovanstående priser

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

Studiebesök på
Hissmofors sågverk 28/9!

Välkommen till en trevlig dag tillsammans med Norrskog. Under studiebesöket diskuterar vi även Biometrias nya klasser Prima & Sekunda.
Tid: 28/9 kl 06:30. Bussen avgår från Vilhelmina, parkeringen vid
kontoret, mittemot ICA Tallen. För övriga avgångstider, läs mer på
www.norrskog.se/kalender.
Besöket varar ca 3 timmar och vi åker sedan till natursköna Wången
för en sen lunch. Vi bjuder på smörgås i bussen på väg till Hissmofors
samt lunch på Wången.
Anmälan senast 23/9 till: Patrik Edblom; patrik.edblom@gmail.com,
070-586 35 13 eller Maria Grill; mariagrill@msn.com, 070-651 1082

www.norrskog.se

www.varitryck.se

SKOGSRÖJNING

MATTAR SKOGSVÅRD AB söker röjningsuppdrag åt både privata och
företag. Telefon 073 025 30 22. jennisas03@yahoo.com

DRAGSPELSKURSER ABF, DOROTEA!
Nybörjarkurs Platser kvar, anmäl nu!
Fortsättningskurs Startar 18/9 kl 18.30.
M
d
Led: Mauri Eira.
i tt
i La pp l a n
0942-500 500 eller info.dorotea@abf.se

Fritidshusägare

Passa på att renovera era
kallställda fritidshusfönster!

För offert: Bragegatan 12, Åsele. 0705-48 39 84.

Mijjen sijjennommh / Våra ortnamn
Vad berä ar dom?

Välkommen ll Workshop om dina lokala ortnamn
25 september kl 18.00-20.00 på Vuxenskolan, Åsele.
Åsele Samisk förvaltningskommun
Sametingets språkcentrum

REKLAMFLAGGOR

Kan du beställa hos oss!

Stående eller liggande flagga.
6 olika storlekar att välja bland.
Till stående flaggor kan man även köpa
gg
g förmedlar
till en windtracker så att flaggan
et ä
in
ndstillla
a.
sitt budskap även när det
ärr vvindstilla.

VARI-tryck AB

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

www.varitryck.se

(H)järnkoll föreläser i Kulturhuset, Åsele
onsdag 25 september kl 18.00. Fri entré.

Informatörer: Lena (ADHD i livet), Birgitta (OCD), Malin (bipoläritet, utställning av tavlor), Mats (projekt för vuxna). Välkomna!
Arr: Åsele kommun, Studiefrämjandet, Attention, (H)järnkoll, Region Västerbotten

Tidsbeställning

0950-664 11

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

ANNONSERA I ÅSELE-NYTT
Hur gör man?

Ring, besök oss eller maila. Vi hjälper dig med allt!
Vi hjälper dig med annonsens innehåll, utformning, bildbearbetning mm.

Vad kostar det?

En annons kostar 150 kr/cm. Vill du ha den i färg kostar den 190 kr/cm.

I det priset ingår layout och din annons kommer att nå
samtliga hushåll i kommunen och hela världen!

Alla som vill kan läsa den på vår hemsida www.varitryck.se.

Din annons är GRATIS att
läsa för alla och överallt!

Vad ingår?
I annonspriset ingår allt!

Vi utformar och gör din annons tillsammans
med dig efter dina önskemål.
VARI-tryck AB. Volgsjövägen 94C, VILHELMINA. Tel 0940-152 40.
E-post: post@varitryck.se. Hemsida: www.varitryck.se.

www.varitryck.se

Åsele kommun informerar
Besök www.asele.se för regelbunden information från oss.

Vi önskar dig en färgglad och skön höst!
Följ gärna Åsele kommun på Facebook & Instagram: @aselekommun

Biblioteket informerar
NU ÄR DU VÄLKOMMEN ÄNNU OFTARE TILL BIBLIOTEKET!
Nya öppettider från och med 30 september:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

9 – 19
9 – 17
stängt
9 – 19
9 – 14

DESSUTOM kan du komma varje dag mellan 7 – 22 om du skaffar dig en
tagg (elektronisk passerbricka). Kom in på biblioteket så berättar vi mer!

Stipendium

Delas ut till studiebegåvade ungdomar, ej äldre än 30 år, att användas för
yrkesutbildning såväl inom traditionella som fria yrken. Ansökan om
stipendium ur Lärarinnan Hanna Lindblads stiftelse skall vara stiftelsen
tillhanda senast torsdag 2019-10-31.
För mer info: Stefan Persson, 0941-141 07 eller www.asele.se/hannalindblad

Vad händer hos ÅNS?

ÅNS har under året flyttat in i Swedbanks gamla lokaler.
Det är också klart att en ny insättningsbox för kontanter
kommer att installeras i anslutning till lokalen. ÅNS har
tillsammans med vår lokala Köpmannaförening och Länsstyrelsen jobbat för
detta efter att den vi tidigare haft i kommunen togs bort förra året. När den är
färdiginstallerad kommer vi att ha invigning av både den och nya kontoret.
Även i år genomförs Åselebanketten! I år kommer den att hållas den 22/11
på Kulturhuset. I och med förra årets stora intresse att delta, så att vi kan
erbjuda alla som vill komma möjligheten till att närvara och får en trevlig
kväll. Mer information om banketten kommer.
Vi jobbar vidare med spännande planer för att utveckla Åseles Näringsliv!

www.varitryck.se

Du har världens bästa barn! Ge dem världens bästa förälder!
Har du barn i åldrarna 3-12 år?
Ny omgång av ABC i Åsele. www.allabarnicentrum.se
4 träffar för föräldrar om föräldraskap. Gratis!
Begränsat antal platser. Anmäl dig på foraldrastod@asele.se
Gruppledare : Marina Englund och Helene Ejergård Ahlqvist Välkommen!

Älskade förbannade tonåring!
Har ni en tonåring i familjen? Så får du kontakt med din tonåring!
4 träffar för att hjälpa föräldrar att hitta sätt att klara av
svårigheter, bygga positiv relation, lotsa sin tonåring i
vuxenlivet. Gratis!
Begränsat antal platser. Anmäl till foraldrastod@asele.se
Gruppledare: Marina Englund och Helene Ejergård Ahlqvist . Välkommen!
Åsele kommun söker familjehem och kontaktfamiljer. Vi utreder,
utbildar och handleder.
www.foraldrastod@asele.se eller ring 0941-140 20

Information från socialtjänsten
Integrationsservice stänger sina lokaler på Tingshusskolan den 30
september. Då är du istället välkommen till socialkontoret för hjälp med
integrationsfrågor. Vi har öppet tisdag kl 14-16 och onsdag kl 9-11. Behöver
du hjälp övrig tid kan du boka en tid genom att ringa 0941-140 19 eller skriva
till sociala@asele.se
Telefontider till socialsekreterare och biståndshandläggare ändras från 1 sept
till vardagar kl 9 – 9.45. Vid akut behov av socialtjänst under kontorstid kan
du ringa till kommunväxeln på 0941-140 00 för vidare hjälp. Om det uppstår
akut behov av socialtjänst efter kontorstid kan du få hjälp av SOS Alarm.

Kontaktfamilj till barn
Åsele Kommun söker kontaktfamiljer till barn i låg- och mellanstadieåldern
för omgående tillsättning. Barnen behöver en familj/vuxen som har
erfarenhet av barn. Andra barn i familjen är inget hinder. Det är viktigt att
kontaktfamiljen har tid, engagemang och utrymme.
Uppdraget innefattar var tredje eller fjärde helg.
Vi tillämpar SKL´s riktlinjer gällande arvode och omkostnad.
Hör av er/dig till ansvariga socialsekreterare för mer information,
Eva 0941-140 17, Birgitta 0941-140 52

www.varitryck.se

Åsele Lärcentrum
Vill du studera på grundläggande/gymnasial vuxenutbildning, Yrkesvux,
SFI, Yrkeshögskola eller Högskola/Universitet men inte flytta från orten?
Kontakta Hanna Persson 0941-141 14 måndag – fredag kl. 09.00-15.00 eller
via mail hanna.persson@asele.se för information.
Välkommen att besöka oss på Åsele Lärcentrum, vi finns i Kulturhuset
lokaler.

Samiskt språkcafé
Vecka 43 är det samisk språkvecka! Åsele samisk
förvaltningskommun arrangerar språkcafé och bjuder på
fika. Vi träffas för att prata och lära oss några ord och farser
på sydsamiska. Buerie båetme saemien gïele-prïhtjgåatan!
När? 24 oktober kl 18.00 på Kaffestugan, Åsele hembygdsområde

Talande Webb
På Åsele kommun arbetar vi med att tillgänglighetsanpassa
verksamhet, både i digital och fysisk form. Vi har nu kopplat in
funktionen ”Talande Webb ”på vår webbplats. Det är en uppläsningsfunktion som både läser upp texten och färgmarkerar den så att det blir lätt
att följa med för den som har svårt att läsa. Till exempel p.g.a. dyslexi eller
om du har annat modersmål än svenska (kan översätta till 40 språk),
nedsatt syn eller andra funktionsvariationer. Du startar Talande Webb
genom att klicka på "lyssna" högst upp till höger på webbsidan.

Ändrade öppettider för simhallen
Simhallen öppnade igen 16 september och det är åter möjligt för bad, simning
och bastu. Nytt för i höst är att torsdag eftermiddag utgår och ersätts med att
det istället är öppet fredag eftermiddag.

•
•
•
•
•

Måndag 16.30 - 21.00 (från 19.00 motionssim från 16 år)
Onsdag 16.30 - 21.00 (från 19.00 motionssim från 16 år)
Fredag 12.00 - 15.00 (motionssim, småbarnsbad)
Fredag 16.30 - 20.00 (öppet jämna veckor)
Lördag 12.00 - 16.00 (öppet jämna veckor)

Kunskapsdag om våld och våldsförebyggande arbete
Föreläsning med riksorganisationen MÄN. 12 november, Kulturhuset.

www.varitryck.se

Säljes: Gammal tandläkarborr från 50–60-talet.
Fungerar bra, en hel påse med borrar medföljer. Tel 070-215 09 44.

SPF Seniorerna Klippan i Åsele inbjuder
till månadsmöte den 25 sept kl 13.00.
Lokal: Köket (fd Emmas Kök). Lunch, lotteri och info. Varmt välkomna!
Om honom, Jesus, vittnar alla profeterna, att var och en som tror
på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Apg. 10:43
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

INFORMERAR
Tidigare annons angående vägavstängning vid Åsele
Kraftstation gäller ej. Vägen öppen som vanligt.

Harald Edman, Teamledare

Vattenfall Vattenkraft AB

Förbrukningsmateriel för älgjakten
gja
Plastbestick
ppershittar du hos oss! Pallr
ikar
Kraftpapper

ta

Pappmuggar
Torkpapper

Engångshandskar

Hembygdsföreningen inbjuder alla intresserade,
till höstupptakt för berättaraftnar!
Vi avrundar postutställningen med en afton kring postens
historia. Vilken betydelse hade Posten och postbussarna
för Åsele? Kom och berätta din egen historia om Posten.
Tisdagen den 24 september kl 18.00 i Kaffestugan
på Hembygdsområdet.
Alla är välkomna, fritt inträde och
vi bjuder på fika.
Åsele Hembygdsförening
www.varitryck.se

Melodikrysset v.38 - 21 september
1

2

5

3

4

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

GATUPRATARE
Gatupratare finns hos oss.

50 x 70 cm i lager, andra storlekar tas hem på
beställning.
Papper till skylten samt ny frontplast
kan du också köpa här.
Även ramar för väggmontage.

VARI-tryck AB

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

Allt för din
butik!
sca.com/skog

Vi finns här för
dig och din 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

EXPO

Allt för din mässa/utställning
eller ditt event
kan du beställa hos oss!

Här är några exempel
p
Pop-u

vägg

Pop-up
bord
Bannerbow

Beachflaggor

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar
Trottoarpratare
T
Tro
rottoarpratare

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

Reklamflaggor i flera
storlekar

Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.

VARI-tryck AB

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

