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VI FYLLER ÅR

Kenneth från
Däck & Maskin
är här och
visar skotrar!
Kom & prata
Yamaha
med honom!!
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MATGRUPPER!
M
ATGRUPPER!
Vi bjuder på kaffe & tårta så långt det räcker!
Johan & Pernilla med personal
Gäller endast lördag 14/12 10-15 så långt lagret räcker!
Mio Vilhelmina
Videvägen 54. Tel 0940-128 25. Ord öppettider: Mån-fre 10.00-17.30. Lör 10.00-14.00.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
Mer info på mio.se

www.varitryck.se

Välkommen till Fredrika kyrka
Fre. den 13/12, kl. 19.00.
Sön. den 15/12, kl. 11.00. Gudstjänst.

Lör 18.00 JULSÅNGSKVÄLL
Lyssna till och sjung med i de vackra julsångerna!
VÄLKOMNA!

Andakt. Fika.

Influensavaccination
Åsele sjukstuga
Drop in kl 13.00–15.00.
Måndag 16/12

Fira nattöppet 13/12!

Med fyrverkerier på övre torget fortsätterr
sprakande erbjudanden hos Botaniq...

20% på all inredning & doftljus

SSNITT-AMARYLLIS 3 st för 99 kr (ord 59 kr/st)
HYACINTER 3 st för 49 kr (ord 30 kr/st)
AMA
AMARYLLIS 89 kr (ord 129 kr)
EXTRAÖPPET TILL 22.00

Varmt välkomna!

www.varitryck.se

Malin

LAPPMARKSPOTATIS Mandel, King-E, Princess,
Asterix, Bintje, & Blue Belle.
Fredag 13/12:

Egen odling.
Strömsund kyrkan 10.30.
Hoting busstation 12.00.
Nästa tur 31/1.
Dorotea Myway 12.45-13.00.
Vilhelmina f d Televerket 15-15.30. Välkomna! Anna & Martin
www.lappmarksbonden.se
Åsele OKQ8 17.00-17.15.
Förbeställ gärna. Tar kort & swish. Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47.

N Y A P R I S E R from 1 januari 2020
Pga ökade kostnader för överliggande nät och bränsle
höjs elöverföringsavgiften hos Åsele Elnät AB med
ca 2,5 öre/kWh och förbrukningsavgiften hos
Åsele Energiverk AB med 5 öre/kWh exkl moms.
Mer information om våra taxor, se www.aselekraft.net,
besök vårt kontor eller ring oss på tel 100 03.

sca.com/skog

Tack för i år
2019 är snart slut och vi önskar alla God Jul och Gott Nytt År.
Vi ser ljust på framtiden och presenterar nya tjänster som förenklar livet
för skogsägare och vi gör miljardinvesteringar i Västerbotten för att ta
tillvara Norrlands fantastiska virkesråvara på allra bästa sätt.
Vi tror på skogen och på Norrland!

Foto @ Michael Engman
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Välkommen att kontakta våra lokala virkesköpare
på sca.com/skog

www.varitryck.se

ÅSELE KOMMUN INFORMERAR
Besök www.asele.se för regelbunden information
från oss. Följ gärna @aselekommun i sociala medier.

Vi önskar dig en god jul
& ett riktigt gott nytt år!
Begränsade öppettider på kommunhuset

Kommunkontoret i Åsele har under tiden från 23 december
till och med 6 januari begränsade öppettider. Det betyder att endast
bokade besök tas emot på kommunhuset. . Kom ihåg att boka.

Stiftelsen Åselehus

Telefon– och öppettider under vecka 52 och vecka 1 är vardagar kl. 08.00-12.00. Obs! Ring 0941-142 20 så öppnar vi
dörren. Telefonnummer vid akuta ärenden:
Åsele 070-647 54 11, Fredrika 070-248 36 34.
E-post: stiftelsen@aselehus.asele.se Webb: www.aselehus.se

Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS)
ÅNS har stängt mellan 20 december-6 januari.

Ändringar i sophämtningen och öppettider på ÅVC
Vecka 52 blir måndagens tur söndag den 22/12
Tisdagens tur blir måndag den 23/12
Onsdagsturen blir torsdag den 26/12
Torsdags turen blir fredag den 27/12
Vecka 1 Måndag 30/12 ordinarie tur
Tisdag- och onsdagsturen blir torsdag den 2/1
Torsdagsturen blir fredag den 3/1
Återvinningscentralen i Åsele har stängt helgdagar och fredag den
27/12 men öppet torsdag den 2/1 kl. 07.00 till 16.00 och fredag den
3/1 kl. 08.00 till 12.00.
www.varitryck.se

Stöd om du mår dåligt

Jul– och nyårsperioden kan vara tufft psykiskt för en
del och alkoholrelaterat våld tenderar att öka.
Ring 112 om du är i fara och det är bråttom.
Om du mår dåligt och behöver stöd eller är i en jobbig
situation kan du ringa Hjälplinjen. Du kan också få
stöd om du är orolig för någon annan. Ring 0771-22 00 60.

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 dig till ansvariga socialsekreterare för mer information,
Eva 0941-140 17, Birgitta 0941-140 52

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.

Bibliotekens öppettider under jul och nyår
Åsele bibliotek:

Måndag 23 dec kl 09.00 – 14.00
Fredag 27 dec kl 09.00 – 14.00
Måndag 30 dec kl 09.00 – 14.00
Torsdag 2 jan kl 09.00 – 19.00
Fredag 3 jan kl 9.00 – 14.00
Stängt: 24 dec 25 dec, 26 dec, 31 dec, 1 jan
Fredrika bibliotek har öppet:
Fredag 27/12 kl 09.00 - 13.00 och torsdag 2/1 kl 15.00—18.00

www.varitryck.se

Ny chef på Fritid, Turism och Kultur
Ulf Jonsson-Ejegård började som chef för Fritid,
Turism och Kultur måndag 2 december.

Kulturhuset
Öppet som vanligt vardagar mellan kl: 08.00-16.30

Decemberfilmer på bion i Åsele

13 dec Black Christmas (skräckfilm fr 15 år) kl 20.00
15 dec Jumanji: The Next Level (komedi fr 11 år) kl 19.00
18 dec Star Wars: Rise of Skywalker (fantasy, sci-fic) kl 19.00
21 dec Parasit (drama fr 15 år) kl 19.00
22 dec Star Wars: Rise of Skywalker (fantasy, sci-fic) kl 19.00
25 dec Frost 2 kl 15.00 (svenskt tal, animerat, barnfilm, fantasy)
29 dec Frost 2 kl 15.00 (engelskt tal, animerat, barnfilm, fantasy)
29 dec En del av mitt hjärta (romantik, komedi, musikal) kl 19.00

Ungdomsgården i Åsele
För dig som går i årskurs 6 upp till första året på gymnasiet.
UG öppnar kl 21.45 fredag 13 december eftersom att årets Luciarysarfilm Black Christmas visas kl 20 och att alla ungdomar får gå
gratis. Obs! Är du under 15 år behöver du ha med dig en vuxen.
UG har annars öppet som vanligt under december och jullovet,
fredagar kl 18.30-24.00. På UG kan du t.ex. spela Xbox, pingis, biljard,
airhockey, bara vara, spela och lyssna på musik, rita eller umgås.

Utförsåkning Åslia

Målsättningen är att kunna öppna på juldagen, men
oklart än hur snötillgången kommer att vara. När Åslia
har öppnat kommer liftkort att kunna köpas med Swish
på Åslia innan dess på Kulturhuset. Håll utkik på
Åslias Facebook-sida eller www.asele.se för att veta om
Åslia öppnar då eller inte.

Simhallen har stängt under perioden 23 december-1 januari.
Fram till dess gäller ordinarie öppettider som du hittar på:
www.asele.se/simhall
www.varitryck.se

Nominera till Tillgänglighetspriset 2019
Tillgänglighetsrådet söker förslag på kandidater för priset 2019.
Nominera senast 31/3 2020. Läs mer på www.asele.se/tillganglig

Nu tändas tusen juleljus…
men kom ihåg att släcka dem också!

En av de främsta anledningarna till bostadsbränder under december månad är levande ljus. Tredje till fjärde advent, när de första
ljusen i adventsljusstaken brunnit långt ner, då brukar larmen om
bostadsbränder i landet dessvärre öka.

RISKEN ÖKAR JU LÄNGRE LJUSEN BRUNNIT NER.
SLÄCK LJUSEN NÄR DU LÄMNAR RUMMET!
Tips för en brandsäker decembermånad:
Använd om möjligt ljusstakar gjorda i material som inte brinner.
Ta bort brännbara dekorationer (mossa, bomull) från ljusstakarna.
Ställ ljusstakarna fritt så att eventuella uppflammande lågor inte
kan antända gardiner, tidningar eller liknande.
Släck ljusen innan ni lämnar rummet. En bra tumregel är att den
som tänder ljusen också släcker dem.
Julgransbelysning, adventsstjärnor och elektriska ljusstakar SKA
släckas med strömbrytare eller genom att man drar ut stickkontakten ur vägguttaget.

KONTROLLERA ATT DIN BRANDVARNARE FUNGERAR.
OM INTE, BYT BATTERIER IDAG!
Har du frågor om brandskydd, välkommen att höra
av dig till oss via växeln på: 0941-140 00.
God jul & gott nytt år önskar Räddningstjänsten!

www.varitryck.se

Fyrverkeri
Skjuts av Eje Berglund AB, Gävle.

f ö r 3 0:e å r e t
Fredag 13/12 kl 19.45
OBS! NY TID p g a Luciasoaré i kyrkan!

Nattöppet

i butikerna som har öppet efter fyrverkeriets slut till 22.00.
Arrangör: Åsele Köpmannaförening i samarbete med Åsele Kommun
www.varitryck.se

Vi alla önskar er alla
en God Jul & ett Gott Nytt År!
Nedanstående företag, föreningar & privatpersoner bidrar
till att vi för 30:e året kan genomföra årets fyrverkeri.

• ABF Mitt i Lappland
• Annagården
• Axbergs Maskin & Vapen
• Björns Tech & Gaming
• BlomHörnan
• Borer Stolphus
• Botaniq
• Br. Pallins Eftr
• Brädgår’n
• B Å J:s Byggservice
• Bäckströms Åkeri
• COOP Nära
• Danielssons Skogstransporter
• Eines El
• Enerstedts Åkeri
• ENorrm
• F:a Greger Lindström
• F:a Hans Almroth
• Festplatsen Trillen
• Forsbergs Ekonomitjänst
• Genbäcks Plantskola
• Georgssons Skogsentreprenad
• Georgssons Städservice
• Grenholms Kylservice
• Häggen i Åsele
• ICA Nära/Åselehallen
• Inlandsfrakt
• JA:s Motor
• Jonssons Vägmaskiner
• Jorab Industrier
• KJ:s Skyltar
• Klädhuset BA:s
• Konditori Kronan
• Kuttern Industrier
• Lappmarksbonden
• Lasses Bygg & Fix
• Lasse S Produkter
• Lindero Lantbruk

• Logscom
• Maggans Ekonomitjänster
• Markussons Grävteknik
• Min Mats
• Mitt-Mäklarna Ekonomi &
Juridik
• M Ternestål
• Norbergs Urtjänst
• NorthGrade
• Näslunds Väg
• OK/Q8
• Pizzeria Silvan
• Raven Aircraft Maintenance
• Roger Josefssons Åkeri
• Rombys Allservice
• Salong Carina
• Salong Monique
• SE Konsult
• Selander Skog
• Sitting Feather
• Stiftelsen Åsele Hus
• Strandtorpet Massage
• Studieförbundet Vuxenskolan
• Strömbergs Rör & Allservice
• Svetsmekano
• Tellingers Grus
• Timra
• Unicato
• Value and friends
• Varpsjö Elservice
• Varpsjö Markservice
• Varpsjö Måleri
• Volgsjö Fastigheter
• Weine Norrman
• WestMan
• Wåhlstedts Fönsterverkstad
• Åsele Begravningsbyrå
• Åsele Bilservice
www.varitryck.se

• Åsele Energiverk
• Åsele Färghandel
• Åsele Glasmästeri
• Åsele Gräv & Transport
• Åsele IK
• Åsele Kommun
• Åsele Kraft
• Åsele Näringslivsstiftelse
• Åsele Pizzeria
• Åsele Radio TV-Center
• Åsele Traktortjänst
• Åsele Vulk

God
Jul

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

VARFÖR BEHÖVS FOLKHÖGSKOLAN?
Christer E. Mattsson har skrivit en bok om folkhögskolan i
Åsele, som nu har anordnat utbildningar i fem år.
Boken - ”Att skapa sin väg” - handlar inte bara om
Åsele utan också om framtidens utbildningspolitik.
Kom och träffa Christer och diskutera
folkhögskolans framtid i Åsele torsdagen den
12 december kl 18.00 på biblioteket i Åsele.

Bilvaruhuset, Lycksele söker

Reservdelsman/Kundmottagare
Bilvaruhuset Lycksele AB är en fristående serviceverkstad
med lång och gedigen erfarenhet av fordonsbranschen.
Vi är idag ansluten till den rikstäckande bilverkstadskedjan
Autoexperten.
Vi söker dig som har ett antal års erfarenhet inom branschen och ett eget motorrelaterat intresse. Tidigare
erfarenhet av kundkontakter, försäljning av reservdelar
alternativt bilreparationer är en fördel. Vidare bör du ha
datorvana, ekonomisk förståelse och framgångstänk.
Som person har du en positiv inställning med gott ordningssinne och hög arbetsmoral. Du brinner för en
förstklassig service och är strukturerad och duktig på att
hantera parallella arbetsuppgifter. B-körkort är ett krav.
Om tjänsten: Tjänsten är en heltidstjänst, tillsvidare och
med månadslön enligt överenskommelse. Arbetstiderna är
primärt vardagar utifrån verkstadens öppethållande.
Vill du veta mer om oss och tjänsten så kontakta
verkstadschef Patrik Risberg på telefon 0950-121 32.
Intervjuer sker löpande så vi ber dig att söka snarast.
Ansökan via e-post till: reservdelar@bilvaruhuset.net

www.varitryck.se

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

Välkommen på julfika!
Vi välkomnar alla medlemmar och
skogsägare till Norras årliga julfika.
När: Fredag 13 december
Tid: 10 -14
Var: Storgatan 33, 919 31 Åsele

Välkommen!

norra.se
www.varitryck.se

Skogsfastigheter sökes/köpes i Västerbotten av danskar, de
danska köparna måste återinvestera innan årsskiftet p g a
danska skatteregler. Extra bra betalt innan den 31 december.
Ring Arvid 0045-43 33 29 69, svensktalande.

VI FLYTTAR
Nord Maint Plåt & Lack flyttar till
Norrstrand, Industrivägen 11
(Marcusson grävteknik). Bredvid Inlandsfrakt, mittemot Gallac.
Vi önskar gamla som nya kunder välkomna!
Vi är certifierade (miljö & kvalitet), vi utför skadehantering av era
fordon, har avtal med de flesta stora och små försäkringsbolag,
lack, plåt, plast och glas.
Både byte samt stenskottslagning av bilglas.
Kalibrering av olika funktioner i bilar/vindrutor, kamera, regnsensor, broms, avståndsbedömning m m.
Har även börjat med service & besiktningskontroller av bilar,
ex: byte olja, filter, kamrem, koppling, motorer, växellådor,
avgas, bromsar m m.
Biltransport av fordon, kan hämta er bil, släp, husvagn m m.
Utför även traktortjänster, snöskottning, lastning/lossning m m.
Varmt välkomna!
Vi finns på facebook. Nord Maint AB, e-post:
t.ingelsson.konsult@live.se • 070-274 14 34
Tord, Börje och André
Vi kommer att ha öppen-dag framöver när vi kommit i ordning,
annons om det kommer.
www.varitryck.se

Men åt alla dem som tog emot honom (Jesus) gav han rätten
att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Joh. 1:12
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

NATTÖPPET FREDAG 13 DECEMBER.
Kl 07.30-14.00, 17.00-01.00

MIDDAGSBUFFÉ innan fyrverkeriet.
Boka gärna bord, 0941-100 64.

VISSTE DU ATT PEAB FINNS PÅ DIN ORT?

Peab har e upptagningsområde över hela Västerboens inland.
Kontakta oss för hjälp med di byggprojekt.
Vi u ör allt inom bygg såsom:
Nyprodukon av fridshus & villa, om & llbyggnad.
Badrums & köksrenoveringar med kakel & klinkersäningar.
Dräneringar av hus & markjobb. Snöskoning av tak.
Bygglovsprojektering & teknisk konsultaon.

Självklart hjälper vi ll med ROT-avdrag om så önskas.
Ni besöker oss i Vilhelmina på Terminalgatan 6,
samt i Dorotea på Järnvägsgatan 50.
Telefon Platschef, Lars Gavelin: 072-533 49 63.
Följ oss på Instagram:
#PEABINLAND
www.varitryck.se

Su Josefssons THAIMAT
Vid OKQ8 Åsele

Tidsbeställning

0950-664 11

Lördag kl 12.00-18.00.
Söndag kl 12.00-18.00.

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

Julhandla hos oss!
Ta rätt burk

Under Nattöppetdagen (13/12) lämnar vi
Öppettid under
Nattöppetdagen

20-50% julrabatt

Efter
fyrverkeriet till

HELA SORTIMENTET

0941-662 10

10.00-17.30

22.00

Vinn ett presentkort
Vi lottar ut 2 presentkort på
500:- bland alla som
handlar för minst 500:efter rabatt.

på nästan

Gäller ej presentkort, prisnedsatta varor & varor från
LJ Design samt Dobsom täckbyxor, Powerboots,
Merellkängor & Kuoma.

VÄLKOMNA IN!

Julhandla på Pallins!

Julklappstips:

TEGSNÄSSKIDOR
+ bindning + stavar
Från 3 800:Ord 4230:-

Flera fina klapptips i butiken! Leksaker mm.

BESTICKSET
Fiskars, 24 delar

649:-

Ord 769:-

BARNSKIDPAKET
395:-

Kvällsöppet-kvällen får vi besök av "Julpatrullen"!
Välkommen!
www.varitryck.se

Köket Åseles Julbord

Kväll 15:e & 18:e. Dag 19:e & 20:e. Ring 073-088 31 20.
STOR UTFÖRSÄLJNING
S
Passa AV HALVARSSON KLÄDER
på!
upp till 80% REA

Jackor som kostat 2500 kr
NU 495–595 kr
www.axbergsmaskin.se
Alla Halvarsson byxor........ 495 kr
Kvällsöppet på fredag! Halvarsson overaller........ 2395 kr

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt medverkade i
2019-års Kulturvecka och bidrog till ett fantastiskt arrangemang. Vi ser framemot att
få se er som medverkande även nästa år.

ÅSELE-FREDRIKA KULTURVECKA 2020

Klipp ut och spara!

Nästa års upplaga blir 11-17 juli. Vill man medverka, har ideér och förslag på
arrangemang under veckan eller bara ha mer information, kontakta då någon av
nedanstående arrangörer. Vi ser gärna att det blir mer barnaktiviteter. Vi önskar få
in era arrangemang så snart som möjligt men senast 3/5 för att korrekturläsning
ska var möjlig innan tryck. Ni som deltagit tidigare får mail med formulär om 2020års deltagande. Ni andra kan kontakta ABF för att få formuläret.
ABF Mitt i Lappland, mail: birgitta.norrlanning@abf.se tel: 0941-109 15
Studieförbundet Vuxenskolan, mail: kristina.oderstal@sv.se tel: 0941-108 00
Medborgarskolan mail: anne.westman@medborgarskolan.se tel:072-142 21 08
Åsele Kommun, mail: asa.persson@asele.se tel: 0941-140 38

Lycksele söker

Servicetekniker Ventilation
Tjänsten är på heltid. Meriterande är elutbildning med inriktning
mot styr och regler.
Krav: B-körkort.

Ventilationsmontörer
Tjänsterna är på heltid. Meriterande är erfarenhet inom branschen.
Krav: B-Körkort.
Sista ansökningsdag för båda tjänsterna är 1/1-2020.
Kontakta Harry Granberg 070-675 27 12
eller via mail: harry.granberg@bravida.se
www.varitryck.se

vinter.

Ja, nu är det slut
på gamla tider ...
Från 15 december och ett år framåt gäller en ny tidtabell.
Vill du ha den direkt i mobilen laddar du ner vår app.
Du kan också välja att surfa in på tabussen.nu och skapa en
personlig tidtabell för de linjer som är aktuella för dig.
Ladda ner som en pdf eller beställ hem till brevlådan.
Kundservice kan också hjälpa dig att skapa en
egen personlig tidtabell.
Välkommen ombord!

tabussen.nu
0771-100 110

www.varitryck.se

