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Lämnar Du spår efter Dig...
...så att kunden hittar Dig??

EVENTREKLAM:

Spår lämnar du enklast genom att
annonsera i ÅSELE-NYTT
eller genom att
beställa andra säkra
fotavtryck, såsom
visitkort, kuvert
med tryck, reklamutskick, dekler,
skyltar eller annat
som visar
att Du finns.

Beachflaggor
Reklamflaggor
Roll-up
Banderoller
Eventtält
Bannerbow
... samt mycket mer!

Vi hjälper Dig med
allt från layout
till färdig
produkt.

HÖR GÄRNA AV DIG –
EN OFFERT KOSTAR INGET!!

VARI-tryck

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

www.varitryck.se

Välkomna till gudstjänst i Fredrika kyrka
Söndagen den 3/5, kl. 11.00
Ann-

VÄXTHUSEN ÖPPNAR igen
lördag 2/5 10.00
PENSÉ-låda
(15 st) 120:-

Välkomna!

Össt
Östernoret,
Ö
Åsele
Te
el 0941-440 00
Tel
www.genbacks.se
ww
w

PELARGON
Zonale
4 st 115:-

ÖPPET:

Tisdag – Fredag
Torsdagar
Lördagar
Röda dagar
Måndagar

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

Välkommen till vår butik i Vilhelmina!

Hos oss hittar du hemelektronik, data, vitvaror & tillbehör.

Trasig mobil?

Vi reparerar mobiler, surfplattor,
datorer,
ja, det mesta inom elektronik.

Hos oss får du hjälp!
Tel: 0940-554 10

Välkomna!

www.varitryck.se

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

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

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

TAKBYTE | PLÅTARBETEN | SNICKERIJOBB | RENOVERINGAR mm

BYGGPLANER? Kontakta oss!
Hemsida
Facebook
Tel
E-post

dorrobygg.se
@dorrobygg
072-233 07 04
elin@dorrobygg.se

Nyfiken på vård och omsorg?

Socialstyrelsens webbutbildning "Introduktion till arbete
och omsorg" är gratis och som du studerar 4 dagar på
distans. Länk finns på www.asele.se/omsorg
Utbildningen är i regi av Ersta Sköndal Bräcke Högskola.
Lärcentrum i samarbete med äldre- och handikappomsorgen inbjuder till ett information och introduktionstillfälle 6 maj klockan 18.30 på Kulturhuset.
Möt representanter från vård och omsorg, demo och
upplägg om utbildningen visas.
Lärcentrum, Hanna Persson tel: 0941-141 14
Äldre- och handikappomsorg,
Eva-Lena Johansson tel: 0941-140 14.
www.varitryck.se

Intresserad av att sälja er skogsfastighet/markområde på den danska marknaden?
I dagsläget 40% valutaskillnad. Svensktalande ring DK 0045-43 33 29 79 äv kvällstid.
Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

MÄTARBYTEN
På grund av nya lagkrav för elmätare kommer vi att genomföra mätarbyten inom vårt elnät. Den första etappen kommer
att omfatta Hammar, Söråsele, Sörmarka, Stenviken och
Sörstrand, med start vecka 19.
Vi kommer framförallt att byta mätare som sitter utomhus och
kommer att kontakta de som har mätare inomhus, för en överenskommelse. Det kommer att innebära ett kortare avbrott och
vi ber om överseende för det besvär som avbrottet orsakar.
För frågor ring 0941-100 03.
Åsele Elnät AB – ÅSELE KRAFT AB

Åsele och Dorotea
sjukstugor informerar
NYTT TELEFONNUMMER

till arbetsterapeut fr o m 2020-05-04.
Nytt telefonnummer blir 090-785 93 16, öppet för inringning dygnet runt där ni får besked om när arbetsterapeut
ringer tillbaka.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och information om
jourhavande läkare.
Vid misstanke om livshotande sjukdom
eller stroke ring 112.
www.varitryck.se

Jesus säger: Jag är den gode herden.
Den gode herden ger sitt liv för fåren. Joh.10:11
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Melodikrysset v.18 - 2 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

Tack för din omtanke!
Tillsammans bromsar vi smittan
•
•
•
•
•
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Undvik nära kontakt med andra
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Yhdessä me hillitsemme tartuntaa
•
•
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Pese kädet
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Yhessä met hiastama tartuntaa
•
•
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•
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Pese käsiä
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Ektesne sohtem tjöödtjestibie
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Ovttas mii goazadit njuommuma
•
•
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•
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www.varitryck.se

