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Varpsjö Fiskevårdsförening

kallar till årsstämma söndag 28/6 kl 14.30
vid Varpsjö Bygdegård. Mötet hålls utomhus.

Midsommardagen den 20/6 -20

drar vi igång fisket i Abborrtjärn kl 12.00
Abborrtjärn, med put and take-fiske, är en familje- och handikappvänlig anläggning med tre stycken bryggor, grillplats och
toalett. Fiskekortet kostar 100:- för tre fiskar.
Medtag eget fika p g a rådande pandemi.
Kom ihåg, håll avstånd till varandra.

Varmt välkomna till en trevlig midsommardag
önskar Rissjö bys samfällighetsförening!

Akutvårdsavdelningen på
Åsele sjukstuga …
...är sommarstängd 18 juni – 19 juli
Under de veckorna finns ingen personal på sjukstugan kvällar,
nätter och helger. Vilhelmina sjukstuga har jour för Åsele under
den tiden.
Läkarmottagning, provtagning, paramedicin, distriktssköterskemottagning m m är öppna dagtid helgfri måndag-fredag under
sommaren, dock med neddragen verksamhet. Paramedicinverksamheten är stängd vissa veckor under sommaren, se anslag
samt 1177.se.
Vissa avvikelser kan förekomma.
OBS! Tänk på att förnya era recept i god tid innan era läkemedel tar slut.
Du kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för
sjukvårdsrådgivning, dygnet runt.
Vid misstanke om livshotande sjukdom
eller stroke ring 112.
www.varitryck.se

Välkomna till Åsele-Fredrika församling
Midsommardagen 20/6, kl. 13.00

Söndagen den 21/6, kl. 11.00

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.

Vill du gå på banken
i sommar?
Så här ser våra öppettider ut:
Vecka 26–33 sommaröppet tisdag,
och torsdag kl. 10.00–13.00.
Vecka 31–32 semesterstängt.
Bankärenden kan du alltid utföra
i internetbanken och i appen.
Vill du ha personlig service ringer
du 0771-77 88 99.
Vi önskar dig en riktigt skön sommar!
handelsbanken.se/åsele
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Melodikrysset v.25 - 20 juni
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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

KONTORSINREDNING SÄLJES: • Skrivbord i vinkel med fin
stol och hurts • Skrivbord med hyllor och lådor för hörn
• Tre arkivskåp • Konferensbord med stolar • Kassaskåp • Bokhylla
Kontakt tel 070-656 27 37

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

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

UTHYRES:
Lägenheter 1,5:a och 4:a. Även lokaler finns att hyra.
Ring 070-663 65 09 H. Kedra, Åsele Bostäder AB.
Välkomna till Segertonens marknadsblogg!
Där bjuder vi på sång, musik och gratiserbjudanden!
Slussfors Fria församling • www.marknadsblogg.segertonen.se

RETUREN AB i Ytterån

KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,
elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.
UTHYRNING av lastväxlarflak.

Ring Olof, 070-530 15 27

BESTÄLL DINA BILDER VIA VÅR APP!
LADDA NER APPEN FOTOBUTIK (FUJIFILM).

Följ instruktionerna, VÅR BUTIKSKOD ÄR 1262.
Ladda upp dina bilder,
hämta dem i butiken.
Vid behov ordnar vi hemleverans. Storgatan 34, LYCKSELE • 0950-109 06

Vilket kort passar dig bäst?
Om du exempelvis väljer ett av våra
kreditkort får du bonus på alla dina köp.
Välkommen till oss.
handelsbanken.se/åsele
Tel 0941-601 60

www.varitryck.se

