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SEMESTERTIDER!
Veckorna går och det börjar skymta

en semester i fjärran.

Tänk på detta när ni planerar er
sommarannonsering!

VARI-tryck
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina.

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

Vi håller tryckeriet stängt

11/7 – 26/7
Sista annonsbladen

före semestern
kommer onsdagen den 8 juli.

Åter med förnyade
krafter den 27 juli och

nya annonsblad kommer
onsdag 29 juli.

MANUSSTOPP måndag 27/7.

Glöm  inte fylla på med kontorsmateriel inför sommaren!

Kvalitetsdistribuerad av PostNord Gruppförsändelse PostNord
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Antesbodarna – en levande fäbod
Välkommen att besöka Antesbodarna, i Avasjö, Åsele kommun.  

Här möter du både djur och många berättelser om livet på en fäbod.

Öppet tisdag-söndag, kl 11-16, från 7 juli till 2 augusti. Guidning varje  
hel- och halvtimme. Utfodring av djuren kl 15. Kiosken har öppet kl 11-14.  
Lördagar kl 11 startar en fäbodvandring från skolan i Avasjö till fäboden.  

Senaste nytt hittar du på www.antesbodarna.com

sca.com/skog
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Välkomna till gudstjänst i Fredrika kyrka
Söndagen den 28/6, kl. 11.00
Ann-

Sön 11.00 Våra medarbetare från Nordafrika Fredrik & 
Birgitha informerar & predikar Förs-möte. VÄLKOMMEN!

All uppvaktning på min födelsedag undanbedes vänligen,
men bestämt. Var rädda om varandra. Ingeborg Kondén. 

Stort, varmt & hjärtligt tack för uppvaktningen på min
95-års dag. Tack för alla grattistelefonsamtal i Sverige &
Norge & tack för alla blommor & presenter.
Tack för all vänlighet Ni visat mig.            Åke Espegren
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Su Josefssons THAIMAT
 Vid OKQ8 Åsele Lördag kl 12.00-19.00.

Söndag kl 12.00-18.00.

Välkomna till Segertonens marknadsblogg!
Där bjuder vi på sång, musik och gratiserbjudanden!
Slussfors Fria församling • www.marknadsblogg.segertonen.se

HANDDESINFEKTION GEL 0,5 LT
PRIS 120 SEK

FRI FRAKT INOM ÅSELE
TEL: 073 088 07 78

MEJL: ORDER@AXAECO.SE 

Sommar-REAN
startar i morgon – torsdag 25 juni kl 10.00

Välkommen in och FYNDA!

En mängd kläder och skor till

HALVA PRISET

Folktandvården Vilhelmina, Åsele, Dorotea
informerar!
Under perioden 6/7 tom 7/8 har vi begränsade öppet-
tider. Ring respektive klinik för information om even-
tuell hänvisning. 
Vilhelmina 090-785 93 64
Åsele 090-785 93 95
Dorotea 090-785 93 96

Trevlig sommar önskar vi på Folktandvården!
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Vi önskar dig en riktigt 
härlig sommar! 

ÅSELE KOMMUN INFORMERAR 
Besök www.asele.se för regelbunden information 

från oss. Följ gärna @aselekommun i sociala medier. 

Åsele och Fredrika bibliotek 
Åsele bibliotek V. 26 - 29 V. 30 - 32 
Måndag  kl 9 - 15 kl 9 - 12 
Tisdag  kl 9 - 15 kl 9 - 12 
Onsdag  stängt  stängt 
Torsdag  kl 9 - 15 kl 9 - 12 
Fredag  kl 9 - 14 kl 9 - 12 

Fredrika bibliotek 
V. 26, 27 & 29 öppet tisdagar kl 10 - 14 
V. 31 & 33 öppet tisdagar kl 10 - 14 och torsdagar kl 
15 - 18 
V. 28, 30 & 32 stängt 

       Hembygdsområdet sommaren 2020 
Öppet i alla hus varje vardag 8 juni – 7 augusti kl 12-15. 

Öppet även lördag och söndag 4 – 5 juli samt 11-12 juli kl 12-15, 
mattutställning och försäljning av Åsele Vävstugeförening. 

Ta med dig egen picknick-korg och gör en utflykt med familjen till vårt 
fantastiska område och se på alla samlingar och utställningar. 

Tipstävling med fina priser och fikabiljett till Kronans konditori. 

Åsele Lärcentrum 
Under perioden 6 juli - 13 
augusti kommer Lärcentrums 
kontor att vara obemannat. Vid 
frågor maila till 
vasterbottensvux@asele.se  
 
Hälsningar Hanna Persson och 
Yvonné Nordlander 

Öppettider under sommaren 

Kommunkontoret: 
Vi har under sommaren endast öppet för bokade besök.  

För att boka besök kan du ringa 0941-140 00 så hjälper växeln dig till rätt 
person. Det finns också kontaktuppgifter att hitta på vår webbplats 
www.asele.se  

Äldreomsorgen 
För närvarande råder fortsatt besöksförbud. Vi följer Folkhälso-
myndighetens och Region Västerbottens rekommendationer.  

Åsele Näringslivsstiftelse 
Semesterstängt v. 28 - 31. 

Sim- och sporthall 
Simhallen har stängt för säsongen men gymmet är öppet 04 - 22,  
ingång med egen tagg. På turistbyrån kan du köpa/förlänga din tagg. 

Stiftelsen Åselehus 
Under v. 26 - 32 kommer vi att ha följande  
öppet/telefontider: 
Måndag - fredag kl 8 - 12, telefon: 0941-142 20 
Ni kan också maila oss på stiftelsen@aselehus.asele.se  

Vid akuta ärende när vi inte har öppet/telefontid, ring journummer: 
Hyresgäster i Åsele:  070-647 51 11 
Hyresgäster i Fredrika: 070-248 36 34 

Besök vår webbplats www.aselehus.se 

Turistbyrån och Kulturhuset 

Turistbyrån & Kulturhuset håller öppet hela sommaren, öppet kl 8 - 16.30 
Titta in och läs hemesterguiden på www.asele.se/hemesterguide eller 
hämta ett ex på turistbyrån. 
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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

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.

Harald Edman, Teamledare       Vattenfall Vattenkraft AB

INFORMERAR
Väg över utskovet/kraftstation vid Åsele Kraftstation
(Västernoret) kommer att vara avstängd för trafik
torsdag 2:a juli (v.27) dagtid ca 07.00–16.00 på grund
av underhållsarbeten. Förbifart är ej möjlig.

fr o m v. 27 t o m v. 32

På grund av den pågående pandemin hänvisar vi 

Trevlig sommar önskar

LUSPIE

ÅSELE KOMMUN
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Lägenheter finns till försäljning eller uthyres, Fiskaregatan 9. 
För information: Ragnar Danielsson, BRF3, 070-206 08 07.

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4

5 6

7 8 9

10

11 12

13

14 15

Melodikrysset v.26 - 27 juni

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:...............................................................................................................................................
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Vi håller butiken stängd 10/7-3/8.
Vi öppnar igen tisdagen den 4 augusti.

Glad sommar önskar
Maria , Katarina & Ann-Cha

SOMMAR, SOL & SEMESTER!SOMMAR, SOL & SEMESTER!
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Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Köpes: Vem kan sälja mig 3 kbm ved, kapad, kluven
för braskamin. Ring Lizette 072-73 77 388.

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

Projektledare Samisk kulturbuss
V8-biblioteken (Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele) tillsammans med samiska 
samordnare i respektive kommun avser att starta upp ett 
projekt för att utreda intresse, önskemål och behov av en 
samisk kulturbuss där alla ska känna sig välkomna. 
Under projekttiden ska verksamheten dels organiseras, dels 
konkret testas och bedrivas över kommungränserna.

Vi söker en projektledare som tillsammans med den 
samiska projektmedarbetaren driver projektet i samverkan 

också styrgrupp med en representant från varje kommun.

www.storuman.se under lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!


