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Välkomna till gudstjänst i Åsele kyrka
Söndagen den 5/7, kl. 11.00

Säljes: 30 st jättestora beredda fårskinn
av tackor, vita, tjocka. 600:-/ st. Tel 070-21 35 709.

Thai/takeaway . 4 / 7 – 5 /7
kl 14.00-19.00 står vi utanför COOP i Åsele.
Worawits thaimat 072-748 65 65

Intresseanmälan - YKB grund 120 h

Kontakta Dorotea eller Åsele Lärcentra.
Dorotea: margareta.skoog@dorotea.se
Åsele: hanna.persson@asele.se
Återkoppling under v33.

Sommarens öppettider:
Pingstkyrkans Secondhandbutik i Lycksele

Tisdagar & torsdagar
kl 17-19 (Gäller veckorna 27-33)
LYCKSELE

Överskottet går till bistånd och socialt arbete
I SAMARBETE
MED

Bergstigen 8 • Tel 0950-156 00 www.pingstkyrkanssecondhand.se

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.
Säljes: Kultbil Fiat 126 -98. Pris 12 000:-.
Tel 070-21 35 709.

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

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

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

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.

Harald Edman, Teamledare

Vattenfall Vattenkraft AB

www.varitryck.se

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se
Säljes: Fabriksny plastbåt, 3,85 m, med åror,
dubbelbottnad. 12 000:-. Tel 070-21 35 709.
UTHYRES: Fint kontor (40 kvm) mitt i Åsele på Tingshusgatan 4 / Vasagatan 3. Nära till allt. Hyra: 2300 sek/månad.
Tillgänglig från 1 juli för långtiduthyrning.
Kontakt : Navve 076-789 68 68. E-post: navaishere@hotmail.com
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VARI-tryck i Vilhelmina AB
0940-152 40 • post@varitryck.se

Nyttan med tryckta kuvert
Hör du till oss som regelbundet använder dig av brev när
du kommunicerar med omvärlden? Skickar fakturor,
bekräftelser, blanketter eller annan post i din vardag?
Har du tänkt på fördelarna med att ha din logotype och adress
tryckt på kuvertet?
• Ett kuvert är en mycket prisvärd reklambärare – passerar många
ögon på sin väg från dig till adressaten, väl framme ligger brevet
ofta synligt en tid så ännu fler ögon kan få syn på det.
• Skulle ditt brev av någon anledning inte nå adressaten, kanske
har du fått en felaktig adress eller mottagaren har flyttat utan att
begära eftersändning - har du då ett kuvert med tryck får du
ganska säkert tillbaka ditt brev och kan skicka det en gång till.
Sparar mycket tid och besvär både för dig och mottagaren.
• Ett bevis på din egen seriositet – man får sällan eller aldrig
bluffakturor eller annan oseriös post i ett kuvert med ett
firmatryck eller adressuppgifter utanpå.
Hör av dig för kostnadsförslag – en offert kostar inget!

VARI-tryck AB

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

www.varitryck.se

Melodikrysset v.27 - 4 juli
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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
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Kontakta oss
för priser
eller info om
andra expoprodukter,
t ex roll-up,
banderoller,
flaggor
eller
affischer.

Beachflagga XL
Extra stor flagga på hela
1,2 x 4,6 m.
Expand flagstand är en
stabil och bärbar flaggställning med teleskopfunktion vilket gör det
möjligt att variera
höjden upp till 5,5 m.
Få lösa delar gör transport och uppsättning
enkel.
Levereras med
två vattensäckar
som fästs på
foten så att ställningen står stadigt.

VARI-tryck AB
Volgsjövägen 94C,
Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se

www.varitryck.se

SEMESTERTIDER!
Veckorna går och det börjar skymta
en semester i fjärran.

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.
Tänk på detta när ni planerar er
sommarannonsering!

Glöm inte fylla på med kontorsmateriel inför sommaren!

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

Ha en skön sommar – och
glöm inte hur viktig du är
Vi förstår att sommaren inte riktigt blev
som du tänkt dig. Men dina val har betydelse.
Tillsammans bromsar vi spridningen av covid-19.
Kom ihåg att hålla avstånd och begränsa dina nära kontakter.
Stanna alltid hemma om du är sjuk. Det är också viktigt att
tvätta händerna noga och att nysa och hosta i armvecket.
Då skyddar vi varandra.
Läs mer på 1177.se/covid-19-vasterbotten

www.varitryck.se

