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Vi söker en bilplåtslagare/skadetekniker
till vår serviceanläggning i Vilhelmina

Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt
arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig!
Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande
utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbets-
uppgi�er.
ARBETSBESKRIVNING
• Bilplåtslageri/skadetekniker

DINA KVALIFIKATIONER
• Erfarenhet av bilplåtslageri
• Goda referenser
• B-körkort

MERITERANDE
• Yrkesbevis
• Heta arbeten
• Säkra ly�
• Billackerare

ANSÖKAN
Urval sker löpande och tjänsten
kan komma att tillsättas innan 
sista ansökningsdatum, 2020-10-31.

Bifoga CV och personligt brev:
daniel.lindberg@mekonomenbilverkstad.se
fredrik.andersson@mekonomenbilverkstad.se

DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen tror vi 
att du:
• har viljan att utvecklas och vara en 
 god ambassadör för Mekonomen 
 bilverkstad / D Lindbergs Verkstad AB
• är ansvarsfull och har god känsla för 
 detaljer
• har en hög servicenivå
• är strukturerad och noggrann då 
 arbetet innehåller �era, ibland 
 komplicerade, moment
• är självständig , du kommer att  
 ha kontakt med �era olika personer
 dagligen, vilket kräver att du är en 
 person med ett socialt intresse

Varmt välkommen med  din ansökan!

D Lindbergs Verkstad AB

Vilhelmina
Sälggatan 7 

vilhelmina@mekonomenbilverkstad.se
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Välkomna till Åsele - Fredrika församling
Tors. den 24/9 är expeditionen i Åsele stängd

Sön. den 27/9, kl. 11.00.
Ann-

Tis. den 29/9, kl. 13.oo.

Tors. den 1/10, kl. 11.00.

Tor 17.30 Torsdax på hembygdsområdet. 
Sön 11.00 Gudstjänst. Reinhold von Ammon 
predikar. Sång och musik.

VÄLKOMMEN!

CARIN
Mats och Åsa
med familjer

Släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten äger rum i kretsen av de närmaste. 
Tänk gärna på Rädda Barnen, pg 90 20 03-3.

Vilhelmina

Vår älskade

STIG ARVID DANIELSSON
* 20/7 1939       † 10/9 2020

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina
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TORKPAPPER!
Prisexempel

Tork Universal
34 cm x 1000 m

Minitork
Centrummatad
120 m

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

299:-

55:-319:-

Moms ingår i samtliga priser

Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 50:-/st.

Hela TORK-sortimentet
finns hos oss - både
papper och hållare.
Snabba leveranser!

VARI-tryck AB

Toapapper
hel bal, 64 rullar

Tork M2
Centrummatad
300 m 99:-
Torkk MM2

d
/rulle

Kära kunder! Helgen v.39, 26 & 27 september,
har vi potatisförsäljning i Idvattnet 2,
vi har mandel och runda.
Ni är välkomna att köpa hur mycket ni vill,
ni plockar själva direkt från lådorna.
Vi kommer att hålla öppet kl 08.00-17.00
båda dagarna.
Kom bara ifall ni är/känner er friska och tänk
på att hålla avstånd. Vi bjuder på fika!
Varmt välkomna!

Mikael, Veronika &
Angelina Nolebrink.

ÖPPET Vi fortsätter att ha öppet:
Onsdag 16.00-19.00 &
Fredag  12.00-15.00

EXTRAÖPPET:
Lördag 26/9 kl 12.00-15.00

Pingstkyrkans Secondhand Parallellg.96 Vilhelmina

115.000

.9966 VVViiilllhhheellmmiinnaa

De svarade ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, 
du och din familj. Apg. 16:31

Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/
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Nyfiken på att arbeta i förskolan?
Lärcentrum i samarbete med barnom-
sorgen erbjuder en introduktionsutbildning
för vikarier i förskolan 5-9 oktober.
4 dagar teori och 1 dag på förskolan. 

Vi pratar om läroplanen för förskolan,
förhållningssätt, rutiner, hygien, lagar och
regler.
Inga kostnader för dig som deltagare.
Sista anmälningsdag onsdag 30/9.
Information och anmälan
Lärcentrum: Hanna Persson 0941-141 14
 Yvonne Nordlander 0941-141 05
Barnomsorg förskola: Anita Eriksson 0941-141 04

Flytt-REA, upp till 50% rabatt, med start 23/9 

Följ oss på: 
facebook.com/MagasinMixVilhelmina

Storgatan 19
Vilhelmina
070-221 92 69

Nu byter jag lokaler, för att slå upp nya dörrar överst i Kyrksta’n 
lagom till julhandeln!

Välkommen till Magasin Mix  
secondhandbutiken i Vilhelmina Kyrkstad

Följ oss även på Instagram: 
instagram.com/magasinmixvilhelmina

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

Lizzy’s Wellness Center
Massage – Medicinsk fotvård – Frisör – Ansiktsbehandling             
072-247 05 81  |  www.lizzyswellnesscenter.com  |  boka.se         
 (företag)

MaM
0
(f

Finns i
Dorotea
& Åsele

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se
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I morgon torsdag 24/9 till söndag 27/9
kan du få mellan

20 & 50% rabatt
på det du köper. Tärningen avgör.

VÄLKOMMEN IN!

"Kasta din rabatt" i dagarna 4.

Gäller EJ redan prisnedsatta varor, sol- & presentkort + varor från LJ Design.

SÖNDAG 27/9 extraöppet 12-15.00
Höstens tjejkväll blir även den inställd p g a Corona-restriktionerna.

Vart tog min igloo vägen?
24 september kl 17.00 på Kulturhuset, GRATIS inträde!
Passar barn mellan 4-10 år.        VÄLKOMNA!

Vi bjuder på fika, och naturligvis håller vi avstånd!

Vi träffas 6 gånger i höst, med start 
onsdagen den 30 september kl 14.00

på biblioteket.

Visafton: ”En Norrlännings Hemlängtan”.
”Gunnar Karlsson i våra hjärtan” presenteras av Karin och
Åke Viberg. Norrlänningen från Ådalen, som hade ständig hem-
längtan. Hans hemlängtan återspeglar sig i alla de ca 400 texter 
och melodier han skrev. Vi får även höra berättelser ur hans liv. 
Kulturhuset 7 oktober kl 18.00     Inträde: 50 kr  
Hembygdsföreningen bjuder på fika.

På grund av den rådande pandemin, tvingas vi att begränsa besöka-
rantalet till 50 personer och all biljettförsäljningen måste
ske på förköp hos Vuxenskolan måndag, tisdag
kl 8.00-15.00 eller boka: 072-595 49 36.
Betalning kan göras med swich 1233264611
eller kontant. Välkommen till en trevlig kväll.

Arr: Åsele Hembygdsförening tillsammans med Vuxenskolan
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Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Lärlingsutbildning inom
Kök/Gastronomi
Gå vår lärlingsutbildning inom Kök/Gastronomi med 
goda chanser till arbete efter slutförd utbildning.

Du kan söka lärlingsplats vid följande restauranger:
Tärnaby Fjällhotell, Hotell Toppen Storuman, Hotell Klimp�äll, 
Restaurang 363 Rusksele, Hotell Wilhelmina, Bergmans Fisk 
Vilhelmina, Katae’s Krog Vilhelmina, Kittel�älls Värdshus, 
Malå Hotell & SkiEvent, Källan Spa Norsjö, Ansia Resort Lycksele, 
Åsele Wärdshus, Doro Camp Lapland Dorotea.

Kurstid: 2020-10-26 -- 2021-04-09, 24 veckor.
Sista ansökningsdag 2020-09-27.

E-ansökan och mer information på http://vilhelminalarcentrum.se

SYV Sara Danielsson
073-842 99 20

  Kommunfullmäktige i Åsele sammanträder 
  måndagen den 28 september 2020 kl 13.00 i 
  Åsele Kulturhus.

  Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga  
  hos kommunkansliet och biblioteket. 
Fullständig föredragningslista publiceras på kommunens 
digitala anslagstavla på hemsidan www.asele.se/anslagstavla.

Axplock från föredragningslistan:

- Revidering allmänna lokala ordningsföreskrifter

- Handlingsplan POSOM

- Arbetsmiljöåtgärder skolledning

Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda, p g a 
Corona-pandemin så rekommenderar vi att ni följer detta 
möte via webben i första hand.

Anders Westman
Ordförande
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3

4 5

6

7 8

9

10 11

Melodikrysset v.39 - 26 september

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:...............................................................................................................................................



www.varitryck.se

Tobaksfri skoltidVARI-tryck/Hilex Reklam, Vilhelmina

Måndag-fredag:

07.00-07.30, 08.30-12.00

14.00-15.00, 15.30-16.30.

ÖPPETTIDER

Bannerbowannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eeeeeerrrrrrrrerrrrrrererrbbbbbbbbbbbbbbbobooobobbbbbbbboobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbobbbobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB
Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.

Kör sakta
Lekande barn

& hundar

Rökning
förbjuden

Gasbehållare
förs i säkerhet

vid brandfara

PRIVAT PARKERING
Upplåtelse endast

efter avtal.

SKYLTAR...SKYLTAR...
trottoarpratare, beachflaggor, affischer,
banderoller och flaggor är exempel på
marknadsföringsmaterial som du kan
beställa hos oss!

SKOGS-
PLANTERING

Kamera-
övervakning

med inbyggd GPS

FISKEGRÄNS
FÖR BÅT
www.kultsjonfvo.se

BULLERFALLET

Tretjärn 3,9 km


