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Träffa oss på
nedre torget!
Tisdag 3/11

Sugen på att
träna?

LJUSFEST

www.varitryck.se

!

Välkommen till Åsele-Fredrika församling
Minnesstund, Mariakapellet Åsele
Alla helgons dag 31/10, kl. 15 - 18

Minnesstund, Fredrika kyrka

Alla helgons dag 31/10, kl. 15 - 18

Söndagen den 1/11, kl. 11.00.
Sön 11.00 Gudstjänst, Marlene och Frits
VÄLKOMMEN!
Ockels, Förs-möte.

ALLHELGONA 31/10

HEDRA DE SOM INTE
FINNS MED OSS LÄNGRE

Stort utbud av kransar, mosshjärtan & andra
gravdekorationer från 99kr
Gravlyktor i vitt eller svart för
endast 259kr (ord pris 319kr)
Vanliga oljeljus & hjärtformade ljus
i glaslykta
Varmt Välkommen! Malin på Botaniq

www.varitryck.se

Kyrkgatan 5
Tel 073-805 41 01

Fira Nyår på

Vi har boendepaket
med middag,
läs mer på www.ansia.se
Kontakta oss på
å 09
0950-100 83.

Vill du ha hjälp med din bokföring?
Kontakta mig
lokal,
Linda Nordh, Dorotea
den lilla byrån med
det stora hjärtat

inda@nordhsalltjanst.se 070-395 35 67
www.nordhsalltjanst.se

RETUREN AB i Ytterån

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

Ring Olof, 070-530 15 27

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

Gallringsdag
med Norra Skog
Kom och se när vår entreprenör
Nästansjö Skogsavverkningar gallrar!
Ta chansen att träffa och diskutera
värdeskapande gallring med våra
skogsinspektorer. På plats finns även
representanter från sbo-rådet.
Vi bjuder på mat och fika. Välkommen!
6 november, kl. 11-14.
Mötingselberg, Vilhelmina.
Skyltat från E45. Ingen anmälan krävs.
Läs mer på
norraskog.se

www.varitryck.se

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se

Fredag 30/10 kl 12.00-16.00
finns vi på nedre torget med

Tel 0940-250 90
www.mbergmansfisk.se

försäljning av nyrökt kött & fisk,
ost, tunnbröd mm!

Välkommen!

Oktoberfest!

Onsdag, torsdag, fredag (10-15) samt söndag (12-15)
kan du få mellan

10 och 50% rabatt på

Gäller EJ redan prisnedsatta varor,
varor från LJ Design och presentkort.

VÄLKOMNA IN!

HELA

SORTIMENTET
genom att dra i rätt snöre.

Kristi Moders katolska församling
- inlandet
Mässan firas i Forsdalakyrkan
sön 8/11, 29/11, 13/12
och Juldagen 25/12 kl 15.00
STORUMAN: Mässan firas på Församlingsgården lör 31/10, 21/11, 12/12,
26/12 och 2/1 kl 16.00
VILHELMINA: Mässan firas i Församllingshemmet
lör 7/11 och 12/12 kl 12.00
ÅSELE:
Mässan firas i Församlingshemmet
lör 28/11 samt sön 27/12 i
Församlingshemmet kl 12.00
För mer information kontakta f Conny Årlind
070-290 12 46
LYCKSELE:

www.varitryck.se

NORRLÄNDSK PELLETS
FÖR STUGAN ELLER STALLET.
1 pall = 768 kg , 1 storsäck = 700 kg
KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR PRIS
A-Trä, Arjeplog 0961-100 40
Arvidsjaur Maskinmekaniska Matts Elfing 070-695 88 67
Plåt & Byggspecialisten, Storuman 0951-105 33
OBS! Nya priser från och med 1 oktober.
Baseco Golv, Ammarnäsvägen, Sorsele, Tel 0952-550 10
Läs mer om vår pellets på baseco.se

www.varitryck.se

Hur vill du forma vår framtida sjukvård?
Sjukvården i Sverige håller på att ställa om sitt arbetssätt
för att ge dig som medborgare mer tillgänglig och bättre
samordnad vård. Namnet på det nya arbetssättet är ”God
och nära vård”.
Vi ska införa nya digitala lösningar och samarbeta bättre
mellan till exempel sjukhus, tandvård och omsorg.
Vi ska arbeta mer med att främja god hälsa och förebygga sjukdom. Allt för att du som medborgare ska få god
vård och känna dig trygg med vården.
I Västerbotten ingår Åsele och Dorotea kommuner i ett
modellområde där God och nära vård ska arbeta fram
sitt nya arbetssätt de närmaste 4 – 5 åren. Vi har alltså
möjlighet att forma inte bara vår egen framtida sjukvård,
utan hela Sveriges.
Detta behöver vi göra tillsammans! Vi behöver dina åsikter och ditt engagemang för att skapa din och Sveriges
goda och nära vård. Därför är vi tacksamma om du svarar
på frågorna här intill och skickar in svaren till:
Åsele kommun, 919 85 Åsele.
Eller kom och prata med oss och fyll i enkäten utanför
ICA på onsdag 28/10 och torsdag 29/10 mellan kl 11-14.
(QNlWHQNRPPHURFNVnDWWÀQQDVLSDSSHUVIRUPLcVHOH
biblioteks foajé. Ifylld enkät stoppas i bokinkastet vid
bibliotekets entré.

Enkäten kan med fördel besvaras digitalt på:
www.asele.se/godnaravard
www.varitryck.se

Enkätfrågor Klipp ut sidan, posta/lämna in senast 16 november.
1. Vad är viktigt för dig i mötet med vården och omsorgen?
Skriv ditt svar här:

2. Finns det något som oroar dig när det gäller vården och
omsorgen? Skriv ditt svar här:

3. Skulle du vilja lära dig att använda ny teknik och digitala lösningar? (Skriv en siffra mellan 1-5, där 5 betyder att du är positivt inställd och 1
betyder att du är negativt inställd.)

4. Hur ser du på möjligheten att träffa vården via video? (Skriv en
siffra mellan 1-5)

5. Skulle du hellre träffa din läkare via videosamtal om du skulle
slippa resa till Lycksele/ Umeå? (Ange 1-5)
6. Skulle du kunna tänka dig att använda utrustning för att till
exempel mäta ditt blodtryck själv? (Ange 1-5)

Du kan läsa mer om God och nära vård på:

www.asele.se/godnaravard

Tack för att du medverkar till god och nära vård!

www.varitryck.se

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i
vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Rom. 5:8

Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

KYRKOFULLMÄKTIGE I SÖDRA LAPPLANDS
PASTORAT
Kallelse till sammanträde på S:t Mikaelsgården i Lycksele. Torsdag
den 5 november 2020, kl 13.00 för handläggning av ärenden enligt
anslagen och utsänd föredragningslista / H. Mårtensson, Ordförande
Tag hänsyn till folkhälsomyndighetens
rekommendationer, utifrån Covid-19!

INFLUENSAVACCINERING för

rekommenderade patientgrupper inkl
personer från samma hushåll
Åsele sjukstuga november 2020
(övriga vaccineras fr o m december)

OBS! Endast tidsbokning
Telefontid för tidsbokning onsdagar och torsdagar
vecka 43, 44 och 45 kl 09.30-11.30 på tfn 0941-143 18.
OBS! Endast för vaccinering influensa/lunginflammation!
Det finns också möjlighet att boka tid på
https://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/kontaktkort/Asele-sjukstuga-halsocentral/ där det även finns
mer information.
Tänk på:
- att stanna hemma om du har förkylningssymtom
- att komma i nära anslutning till din bokade tid för att
undvika trängsel
- att hålla avstånd!
www.varitryck.se

Ljusfest för barn och vuxna i Åsele
Tid: 31 oktober, 17.30 – 19.00
Plats: Hembygdsområdet
Program: Gemenskap, fika, tipspromenad i mörkret
(ta med ficklampa)

Vi h ar tor r pr ima björ k ve d
40 lit småsäck, 1 kbm säck.

Vi kan även ordna hemleverans.
Tel: 070-200 06 66, 070-564 92 79.

Varmt
välkomna!

Vad kan vi göra
för dig och din skog?
Anders Tanse
]PYRLZRWHYLࠫZLSL+VYV[LH
[LS 

Elof Grönlund
]PYRLZRWHYLࠫZLSL+VYV[LH
[LS 

sca.com/skog

www.varitryck.se
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Med tjänster som täcker skogsägarens hela behov
är vi en trygg, lokal och långsiktig partner. Du är alltid
välkommen att kontakta oss.

Melodikrysset v.44 - 31 oktober
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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

VILKEN ÄR DIN VIKTIGASTE FRÅGA?
Kom och prata med oss!
Nedre torget Åsele. Tisdag 3 nov kl 14-16.
Maria Kristoffersson från Region Västerbotten
medverkar. Vi bjuder på varm dryck!

Satsa mer
på äldreomsorgen?

ÅSELE/FREDRIKA

Åter i lager!
Handdesinfektion
1 Liter

Ytdesinfektion
1 Liter

89:79:-

Även handdesinfektion 500 ml
i pumpflaska finns i lager.

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

FÖRETAGARE:

50% rabatt

första månaden vid abonnerad städning.
Omklädningsrum, matsalar,
trappstädning, butiksstädning m m.
Möjligheterna är många!

Välkomna att ringa Maggan 073-084 29 05

margareta.e.norgren@gmail.com

www.varitryck.se

Influensan är på väg!
hŶĚĞƌĞŶƉĂŶĚĞŵŝćƌĚĞƚƐćƌƐŬŝůƚǀŝŬƟŐƚĂƩĚƵƐŽŵćƌϲϱĊƌŽĐŚćůĚƌĞ͕
ŚĂƌǀŝƐƐĂŬƌŽŶŝƐŬĂƐũƵŬĚŽŵĂƌĞůůĞƌćƌŐƌĂǀŝĚǀĂĐĐŝŶĞƌĂƌĚŝŐŵŽƚŝŶŇƵĞŶƐĂ͘
&ƌĊŶĚĞŶϯŶŽǀĞŵďĞƌŬĂŶĚƵǀĂĐĐŝŶĞƌĂĚŝŐŐƌĂƟƐ͘
WĊŇĞƌĂŚćůƐŽĐĞŶƚƌĂůĞƌŐĊƌĚĞƚĂƩďŽŬĂƟĚĨƂƌǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶŐĞŶŽŵĂƩůŽŐŐĂŝŶ
ƉĊϭϭϳϳ͘ƐĞ͕ĂŶĚƌĂĞƌďũƵĚĞƌĚƌŽƉŝŶͲƟĚĞƌ͘ĞƐƂŬϭϭϳϳ͘ƐĞͬŚŝƩĂͲǀĂƌĚĨƂƌŝŶĨŽƌŵĂͲ
ƟŽŶŽŵǀĂĚƐŽŵŐćůůĞƌĚćƌĚƵćƌůŝƐƚĂĚ͘
ĞŶϭĚĞĐĞŵďĞƌƐƚĂƌƚĂƌǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶĨƂƌƂǀƌŝŐĂŽĐŚŬŽƐƚĂƌϮϱϬŬƌŽŶŽƌ͘
>ćƐŵĞƌƉĊϭϭϳϳ͘ƐĞͬŝŶŇƵĞŶƐĂǀĂĐĐŝŶ

/ŶŇƵĞŶƐƐĂŽŶƚƵůŽƐƐĂ͊

/ŶŇƵĞĂŶƐĂůĞĂũŽĜƵƐ

ũĂůĞĂďŽĂŚƟŵĞ͊
WĂŶĚĞŵŝĂŶĂŝŬĂŶĂŽŶĞƌŝƚǇŝƐĞŶƚćƌŬĞćć͕
ĞƩćŽƚĂƚŝŶŇƵĞŶƐƐĂƌŽŬŽƚƵŬƐĞŶ͕ũŽƐŽůĞƚ
WĂŶĚĞŵŝŝũĂĄŝŐŐŝƐůĞĂĞĂƌĞůŝŝŐŐĄŶĚĞŚĄůĂƓ
ϲϱͲǀƵŽƟĂƐƚĂŝǀĂŶŚĞŵƉŝƚĂŝƐŝŶƵůůĂŽŶ
ĂŚƚĞĚŽŶŐŝŝůĞĂƚϲϱũĂŐŝďŽĂƌŝƐĚĂŚũĞ
ƟĞƩǇũćŬƌŽŽŶŝƐŝĂƐĂŝƌĂƵŬƐŝĂƚĂŝŽůĞƚƌĂƐŬĂͲ ďŽĂƌƌĄƐŝƚ͕ũƵƐůĞĂƚŵƵŚƟŶŬƌŽŶŝƐŬĄĚĄǀĚͲ
ĂŶĂ͘ZŽŬŽƚƵŬƐĞŶƐĂĂƚŝůŵĂŝƐĞŬƐŝϯ͘ŵĂƌͲ
ĚĂƚĚĂŚũĞůĞĂƚĄŚƉĞŚĞĂŵŝƐŐĂůŐŐĂƚďŽĂŚͲ
ƌĂƐŬƵƵƚĂĂůŬĂĞŶ͘
ŬƵƚŝŶŇƵĞĂŶƐĂǀƵŽƐƩĞ͘ŽĂŚŬƵŶůĞĂ
hƐĞŝƐŝŝŶƚĞƌǀĞǇƐŬĞƐŬƵŬƐŝŝŶŽŶŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂ ŶƵǀƩĄĚƵƚŶũĞƐŬĄďŵĂŵĄŶƵϯďĞĂŝǀǀŝ
ƌĄũŝƐ͘
ǀĂƌĂƚĂƌŽŬŽƚƵƐĂŝŬĂŬŝƌũĂƵƚƵŵĂůůĂƐŝƐććŶ
DĄżŐŐĂŝŶĚĞĂƌǀǀĂƐǀƵŽĜĂŐƵŽǀĚĚĄǎŝŝŶ
ŽƐŽŝƩĞĞƐĞĞŶϭϭϳϳ͘ƐĞ͕ƚŽŝƐĞƚƚĂƌũŽĂǀĂƚƌŽͲ
ŬŽƚƵŬƐŝĂŝůŵĂŶĂũĂŶǀĂƌĂƵƐƚĂƟĞƩǇŝŶćĂŝŬŽŝͲ ƐĄŚƩĄĚŝżŐŽƚĄŝŐŐŝďŽĂŚŬŬƵŵŝŝŐŽůŽŐŐĂ
ƐŝƐĂϭϭϳϳ͘ƐĞ͕ĞĂƌĄƚĨĂƐĨĄůůĞƚĚƌŽƉŝŶͲĄŝŐŐŝͲ
ŶĂ͘KƐŽŝƩĞĞƐƚĂϭϭϳϳ͘ƐĞͬŚŝƩĂͲǀĂƌĚƐĂĂƚ
ŝĚ͘ZĂďĂŐĞĂŚēēĂƚϭϭϳϳ͘ƐĞͬŚŝƩĂͲǀĂƌĚŐŽƐ
ƟĞƚŽũĂƐŝŝƚć͕ŵŝŬćŬŽƐŬĞĞƐŝŶƵĂ͘
ĚŝĞŚƚŽũƵŽŚŬŝŶŐĄǀĚŶƵŵŝŝŐƵŽƐŬĄĚƵƚŶũĞ͘
DƵŝĚĞŶƌŽŬŽƚƵƐĂůŬĂĂϭ͘ũŽƵůƵŬƵƵƚĂũĂ
ŽĂŚŬŬƵŶĄůŐĄĞĂƌĄŝĚĞϭďĞĂŝǀǀŝũƵŽǀůĂŵĄͲ
ŵĂŬƐĂĂϮϱϬŬƌƵƵŶƵĂ͘
ŶƵƐũĂŵĄŬƐĄϮϱϬƌƵǀŶŶĂ͘
>ƵĞůŝƐććŽƐŽŝƩĞĞƐƚĂ
>ŽŐĂĞĂŶĞƚĚĄƐϭϭϳϳ͘ƐĞͬŽƚŚĞƌͲůĂŶŐƵĂŐĞƐ
ϭϭϳϳ͘ƐĞͬŽƚŚĞƌͲůĂŶŐƵĂŐĞƐ
/ŶŇƵĞŶƐĂŽŽŶƚƵůŽƐƐĂ͊

WĂŶĚĞŵŝŝŶŬĂƵƚĞŶĂŽŽŶǀĂůůĂŶƚćƌŬĞćƚć͕
ĞƩĞƐŝĞʹũŽŬĂŽůĞƚϲϱǀƵŽƩĂũĂƐŝƚćǀĂŶͲ
ŚĞĞŵƉŝũĂƐŝĞũŽůůĂŽŽŶŬƌƵƵŶŝƐŝĂƚĂƵƟĂ
ƚĂŝŬŬĂƐŝĞũŽŬĂŽůĞƚƌĂƐŬŚĂĂŶĂʹŽƚĂƚŝŶŇƵͲ
ĞŶƐĂƌŽŬŽƚƵŬƐĞŶ͘DĂƌƌĂƐŬƵƵŶϯ͘ƉćŝǀćƐƚć
ůćŚƟĞŶƐŝĞƐĂĂƚĂƚŽƩĂĂƌŽŬŽƚƵŬƐĞŶŝůŵĂͲ
ƐĞŬƐŝ͘
DŽŶĞƐƐĂƚĞƌŚǀĞǇƐŬĞƐŬƵŬƐĞƐƐĂƐĂĂƩĂĂǀĂͲ
ƌĂƚĂƌŽŬŽƚƵŬƐĞůůĞĂŝŬĂĂůŽŐŐĂĂŵĂůůĂϭϭϳϳ͘
ƐĞ͕ƚŽŝƐĞƚƚĂĂƐƚĂƌũŽĂǀĂĚƌŽƉŝŶͲĂŝŬŽũĂ͘<ćǇ
ƐŝǀƵůĂϭϭϳϳ͘ƐĞͬŚŝƩĂͲǀĂƌĚŶŝŝŶƐĂĂƚƟĞƚŽĂ
ŵŝƚćŵććƌćƚŚććŶŬŽŽůĞƚůŝƐƚĂƩƵŶŶĂ͘
:ŽƵůƵŬƵƵŶϭ͘ƉćŝǀćĂůŬĂĂƚŽŝƐƚĞŶƌŽŬŽƚƵƐũĂ
ƐĞŵĂŬƐĂĂϮϱϬŬƌƵƵŶƵĂ͘
>ƵĞůŝƐƐććƚććůƚć͗ϭϭϳϳ͘ƐĞͬŽƚŚĞƌͲůĂŶŐƵĂŐĞƐ

/ŶŇƵĞŶƐĂďĊĂƚĂ͊

WĂŶĚĞŵŝũĞƐŶĞůĞĂƐũŢĞƌĞǀŝŚŬĞůĞƐĚĂƚŶĞ
ŐŝĞϲϱũĂĞƉŝĞŚũŢŚďĊĂƌĂƐĊďƉŽĞ͕ŶĂĂŶŬƌŽͲ
ŶŝŚŬĞŶƐŬŢĞŵƚũĞůĂƐƐŚĊƚŶĂŚũĂůůŚŶĊĂũƐĂŶ
ŝŶŇƵĞŶƐĂŶǀƂƂƐƚĞǀĂŬƐŝŶĞĞƌĞĚŚ͘ZĂŚŬĂŶ
ϯ͘ď͘ƌĂĞũĞƐƚĞŵĂĂŚƚĂŚŶĂŵŚƚĂŚǀĂŬƐŝŶĞͲ
ĞƌĞĚŚ͘
'ĞůůŝĞŚĞĂůƐŽĞũĂƌŶŐŝŶĞŵĂĂŚƚĂŚƚčũŵŽĞŵ
ĚčŶŐŬŽĚŚŐĊĞƐƐŝĞŵĂĂŚƚĂŚǀĂŬƐŝŶĞĞƌĞĚŚ
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