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Av secondhand butiken i Tornhuset, Vilhelmina Kyrkstad
Söndag 29 november . Från kl: 14.00

Sedvanlig glöggservering sker i år utomhus. 15 personer i butiken per tillfälle med
biljettsystem. En in - en ut. Tänk på att hålla avstånd och att stanna hemma vid
minsta förkylningssymptom.
Från och med måndag 30/11
har vi öppet som vanligt, nya
lokalerna på Storgatan 6, Tornhuset.
Må - to: 11.00 - 17.00
Fre: 11.00 - 15.00
Lör: 11.00 - 14.00
instagram.com/magasinmixvilhelmina
facebook.com/MagasinMixVilhelmina

www.magasinmix.se

Storgatan 6
Tfn: 070 - 221 92 69

Handla säkert hos oss, maxantal i butiken & avstånd gäller alla dagar!

www.varitryck.se

Åsele-Fredrika församling

Är du i behov av enskilt samtal?
Präst Maria Stålnacke: 0941 - 100 28
Diakoniassistent Viktoria Dagman:
0941 - 100 89
Mån-fre 8.00-9.00 Morronbön. Sön 11.00 Bönepromenad. Start vid Filadelfias entré. Välkommen!

Coronarestriktionerna medför att Lions Club
Åsele inte genomför Gårdfarihandel i år.
Enriskransar 50 kr, julkort 30 kr och
julgranar 250 kr
kan beställas via sms 070-6622276 eller mail
anders@westmanab.com för leverans före 1/12.
Julgranar kan hämtas och betalas hos Åsele Radio TV Center
efter 1/12.
Julkortslotter kan köpas på Klädhuset BA:s, Handelsbanken
och Åsele Radio TV Center.
I år kommer Lions inte att dela ut något stipendium i samband
med Luciafirandet.
Hjälp Lions hjälpa!

www.varitryck.se

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

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

BLACK WEEKEND
Onsdag 25/11 till lördag 28/11 lämnar vi

30% blackfridayrabatt

på HELA SORTIMENTET

Undantag - redan prisnedsatta varor, presentkort & varor från LJ Design.
PS. Du vet väl att du kan ringa och boka egentid efter stängning
OM du inte vill komma under ordinarie öppentid. 0730-35 88 15 Bengt.

Välkommen in!

ÅSELE SJUKSTUGA
INFORMERAR...
Alla kontakter via ett telefonnummer –

090-785 91 76

Fr o m 2020-11-30 når du följande funktioner genom ett
och samma telefonnummer:
1) Tidsbokning/Rådgivning
2) Lab/Provtagning
3) Barnmorska
4) Fysioterapeut
5) Arbetsterapeut
6) Kurator

Öppet för inringning helgfri måndag-fredag
kl 07.30-16.00.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och information om
jourhavande läkare.
Vid misstanke om livshotande
sjukdom eller stroke ring 112.
www.varitryck.se

MEDDELANDE
På grund av reparationsarbete av kulvert under
vecka 49 kommer delar av samhället få
störningar i fjärrvärmeleveransen.
Mer information kommer att finnas på vår hemsida
www.aselekraft.net
Vid frågor ring 0941-100 03.
Åsele Energiverk AB

Information från Överförmyndarenheten
i Södra Lappland
Ansökningar avseende uttag från spärrat konto måste vara
handläggaren tillhanda senast den 10/12 för att ansökan ska
kunna handläggas innan jul.
Överförmyndarenheten önskar komma i kontakt med dig som
är intresserad av att ta på sig ett uppdrag som god man eller
förvaltare. Vill du veta mer – kontakta oss gärna.
Postadress: Sorsele kommun, Amanda Flodin, 924 81 SORSELE
Tel: 0952-140 86

Vilhelmina november 2020

Bildekorer
Vi hälper er med bland annat bildekorer
och en och annan
ICA Tallens nya
släpvagn :)
ljusskylt
En ljuspunkt i dessa tider!

Vi som levererat
och tackar för förtroendet är:
Reklam AB
www.varitryck.se

Saemiengïelelåhkoem maehtede kraantodh
Veeljememoenehtse laavenjosteme 3 kap. 5§ mietie saemiedigkien laakesne nænnoestamme annjebodts saemien gïelelåhkoe edtja gaahpene årrodh dle maehtedh daam
kraantodh rahkan 15 biejjeste - jåvleasken 15 beajjan 2020 daejnie sijjine:
VUALTJERE: Vualtjeren tjïelte, Tjïeltegåetie, Torget 6
Måan–bearj: 09.00–12.00, 13.00–15.00
ANNJEBODTS SAEMIEN GÏELELÅHKOEN BÏJRE MAEHTEDE KLÅÅKEDH
Annjebodts saemien gïelelåhkoe gaahpene jïh maehtede daam kraantodh tijjem rahkan
15 biejjeste - jåvleasken 15 beajjan 2020.
Dïhte gie annjebodts gïelelåhkose bæjhkoehtamme men ij luhpiem åadtjome meatan
årrodh åadtja nænnoestimmiem klååkedh. Jïh aaj dovne fïerhtede gie meatan annjebodts
gïelelåhkosne reaktam åtna klååkedh jis naan jeatjabe almetje luhpiem åadtjome desnie
meatan årrodh. Klååkeme nænnoestimmiem annjebodts gïelelåhkoen bïjre galka leeneståvrose båateme dennie leenesne gusnie Saemiedigkie åejviesijjiem åtna minngemes
jåvleasken 15 b. 2020. Klååkeme nænnoestimmeste annjebodts saemien gïelelåhkoen
bïjre dam pryövodh byjjes tjåahkosne leeneståvrosne Norrbotten leenesne goevten 15 b.
2021.
Klååkemem seedtsovvedh diekie Länsstyrelsen Norrbottens län, 971 86 LULEÅ, jallh
e-påastine: norrbotten@lansstyrelsen.se desnie buerkiestamme mannasinie nænnoestimmien bïjre klååkeme jïh guktie nænnoestimmiem jeatjadehtedh jïh dov nommine tjaeledh
gubpede klååkeme båata.
Vielie bïevnesjh daesnie: www.sametinget.se/prel-rostlangd

Sameröstlängden hålls tillgänglig för granskning
Valmyndigheten har i samråd med Sametinget enligt 3 kap. 5 § sametingslagen beslutat
att den preliminära samiska röstlängden ska hållas tillgänglig för granskning under tiden
15 november–15 december 2020 på följande ställen:
VILHELMINA: Vilhelmina kommun; Kommunkansliet, Torget 6
Mån–fre: 09.00–12.00, 13.00–15.00
DEN PRELIMINÄRA SAMERÖSTLÄNGDEN KAN ÖVERKLAGAS
Den preliminära sameröstlängden hålls tillgänglig för granskning under tiden 15 november
– 15 december 2020. Den som anmält sig men inte tagits upp i den preliminära sameröstlängden får överklaga beslutet i den delen. Vidare får var och en som tagits upp i den
preliminära sameröstlängden överklaga beslutet såvitt avser någon annan som tagits upp.
Överklagandet av beslutet ska ha inkommit till länsstyrelsen i det län där Sametinget har
sitt säte senast den 15 december 2020. Överklagandet av beslutet om den preliminära
sameröstlängden prövas vid offentligt sammanträde hos länsstyrelsen i Norrbottens län
den 15 februari 2021.
I överklagan, ställd till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 LULEÅ,
eller via e-post: norrbotten@lansstyrelsen.se ska framgå varför man överklagar beslutet
och på vilket sätt beslutet ska ändras samt avsändaren.
.FSJOGPSNBUJPOmOOTQÌ
www.sametinget.se/prel-rostlangd

www.varitryck.se

Gud säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens
dag. Se nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. 2Kor. 6:2
Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

RETUREN AB i Ytterån

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

Ring Olof, 070-530 15 27

Legorökning inför jul
Kött för legorökning mottages utan plast, upptinat och
märkt på Centralgatan 35 (f d Turistbyrån), den 3-4/12
kl 11.00-19.00. Beställning av julskinka vid inlämning.
Utlämning 18/12. För ytterligare info ring 073-800 80 80.

Åsele Rök & Vilt AB

NYFIKEN PÅ HUR DET ÄR ATT
PLUGGA PÅ UNIVERSITET?
Har du gått och funderat på att plugga på universitet eller högskola, men
vet ännu inte om det vore rätt för dig? Här får du möjligheten att få
information och ställa dina frågor. Vi pratar bland annat om:
•
•
•
•

Hur är det att plugga på ett universitet eller en högskola?
Vilka utbildningar finns vid Umeå universitet?
Hur funkar det att vara distansstudent?
Universitetets stöd för studenter

Tid och plats: 2 december kl. 18-19, via Zoom.
Läs mer på umu.se/utbildning/nyfiken
Välkommen!
Studievägledare från Umeå universitet samt
lärcentrumen i Dorotea, Vilhelmina och Åsele

www.varitryck.se

SÄLJES: Volvo V50 -09. Ca 18 000 mil, ingen rost. Ny kamrem,
olja och filter. S-däck, nya v-däck. 070-577 46 48.

Jultippa i våra skyltfönster vinn julpaket
Vi har en 1X2 fråga i varje medlemsfönster under skyltsöndagen
– kuponger finns utanför BlomHörnan där du både
hämtar (från 15.00) och lämnar (senast måndag 17.00).
Vinnarna meddelas under veckan.
Åsele Köpmannaförening

Håll kontakten
och fortsätt bry dig!
I tider av isolering är det svårare
att upptäcka tecken på mäns våld
mot kvinnor och barn.

www.varitryck.se

SKOGSBRUKSPLAN

Ge din skog
den bästa
julklappen
Med en skogsbruksplan från SCA får
din skog de allra bästa förutsättningarna
– och du får svar på alla dina frågor.
Med en skogsbruksplan från SCA blir det lätt att
göra rätt. Planen ger dig information och åtgärdsförslag
anpassade efter din skogs förutsättningar och dina mål.
Den är ett bra hjälpmedel när du vill bedriva ett
lönsamt och hållbart skogsbruk.
Kontakta din virkesköpare för mer information.
sca.com/skogsbruksplan

www.varitryck.se

