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VARI-tryck

...står för dörren och därmed ett uppehåll
i utgivningen av våra annonsblad.

Den 23 december kommer årets
sista utgåva.

Volgsjövägen 94C.
Tel 0940-152 40.

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

JUL, NYÅR &
TRETTONHELG...

Julhälsningar och andra manus
till sista numret

TAR VI GÄRNA EMOT REDAN NU!
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Första bladen 2021 delas ut
torsdagen den 14 januari.

MANUSSTOPP MÅNDAG 11/1 KL 12.00.
Manus går alltid att maila till oss.

Tryckeriet stängt 23/12 tom 10/1.
Under 2021 delas bladen ut på torsdagar.
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O F Ö R Ä N D R A D E  A V G I F T E R  
fr o m 1 januari 2021

hos Åsele Elnät AB och Åsele Energiverk AB

Vi önskar er alla en

God jul och ett Gott nytt år!

God jul och gott 
nytt år!
I år ger vi på bankkontoren i Åsele
och Vilhelmina en  julgåva till  ECPAT Sverige.

 Tillsammans med ECPAT Sverige  arbetar vi för
 att försvåra och  förhindra betalningar  kopplade
 till sexuell exploatering av barn.
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Försäkringsmäklarna 
i Lycksele byter namn!     
From årsskiftet heter vi Faval Försäkring 
och tillhör en större organisation med 
kontor även i Umeå.

Förutom namnbytet är det inga förändringar på vårt 
kontor i Lycksele. Olov och Helen jobbar kvar som 
��i�a�e.

��l�o��en a� ���a av e� o� ni �a� n���a f�n�e�in�a� 
��in� �e�a � elle� �e� f���o� o� e�a f��s���in�a�.

Tel: 0950-105 55 • info@faval.se • www.faval.se

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

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

Åsele Astma & Allergiförening
önskar Er Alla en

God Jul & Gott Nytt År
Kom ihåg! Som medlem i föreningen har Ni procent på

specialvaror hos ICA, COOP och Apoteket Kronan.
aseleastmaallergi@gmail.com 070-130 36 56, 0941-100 74.
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Vi råder dig fortsatt, att på grund av rådande pandemi, först och 
främst att lösa det du behöver hjälp med från oss via telefon eller 

e-post. Kommunkontoret i Åsele har under tiden från 
23 december till och med 6 januari begränsad bemanning. 

Varje dag som inte är en helgdag läses e-post som inkommer
till: kommun@asele.se och kundtjänst nås på 0941-140 00.



www.varitryck.se

Vi råder dig fortsatt, att på grund av rådande pandemi, först och 
främst att lösa det du behöver hjälp med från oss via telefon eller 

e-post. Kommunkontoret i Åsele har under tiden från 
23 december till och med 6 januari begränsad bemanning. 

Varje dag som inte är en helgdag läses e-post som inkommer
till: kommun@asele.se och kundtjänst nås på 0941-140 00.



www.varitryck.se

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.51 - 19 december

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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 God Jul & Gott Nytt År 
Vi sänder er ljus och värme i vintertid 

och önskar er glädje och julefrid 
Åsele-Fredrika församling 
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FEL I FÖRRA ANNONSEN! Åsele Videotekniks  årsmöte 
är onsdag 30 december kl 18.00 på Kaffestugan.
De vanliga årsmötespunkterna tas upp, ny ordförande ska 
väljas. Självklart är vi noga med Coronaavstånden.
Vi bjuder på kaffe och bulle. Välkomna.

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina



www.varitryck.se

RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,

elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

UTHYRNING av lastväxlarflak.  Ring Olof, 070-530 15 27

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

Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son 
till världen för att vi skulle leva genom honom. 1 Joh. 4:9

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

Musikandakter på Filadelfia
Vi kan inte ha någon julkonsert dea år men istället erbjuder vi
en musikandakt på 30 min i vår kyrka. Man kan boka �d och önska 
vilka julsånger man vill höra. Brage Sundberg håller i andakterna.
Boka �d genom a ringa/sms-a Brage, 070-397 47 19. Självklart 
är samlingen coronasäkrad och max 7 personer kan delta sam�-
digt. Välkommen a höra av er!           Filadelfiaförsamlingen Åsele

Tack för ett gott samarbete under året.
Vi ser fram emot att träffa dig igen under nästa år.

God jul och gott nytt år!

handelsbanken.se/åsele
Tel 0941-601 60


