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Allt för din marknadsföring!

Stort sortimet av prylar för marknadsföring finns att köpa eller beställa hos oss!
Skyltar, beachflaggor, banderoller,
affischer, reklamflaggor, visitkort,
stämplar, kuvert - med eller utan tryck,
trottoarpratarskyltar, reklamflaggor –
ALLT DETTA OCH MYCKET MER
FINNS HOS OSS!
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VILHELMINA

VARI-tryck AB

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

Hjärtligt tack för all uppvaktning på min 90-års dag.
Britt Johansson
Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

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

Tomt i fönstren hemma? Välkommen tilll
årets bästa krukväxt-erbjudande!

Stort utbud av blommande & gröna växter!
KÖP 2 st växter,

KÖP 3 st växter,

HALVA PRISET!

GRATIS!

få den billigaste för

få den billigaste

Går även att ta beställning över telefonen 073-805 41 01
(Gratis hemleverans)

Digital
rådgivning
Vi verkar för ditt bästa, genom hela skogsägarlivet.
Kontakta oss så möts vi där
det passar dig, i skogen eller
digitalt.
Mattias Edling 073-0725244
Göran Enfeldt 073-0958024

norraskog.se

www.varitryck.se

073-805
073
805 41 01

VARMT VÄLKOMNA
TILL BOTANIQ!
Malin

Kulturstipendium 2020

Åsele kommuns årliga Kulturstipendium delas ut till
personer som verkar för den lokala kulturens bevarande,
eller som allmänt bidragit till den kulturella verksamhetens främjande. Förslag till stipendiat skall åtföljas med
motivering och vara biblioteket tillhanda senast 31 januari
Åsele bibliotek, Lillgatan 2, 919 32 Åsele eller
asa.persson@asele.se. Upplysningar angående stipendiet
lämnas av Åsa J-Persson 0941-140 83.

Idrotts- & ledarstipendium 2020

Åsele kommuns årliga Idrotts- & ledarstipendium delas ut
till någon som själv utfört idrottsliga prestationer, eller
verkat som ledare. Förslag till stipendiat skall åtföljas med
motivering och vara Åsele Kommun, Ulf Jonsson-Ejergård,
919 85 Åsele eller ulf.jonsson-ejergard@asele.se tillhanda
senast 31 januari. Upplysningar angående stipendiet
lämnas av Ulf Jonsson-Ejergård 0941-140 77.

Årets Åselebo 2020

Var med och föreslå personer till utmärkelsen 2020 års
Åselebo. Det ska vara en person bosatt i Åsele kommun.
Personen ska ha gjort ”oegennyttiga insatser till nytta och
glädje för sina medmänniskor i Åsele kommun”.
Förslag till kandidat skall åtföljas med motivering och
vara Åsele Kommun, Ulf Jonsson-Ejergård, 919 85 eller
ulf.jonsson-ejergard@asele.se tillhanda senast 31 januari.
Upplysningar angående utmärkelsen lämnas av Ulf Jonsson-Ejergård 0941-140 77.
Lista över tidigare
års stipendiater och
Årets Åselebo, finns
på www.asele.se
www.varitryck.se

Jesus säger: Den som kommer till mig
ska jag inte visa bort. Joh. 6:37

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

REA-START
Torsdag 28/1 klockan 10.00

50% rabatt

på ordinarie pris

på en mängd kläder & skor.

Välkommen in och fynda! Vi har nu börjat få in en del vårnyheter...

Vid köp av
2 par får du

50%

charles deluvio

på det billigare
glasparet!

Köp glas från Essilor och få 50%
i rabatt på det billigare paret.
Gäller t.o.m. 30/6 2021.
Kan ej kombineras med
andra erbjudanden.

LYCKSELE
0950-664 11
KVALITÉ OCH SERVICE - det syns!

www.varitryck.se

Ledningsarbeten för
anslutning till vindkraft
Vattenfall Eldistribution uppför just nu ett antal kraftledningar för anslutning
till vindkraft.
Inom kort påbörjas arbeten med att sätta upp linor i ledningsgatan och
dessa linor kan ibland hänga på låg höjd. Var därför observant och visa
aktsamhet vid vistelse eller framfart i ledningsgatan. Arbetet pågår till
sommaren.
Helikopter kommer att användas i arbetet. Linorna skarvas med hjälp av
detonationer som kan höras på längre avstånd. Korta signaler kommer att
ljuda innan detonationen, och en lång signal efter. Personal kommer att
förvissa sig om att ingen befinner sig i närheten.
Djurägare och andra som önskar få avisering i förväg är välkomna
att ta kontakt enligt nedan:
Jan Funck, projektledning
070-209 74 27
jan.funck@vattenfall.com

Jesper Mikaelsson, byggnation
070-352 49 75
jesper.mikaelsson@vattenfall.com

Läs mer på
vattenfalleldistribution.se/
Vattenfall Eldistribution AB
vattenfalleldistribution.se

www.varitryck.se

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

Thai/takeaway . 3 0 -3 1 /1
kl 14.00-19.00 står vi utanför COOP i Åsele.
Worawits thaimat 072-748 65 65

ÅSELE-NYTT på torsdagar igen!
Som du säkert märkt kommer
ÅSELE-NYTT numera ut på torsdagar.
Detta för att PostNord ändrat i sin planering.
Manusstoppet är numera torsdagar kl 17.00.

TORKPAPPER!

Tar även hem hållare
& andra torkpapper
med snabb leverans!

Prisexempel

255:Tork Universal
34 cm x 1000 m

Torrk M
Tork
M2
2
Centrummatad
300 m

79:-

VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina • Tel: 0940-152 40

/rulle

44:-

Minitork
Centrummatad
120 m

Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 40:-/st.

Moms tillkommer på ovanstående priser

Tänkt bygga i Vår/Sommar?
Då behöver du en Kontrollansvarig!

Min kompetens:
•
•
•
•
•

Byggnadsingenjör
Certif Kontrollansvarig, ”K”
45 år i byggbranschen
Projektledning
Byggledning

Kontaktuppgifter:
Ulf Nilsson
070-674 99 89
www.uproab.se
ulf.nilsson@uproab.se

Jag hjälper dig med:
•
•
•
•
•
•

Bygglov
Kontrollplaner
Upphandling
Byggsamråd
Projektledning
Slutbesked

Innehar F-skattsedel

www.varitryck.se

Melodikrysset v.4 - 30 januari
1

2

3

7

9

4

5

6

8

10

11

12
13

14
15

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

Foto @ Michael Engman

Gör det
lätt att göra rätt
– följ en plan
Med en skogsbruksplan från SCA får du koll på vilka värden
som gömmer sig i din skog. Du får också förslag på vad du
kan göra, och när, för att nå dina mål med skogsbruket.
Dina lokala virkesköpare i området är Anders och Elof. Anders
«ZN½Z«TLZITMLQO\QTT)]O][\QUMV-TWNߨVV[X¬XTI\[V«ZL]^QTT
veta mer om nyttan och nöjet med en skogsbruksplan.
Elof Grönlund
virkesköpare Åsele/Dorotea
tel 0941-143 68
Din lokala virkesköpare hittar du alltid på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

www.varitryck.se

