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VI HAR LICENSIERADE TAKSKOTTARE ENLIGT SKOTTA SÄKERT. 

Med licensierade
takskottare 

kan du känna dig trygg
Varje vinter orsakar takskottning,
eller bristen på skottning, skador

för runt 1 miljard kronor!
Via licensieringsprojektet

Skotta säkert ska vi öka säkerheten,
rädda liv samt minska omfattningen av skador

på byggnader och annan egendom.
Ni skottar väl säkert?www.skottasakert.se

Kontakta oss på:
0940-150 21
070-276 90 99

Hej! Alla  glada och starka kvinnor som finns och fanns när det
begav sig, bakom dessa Flottare som kämpade på ångermanälven.
Männen som Silvia Samuelsson  beskriver i sin fantastiska bok
"Av skog är vi komna" Berättelser i ord och bild.
Du som minns den tiden och vill berätta om allvar, vemod och
skratt,  hör av dig. Vi kan skapa något spännande för oss och unga
läsare. Skriv till Christa Braniff: braniff3ny@gmail.com
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LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 5/2:
Strömsund kyrkan 10.30.
Hoting busstation 12.00.
Dorotea Myway 12.45-13.00.
Vilhelmina fd Televerket 15-15.30.
Åsele OKQ8 17.00-17.15.

Mandel, Princess, Asterix,
Bintje & King-E. 

Egen odling.

Nästa tur 5/3.
Välkomna!  Anna & Martin
www.lappmarksbonden.se

  Förbeställ gärna. Tar kort & kontant. Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47.

Åselehus flyttar från Kommunhuset till Storgatan 33 A
(fd Arbetsförmedlingen).
Med anledning av detta hålls kontoret stängt tisdagen den 9
t o m fredag den 12 februari.
Under dessa dagar åtgärdas endast akuta ärenden.
För att komma i kontakt med oss ring: 070-647 54 11
Vi ber om överseende för det ev besvär detta kan orsaka.
From måndag den 15 feb kan ni besöka oss i våra nya lokaler.
Välkomna!

Lahkoe saemiej åalmegebiejjine.
Lihkku sámi álbmotbeivviin.
Gratulerar på samefolketsdag.

Vi firar dagen med a� ni som vill får hämta ut EN bakelse 
per person hos Kronans Konditori i Sjel�e/Åsele på same-
folketsdag den 6 februari. OBS! Begränsat antal bakelser.
(Samisk förvaltningskommun bjuder).
På grund av denna pandemi blir dagen annorlunda, men �ll 
nästa år hoppas vi a� vi får träffas och fira �llsammans.
 
Buerie Båeteme!
Åsele kommun / Sjel�en tjielte 
919 85 Åsele 
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Skyltmaterial
Allt för att du och ditt företag ska synas

kan du beställa hos oss!

Roll-ups, banderoller, beachflaggor, affischer, väggskyltar
är också exempel på produkter ni kan beställa hos oss!

Trottoarpratare

Reklamflaggor i
flera storlekar

Trottoarpratare

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

Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB

Eventtält –
flera storlekar,
olika antal väggar

Måndag-fredag:

07.00-07.30, 08.30-12.00

14.00-15.00, 15.30-16.30.

ÖPPETTIDER

Kör sakta
Lekande barn

& hundar

Rökning
förbjuden

Gasbehållare
förs i säkerhet

vid brandfara

Eventtält –
flera storlekarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Kamera-övervakning

OBS!

TACK

Visa hänsyn och
håll avstånd

PRIVAT PARKERING
Upplåtelse endast

efter avtal.

www.danielssonsko.se

070-305 45 78
Välkomna!

Utkörning av nya köttlådor 11-12 februari
Hängmörat Aberdeen Angus-kött,
vaccat och klart. 20 kg=4000 kr inkl moms.

Ring 070-305 45 78, Ingegerd

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

Vill du uppträda på Åsele Marknad?
Vill du uppträda på någon av scenerna på samhället
under Åsele Marknad? Du kan sjunga, dansa, spela
något instrument, trolla eller göra något annat.

Sista datum för anmälan 30/4.
Anmälan sker till paulina.figaro@asele.se

t
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Kommunal Sektion Väst
Årsmöte 2021

Torsdag 18 februari
Klockan 18:00
Digitalt

Pga spridningen av Covid-19 arrangeras endast digitalt 
möte.

För att delta behöver du en dator/platta/mobiltelefon 
med internetuppkoppling, och rekommenderas att 
använda hörlurar med mikrofon eller headset.  
Du får inbjudan till mötet dagen innan till den e-post-
adress som du lämnat när du anmäler dig.

Anmäl dig till mötet senast den 15 februari på:
kommunal.se/arsmote-vast-vbotten

Vid årsmötet kommer att användas ett digitalt omröst-
ningssystem och man behöver tillgång till mobilt bank-id 
för att rösta. Saknar du mobilt bank-id, har skyddad 
identitet eller saknar svenskt personnummer, så beställer 
du det i samband med din anmälan.
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Jesus säger: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. 
Ty för Gud är allting möjligt. Mark. 10:27

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

Information från Miljö och Bygg
Tänker du bygga om, till eller nytt i sommar? Kom ihåg 
att lämna in din ansökan om bygglov alternativt byggan-
mälan i god tid innan så att du hinner få beslut från Miljö- 
och byggnadsnämnden innan byggstart.
Strandskydd. Om du tänker bygga inom 100 meter från 
stranden kan du behöva strandskyddsdispens. Det gäller 
även mindre byggnader som vindskydd, grillstugor och 
bastu, och även anläggningar som bryggor. Kontakta 
därför alltid Miljöenheten innan du tänker bygga nära 
stranden.
Planerar du att installera en värmepumpsanläggning 
(jord-, berg- eller ytvattenvärme)? Kom ihåg att det ska 
anmälas till kommunen 6 veckor innan. Anmälningsplik-
ten gäller inte för luftvärmepumpar.
Om du tänker gräva nytt enskilt avlopp behöver du först 
ha tillstånd från kommunen. Om du ska gräva om eller 
ändra befintlig avloppsanläggning behöver du göra en 
anmälan innan du påbörjar arbetet.
Inventering av enskilda avlopp. Under sommaren 2021 
kommer inventeringen av enskilda avlopp att fortsätta i 
Gafsele.
Kontakta oss:
Plan och Bygg tfn 0941-140 30 
Miljöenheten tfn 0941-140 06
Administration tfn 0941-140 46
E-post miljobygg@asele.se
Mer information och e-tjänster finns på kommunens 
webbplats, www.asele.se.
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3

4 5

6

7

8 9

10 11

12

Melodikrysset v.5 - 6 februari

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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18 karat guld ........................314:-/gram

23 karat guld ........................410:-/gram

10 öre, 1872-1962 ..................... 2:50

1 kr. 1875-1941 ............................ 30:-

1 kr, 1942-1967 .............................14:-

2 kr. 1876-1940 ............................ 60:-

2 kr, 1942-1966 ............................ 28:-

5 kr, 1935 ...................................104:-

Silver (kattfotstämplat) ......... 4.100:-/kg

29/2 -21

VILHELMINA
Folkets hus
Måndag 8/2

kl 11-15

ÅSELE
Kulturhuset
Tisdag 9/2
kl 11-15 

LYCKSELE
Hotell Lappland

Fredag 5/2
kl 10-15


