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FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se
Nästa vecka kommer ÅSELE-NYTT ut på onsdag.
Manusstopp torsdag kl 15.00.

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

Vi behöver DIN hjälp.
Den 19 september är det kyrkoval. Vi söker dig som vill hjälpa till
som röstmottagare under kyrkovalet 6-19 september på din ort.

För mer information eller anmälan kontakta:
Sven-Erik Genberg
0950- 27677
sven-erik.genberg@svenskakyrkan.se
Elof, virkesköpare
Åsele/Dorotea
tel 0941-143 68

sca.com/skog

En av virkesköparna i området är
Elof Grönlund. Ring honom så får du veta
mer om vår unika tjänst ”Ny skog med
föryngringsgaranti”. Din lokala
virkesköpare hittar du alltid på
sca.com/skog eller i Skogsvinge.

www.varitryck.se

Foto @ Michael Engman

”Ge din
nya skog en
trygg start”
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Sjung med oss i sånger man minns!
Besök: www.sjungmed.segertonen.se

Skylt, 3x1Jesus
m säger: Himmel och jord ska förgå,

men mina ord ska aldrig förgå. Matt. 24:25

Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/
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VI KAN FÖNSTER, DÖRRAR och MARKISER

Kontakta oss för
www.fonsterteknik.nu
kostnadsfri offert:
info@fonsterteknik.nu
070-56 200 58
mpel,
cm Vilhelmina-aktuellt
fonsterteknik.nu12x9 cm i Vilhelmina • Hör av dig idag • 070-56 200 58

NING!

ed bra
ANDEN!

Massor
med
bra HÖR PÅSKEN TILL!
VI HAR
ALLT
SOM
ERBJUDANDEN!

MNA!
7/3 • VÄLKOMNA!
ULLSTRUMPOR

KT
RODUKT
PRODUKT
2 FÖR
45:45:45:bla
st blablabla
3 st blablabla

RODUKT 45:st blablabla

59:-

Mån-fre: 9-17.30, lör: 10-14

OLW
MAXIBAG

2 FÖR

70:-

Logo till FB mm

Fristående logo

A HELA DAGEN!
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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

Onsdag 31/3 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!

I år är vi mera drabbad av pandemin...
Precis som så många andra drabbas vårt företag hårt av den pandemi vi upplever
just nu. Vi hoppas kunna ta oss igenom den — men nu behöver vi er hjälp!

Fram till påsk erbjuder vi er denna rabattstege:

Blanda kläder
och skor
som ni vill.
Passa på att
shoppa er vår& sommargarderob.

Köp 1 vara – få 20% rabatt
Köp 2 varor – få 30% rabatt
Köp 3 eller fler varor – få 40% rabatt
på HELA köpet.
Gäller EJ presentkort, redan prisnedsatta varor, utensilier
samt varor från LJ Design.

Förutom de vanliga öppettiderna kommer vi också ha
söndagsöppet 28/3 mellan 12.00 och 15.00.

Följ oss gärna på Facebook

Välkomna in till oss!

Klädhuset BA:s eller på Instagram

kladhuset_bas

Information från Handelsbanken i Åsele:

Vi hjälper dig igång
med våra digitala tjänster.
Bankkontoret i Åsele stänger och vi hälsar dig
varmt välkommen att besöka oss i Vilhelmina från och
med den 3 maj.
Men innan dess vill vi gärna hjälpa dig igång med internetbanken,
mobilappen, Mobilt BankID, Swish och andra tjänster som kan
underlätta din vardagsekonomi. Välkommen att boka en tid hos
oss på Centralgatan 40 A hjälper vi dig.

0941-601 60
asele@handelsbanken.se

www.varitryck.se

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

PLATSANNONS

Vindkraftstekniker
Siemens Gamesa Renewable Energy rekryterar
Vindkraftstekniker till den nya vindkraftsparken
Stavro 40 km sydost om Åsele.
Vi söker dig som är tekniskt lagd, är en problemlösare
och är kvalitets – och säkerhetsmedveten.
Du kommer att ingå i ett team och jobba med service
och underhåll av de 62 turbinerna.
Läs mer om tjänsten och ansök på vår
hemsida:
www.jksgroup.se

www.varitryck.se

