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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.

Information från Handelsbanken i Åsele:

0941-601 60
asele@handelsbanken.se

NYA SAMISKA REFORMPARTIET
Lika rätt för alla samer.

Som samer är vi alla bärare av renskötselrätten, grundad på urminneshävd.
Med renskötselrätten följer rätt till jakt, fiske, renskötsel och rätt att ta slöjdvirke. 

Vi vill sätta kraft bakom orden så att alla samer äntligen ska kunna
utnyttja dessa sina samiska rättigheter.

Nya Samiska Reformpartiet

Thai/takeaway 17-18/4 kl 14.00-19.00
står vi utanför Posthuset i Fredrika. 

Worawits thaimat 072-748 65 65 
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Motorsågskörkort nivå A + B
Lär dig hantera motorsågen rä� och
säkert i skogen. Utbildningen ger dig de teore�ska
kunskaper och prak�ska färdigheter som krävs för a� kunna 
använda motorsåg på e� säkert och ergonomiskt sä� och för a� 
ta motorsågskörkort nivå A och B.
Nivå A ger dig kunskaper om vanligt förekommande sågarbeten, 
tex vedkapning och sågning i rent trä i samband med bygg-
arbeten.
Nivå B ger dig kunskaper vid normalt skogsarbete såsom träd-
fällning, kvistning och kapning.

Röjsågskörkort nivå RA + RB
Lär dig hantera Röjsågen rä� och säkert i skogen.
Röjsågskörkortet ses av många som en bra grundkurs i skogs-
skötsel och skogsvård.
Nivå RA ger dig grundläggande kunskaper för a� klara e� säkert 
arbete med grästrimmer och röjning av sly.
Nivå RB ger dig grundläggande kunskaper för a� klara e� säkert 
och effek�vt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten 
som skogsröjning och underväxtröjning.

OBS! Vi följer FHM rekommenda	oner!
För mer informa	on och anmälan kontakta  di� närmaste
SV kontor eller via vår hemsida www.sv.se/vasterbo�en

Vilhelmina tel 0940-553 89, Dorotea tel 0942-103 30,
Åsele tel 0941-108 00, Storuman tel 0951-333 24,
Sorsele tel 0952-101 54, Malå tel 0953-102 13,
Lycksele tel 0950-125 85. 
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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
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Onsdagen den 21 april
kl 18.00 - 19.30 
Plats: Online via Zoom

Föreläsningen är
i samarbete med 

Bland innehållet:
En genomgång av vilka sociala medier
barn använder samt hur de fungerar. 

En beskrivning av de problem som
finns på sociala medier och hur barns
beteende påverkar andras mående. 

Tips till vuxna om hur man ska tänka
gällande utvecklingen av sociala medier
och barns användande av det. 

Varmt välkomna! Hoppas vi ses!

Anmälan

EN FÖRELÄSNING FÖR ATT ÖKA  
KUNSKAPEN OM SOCIALA MEDIER

Senast 19 april via Erika.lorde@abf.se 

I en värld där digitaliseringen ständigt utvecklas,
 där nya appar, trender och problem uppkommer 
krävs det att vuxna hänger med i utvecklingen. 
Vilka appar använder barn? Vad är TikTok? Hur
beter sig barn på sociala medier och hur påverkas
dem av det? Detta är ett urval av de frågor Hanna
och Amalia föreläser om.

Syftet med föreläsningen är att utbilda i sociala
medier och informera om det näthat som barn och
unga utsätts för. Detta för att vuxna ska lära sig,
samt börja lyfta en dialog kring ämnet.

De unga föreläsarna från Västerbotten som under
de senaste två åren hållit över 60 föreläsningar för
över 1000 barn och vuxna om ämnet sociala medier,
vill nu ge er den kunskap som krävs för att ni ska
kunna hantera, förstå och stötta barn som
använder sociala medier.

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

ÅRSMÖTE ÅSELE JAKTSKYTTEKLUBB 19/4 kl 18.30
Mötet hålls digitalt. Anmälan till mikael.wahlberg@yahoo.se

Jesus säger: Allt vad ni vill att människorna ska göra er, 
det ska ni också göra dem. Matt. 7:12

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

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.15 - 17 april

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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TYGKASSETYGKASSE
Den första maj infördes en skatt på
plastkassar. Skaffa dig därför en
hållbar kasse som du kan använda
om och om igen.

VILHELMINA
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida:

www.varitryck.se

VARI-tryck AB

Hos oss kan du köpa en
praktisk tygkasse!

VÄLKOMMEN IN!
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Läs mer på sca.com/gallring 
eller kontakta din lokala virkesköpare.
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Ser du 
inte skogen för 

alla träd?


