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Nu drar Åsele BHK igång sina kurser!
Valpkurs – fr 13 v - 6 mån, 2 ggr/vecka

Vardagslydnad – fr 7 mån, 2 ggr/vecka
Nosework – fr 6 mån, kursen sker under 3 söndagar
Personspår – fr 7 mån
Rallylydnad – fr 1 år, start under hösten/helgkurs

Krav: Alla hundar ska vara vaccinerade och friska. Vi följer
folkhälsomyndigheten och SBK:s riktlinger angående covid-19.
Anmälan och information om kursstart
sker till ordforande@aselebhk.se

Välkommen till
oss i Vilhelmina.
Nu har vi har flyttat in hos våra
kollegor på Volgsjövägen 27
i Vilhelmina.
Självklart är du välkommen att
höra av dig till oss med alla frågor
som rör din ekonomi, precis som
vanligt. Vi hörs och ses!

Ingela Grahn
Maria Jansson

Telefon 0940-396 50
handelsbanken.se/vilhelmina

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

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

www.varitryck.se

Sön 16/5 och 23/5 11.00 Bönepromenad och
bön i Filadelfia. Sön 30/5 11.00 Års- & administrationsmöte. Vi följer förstås coronarestriktionerna! Vår hemsida: filadelfia-asele.se

Villa i Vilhelmina säljes till förmånligt pris på Rönnvägen 10
5 rok 101 kvm, garage, fjärrvärme, mysigt vardagsrum med
öppenspis. Renoverad wc på öv. Spis i kök & toalett i badrum
bytta för några år sedan. Balkong. Fin trädgårdstomt om
866 kvm, pris 235 000 kr. Kontakt tel 070-245 8904.

Särskilda Boendet Duvan i Fredrika byter
telefonnummer!
From 1/6 2021 byter Duvan telefonnummer till följande:
Personalrum: 0941-141 30 & Kontor 0941-141 31.

STRÖMAVBROTT på Vattenfalls regionnät

tisdag 18/5 kl 23.00 till onsdag 19/5 kl 04.00 (reservdag
onsdag 19/5 kl 23.00 till torsdag 20/5 kl 04.00) innebär
att Åsele Elnäts/Åsele Krafts kunder blir strömlösa under
denna tid.
Ledningarna skall hela tiden betraktas som spänningsförande.
Närmare upplysningar kan fås på tel 100 03.
Även fjärrvärmeleveransen påverkas.
Åsele Elnät AB – Åsele Kraft AB – Åsele Energiverk AB

www.varitryck.se

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se
Jesus säger: Saliga de som inte har sett
men ändå tror. Joh. 20:29b

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

RETUREN AB i Ytterån

KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,
elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.
UTHYRNING av lastväxlarflak.

Ring Olof, 070-530 15 27

Vårstädning på våra kyrkogårdar
inom Södra Lapplands pastorat
Gravlyktor, kransar m.m
Gravlyktor, kransar eller annan vinterdekoration ber vi att ni
plockar bort från graven senast 31 maj för att underlätta vårt
arbete inför sommaren.
Om du har beställt sommarplantering måste gravrabatten vara
avstädad så att avtalad tjänst kan utföras.
Sortering av trädgårdsavfall m.m
Vi vädjar till gravrättsinnehavare och andra besökare på kyrkogårdarna att i samband med skötsel och plantering, sortera och
lämna avfall i behållare, som finns utplacerade på kyrkogårdarna.
Övrigt
Använd inte glasburkar eller glasvaser på grund av olycksfallsrisken för personal och besökare.
Vid frågor kontakta våra kyrkogårdsföreståndare:
Vilhelmina-, Stensele- och Dorotea-Risbäck församling
Daniel Kultner, 0940-372 20
Lycksele- och Åsele-Fredrika församling
Christer Myräng, 0950-276 76

www.varitryck.se

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Thai/takeaway 15-16/5 kl 14.00-19.00
står vi utanför Coop i Åsele.
Worawits thaimat 072-748 65 65

Grönt Kort-kurs

Lördag 12/6 & söndag 13/6 med Pro Max Segersten.
Anmälan snarast till Maggan 070-217 09 67 eller
maggans.hansson@gmail.com
Välkomna!

Boka fönsterputs nu!

Dessutom Flyttstäd – Byggstäd – Golvvård
– Trädgårdstjänster.
Nyss tillbakaflyttade till Sörnoret!
Rutavdrag. Fast pris – ring och fråga!
Vi har mycket lång erfarenhet i branschen, och massor av nöjda kunder!
070-651 15 85, jonatan@nordinservice.se

Kommunfullmäktige i Åsele
sammanträder måndag 17 maj 2021
kl 13 på Kulturhuset, Åsele.
Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga
hos kommunkansliet och biblioteket.
Fullständig föredragningslista publiceras på kommunens
digitala anslagstavla www.asele.se/anslagstavla.
Axplock från föredragningslistan
- Årsredovisning 2020
- Omflyttning verksamhetslokaler äldre- & funktionshinderomsorg
- LIS-område Fredrika
Pga coronapandemin så rekommenderar vi att du följer detta
möte via webben i första hand. Välkommen att lyssna på dina
förtroendevalda.
Anders Westman
Ordförande
www.varitryck.se

Digitala medborgarsamtal
med Åselepartiet
Vi bjuder in till möten för att ge er medborgare möjlighet att
ställa frågor och informera er när det gäller Teknik och Miljö,
Äldreomsorg, Kultur och Fritid samt Skola och Barnomsorg.
Verksamhetscheferna inom resp förvaltning finns med för att
informera och svara på frågor.
Mötena sker digitalt via zoom. Du som vill delta, föranmäl dig
på www.medborgarskolan.se, sök på ort: Åsele eller
medborgarsamtal så hittar du rätt, så får du en länk för att
kunna delta.
Tisdag 25/5 kl 18 –19: Teknik och Miljö – Pierre Danielsson.
Samtalsledare Anders Westman.
Ämnen: Hur mår våra Vatten- och avloppsanläggningar?
Vad gör vi med våra fastigheter? m.m.
Tisdag 1/6 kl 18 –19: Kultur och Fritid - Ulf Jonsson Ejergård.
Samtalsledare Brage Sundberg.
Ämnen: Hur blir det med Marknaden i år?
Vad händer omkring våra fritidsanläggningar? m.m.
Under hösten får ni möta Eva-Lena Johansson inom Vård Omsorg
samt Yvonne Nordlander inom Skola och Barnomsorg.
Vill du testa zoom-tekniken i förväg – anmäl dig till
medborgarskolan.se sök Åsele, prova-på-zoom tisdag 18/5 och
välj dagtid/kvällstid, så får du inloggningsuppgifter via e-post.

Välkomna till intressanta samtal om viktiga frågor! Demokrati är
viktigt, alla har rätt att göra sin röst hörd! Ditt deltagande kan
påverka framtiden.

/Åselepartiet och Medborgarskolan

www.varitryck.se

Jubileum!
Ex:

40 år har gått och det ska
firas stort och smått!

DEN 13-14-15-16 MAJ ÖPPNAR VI FÖR SÄSONGEN
KL 12-15 MED FINA PRISER OCH ERBJUDANDEN!

40% på kläder från Capri Collection
Fyndhörna smycken & presentartiklar
Fynda gardiner till halva priset
Fyndställ m kläder, från 60%

Olika överraskningar varje dag!

Lörd 15/5 finns Gunilla
från Tegelbacksgården här
070-674 61 53
med bl a tunnbröd
samt smått och gott! Välkommen till Östra Ormsjö!

Vi säljer ut vårt lager av

engångsartiklar i plast!
Därför har vi

50%

REA
rabatt

på plastbestick & plastmuggar i lager

VARI-tryck
VA
ARI t
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www.varitryck.se

Välkommen in!

Melodikrysset v.19 - 15 maj
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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

Under vecka 20, 17-21 maj kommer SPF att anordna en folkhälsovecka i HELA Sverige med bl a digitala föreläsningar som man kan se
på: spfseniorerna.se/folkhalsovecka enligt nedan.
Måndag 17/5 10.00 Maj-Lis Hellenius
10.45 Lennart Nilsson
14.00 Irene Samuelsson

Folkhälsa och livsstil
Tips för att må bättre i vardagen
Träning i vardagen

Tisdag 18/5

Psykisk hälsa
Musikquiz

10.00 Gösta Bucht
14.00 Nils Ingemar Thorell

Onsdag 19/5 09.00 Bertil Marklund
14.00 Karin Bajlo

Kost och livsstil
Mediyoga

Torsdag 20/5 10.00 Malena Ivarsson
14.00 Idriz Zogai

Relationer och samliv
Hjärnan & minnesträning

Fredag 21/5

Hjärnstark och livskvalitet
Gympass för seniorer

10.00 Sofia Åhman
14.00 Sofia Åhman

Lokalt program för SPF Klippan Åsele
Måndag 17/5 13.00 Boule vid banan Åseborg - vi bjuder på dryck.
Tisdag 18/5

13.00 Promenad – samling vid ishallen – vi bjuder på dryck.

Onsdag 19/5 13.00 Cykeltur – samling vid Vuxenskolan, tag med eget fika
och gärna sittunderlag.
Torsdag 20/5 13.00 Östernoret – samling vid Vuxenskolan för samåkning,
vi bjuder på kaffe och smörgås.
(Tipsrunda, pilkastning och lotteri)
På alla våra aktiviteter så gäller följande: blir vi fler än 8 så bildas det flera
grupper som håller distans mot varandra.
STEGUTMANING! Hämta aktivitetskort på BA:s i brevlådan vid entrén,
anteckna varje gång du promenerar eller cyklar minst 30 minuter under
veckan, lämna in aktivitetskortet, vi skickar alla inlämnade kort till SPF som
då deltar i en utlottning av en mängd fina priser.
Alla hjärtligt välkomna – förutsatt att du inte är förkyld.
Frågor – kontakta Gerd Agerhäll, Ingrid Engström eller Ingrid Kårefalk.

SPF Klippan Åsele
www.varitryck.se

