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SEMESTERTIDER!
Veckorna går och det börjar
skymta en semester i fjärran.

Vi håller tryckeriet stängt

19/7 – 8/8

Sista annonsbladen före semestern
kommer torsdagen den 15 juli.
Vi är tillbaka med förnyade
krafter den 9 augusti och
nya annonsblad kommer
torsdag 12 augusti.
MANUSSTOPP måndag 9/8.
Tänk på detta när ni planerar er
sommarannonsering!

Glöm inte att beställa trycksaker i tid samt att fylla på
med kontorsmateriel inför sommaren!

VARI-tr yck
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina.
Tel 0940-152 40.
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
www.varitryck.se

När sjukdom blott är givet
är döden skönare än livet

MARIA OLOFSSON

har efterlång tids sjukdom stilla somnat in den 27/4.
En minnesstund kommer att ske i kretsen av de närmaste den 9/7.
Tänk på fonden Vid din sida.
Per och Liselotte med familj

Tack för all värme och omtanke vid

BROR-INGE SJÖDIN

bortgång.
Tack för alla minnesgåvor och blommor.
Stort Tack till personalen på Borgen, Fågelstigen och Jobb och
Service för en god omvårdnad.
Syskonen
Clary, Cecilia, Ulla, Yvonne, Hasse, Lilly-Ann, Anita med familjer.

www.varitryck.se

STOR Loppis i Åsele. Lördag 3 juli till söndag 11 juli.
Se annons nästa vecka.
FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se

Skogsfastigheter sökes/köpes av danskar som måste
köpa/återinvestera innan bokslut p g a danska skatteregler.
För bra betalt, ring ett oförpliktande samtal.
Ring även kväll och helg DK 0045-43 33 29 79 talar svenska.

Thai/takeaway 25/6 kl 14.00-19.00

står vi utanför posthuset i Fredrika.
Worawits thaimat 072-748 65 65

EFTERLYSNING! Vassklipparen eftersöks av nästa by/fiskeområde som vill underhålla sitt vatten.
Den som har eller vet vem som har vassklipparen ring Magnus
070 34 34 294 eller Lars 070 647 54 72.
Fisket Åsele
KÖPES: Tomt eller fastighet köpes i Kultsjödalen
Gärna ensligt. Jag är beredd att bryta ny väg. Jag betalar ev
avstyckningskostnad.
Ring Jon Bäckström, 070-467 05 32 (även kvällar).

Manusstopp onsdag kl 15.00
denna vecka!
Välkomna till Restaurang Lappland

Vi har nu öppnat med ny ägare, vi serverar dagens lunchbuffé
Mån-fre från kl 10.00-14.00 och À la carte från 17.00-21.00.
Lördag: 12.00-21.00
Söndag: Stängt
Utkörning erbjuds vid beställning inom tätorten Åsele.
Alla är hjärtligt välkomna!

Kyrkgatan 1, tel 0941-220 22.

PUT AND TAKE-FISKE
Premiär lördagen den 26/6 12.00
och sedan öppet hela året. 100:- för max tre fiskar (vi har swish).
Abborrtjärn, Svedjan Åsele. Medtag eget fika, eld finns.

Rissjö/Svedjan samfällighet 070-267 66 57.
Välkommen!
men!
www.varitryck.se

Melodikrysset v.25 - 26 juni
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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

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Välkomna att sjunga med oss i Segertonen!
Vi sjunger sånger man minns - besök vår nya sida!

Slussfors Fria församling - www.sjungmed.segertonen.se

SHOPPA KLÄDER I DOROTEA!

Öppettider: Måndagar stängt.
Tisdag-fredag 11.00-17.00.
ar!
Lördag 10.00-13.00. g somm
li
Välkommen! Trev

Vill du göra
oss sälskap
i sommar?
Lyckolandet
är öppet i år

www.varitryck.se

Hela gänget samlat!
Äntligen har vi flyttat ihop med kollegorna från bankkontoret i Åsele
och vi hälsar både nya och gamla kunder varmt välkomna till oss.
Nu när det snart dags för sommar och ledighet vill vi passa på att
dela med oss av några tips som kan förenkla din vardagsekonomi.
Boka tid
Boka en tid innan du kommer till oss på bankkontoret, så hinner vi
förbereda ditt besök och du får ännu snabbare service. Du bokar på
telefon 0940-39650 eller via vilhelmina@handelsbanken.se.
Alltid öppet
Du kan prata med någon på banken när du vill, vart du än befinner dig.
Ring 0771-77 88 99 för personlig service dygnet runt.
Vi önskar dig en trevlig sommar!

Volgsjövägen 27, Vilhelmina
0940-39 650
vilhelmina@handelsbanken.se

www.varitryck.se

