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Yh
Myndigheten för
yrkeshögskolan

Vilhelmina Lärcentrum anordnar tillsammans med Sollefteå
en yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta inom
krosshantering, asfaltverk eller betongindustri.

Utbildningsstart 1 nov 2021

Sista ansökningsdag 5 sep

• Distansutbildning
• Träffar på Lärcentrum
• 30% praktik
• Utbildningstiden är 1 år och 3 månader

Läs mer och anmäl dig via vår hemsida
www.vilhelminalarcentrum.se
Välkommen med din ansökan nu!
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Sön 11.00 Gudstjänst. Bibel, bön, sång.
Hemsida: filadelfia-asele.se  VÄLKOMMEN!

Barn
Barnbarn, barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Ni som vill ta ett sista farväl av vår älskade Maj är välkomna att delta
vid begravningsgudstjänst fredagen den 3/9 kl 11.00 i Mariakapellet.

Osa senast 27/8 till Åsele Begravningsbyrå 0941-102 03.
Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden pg 90 91 92-7.

har lämnat oss i sorg och saknad
2021-08-10

Vår älskade

MAJ FAHLGREN
* 1930-07-28 

INPIPE söker medarbetare inom kvalite och 
utveckling. 
Se annons Blocket Jobb. 
Sista ansökningsdag 1 september. S W E D E N  A B
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Hämtpris 2450:-/pall
Utkörning 150:-/pall

M Ternestål AB
Vasagatan 21
070-391 04 19

KAMPANJ 15 AUG - 30 SEPT

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Välkomna till årsmöte för Noretbyarnas
Fiskevårdsområde den 31/8 kl 18.00
i Östernorets Byastuga. Styrelsen

Su Josefssons THAIMAT
 Vid OKQ8 Åsele Lördag kl 12.00-18.00

Söndag kl 12.00-18.00

Väg över kraftverksdamm i IK37 Åsele/Västernoret kommer 
under vecka 33 och vecka 34 att vara avstängd för motortrafik.
Vägen kommer att blockeras för underhållsjobb på kraftstatio-
nen och passage förbi kommer ej att vara möjligt.
Vid frågor kontakta Teamledare Lars Danvind 072-715 05 49.

INFORMERAR

STÄMPLAR

VARI-tryck
Volgsjövägen 94 C, Vilhelmina.

Tel 0940-152 40.
www.varitryck.se

Stämplar i flesta utföranden 
beställer du hos oss.

Kom in för info och pris.
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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4 5

6

7 8

9 10

11

12

Melodikrysset v.33 - 21 augusti

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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Nyttan med tryckta kuvert
Hör du till oss som regelbundet använder dig av brev när du 
kommunicerar med omvärlden? Skickar fakturor, bekräftelser, 
blanketter eller annan post i din vardag?
Har du tänkt på fördelarna med att ha din logotype och adress tryckt 
på kuvertet?
• Ett kuvert är en mycket prisvärd reklambärare – passerar många ögon på  
 sin väg från dig till adressaten, väl framme ligger brevet ofta synligt en tid  
 så ännu �er ögon kan få syn på det.
• Skulle ditt brev av någon anledning inte nå adressaten, kanske har du fått  
 en felaktig adress eller mottagaren har �yttat utan att begära eftersänd- 
 ning - har du då ett kuvert med tryck får du ganska säkert tillbaka ditt brev  
 och kan skicka det en gång till. Sparar mycket tid och besvär både för dig  
 och mottagaren.
• Ett bevis på din egen seriositet – man får sällan eller aldrig blu�akturor  
 eller annan oseriös post i ett kuvert med ett �rmatryck eller adressupp- 
 gifter utanpå.

Hör av dig för kostnadsförslag – en offert kostar inget!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB

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

Östernorets Byaråd kallar till byastämma 
torsdagen den 2 september kl 18.00 i Bygdegården. 
Vägföreningens årsmöte hålles i anslutning till stämman. 

VÄLKOMNA!

Välkomna till (S) medlemsmöte
den 25/8 kl 18.00 på ABF.

Bla diskuterar vi tillsammans det som DU
anser viktigt. Vi följer FHM's riktlinjer. 

Varmt välkomna! Socialdemokraterna i Åsele kommun

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERSFÄRGPATRONER & TONERS
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Fårskinn säljes: Stora, tjocka, breda. 600 kr/st.
Finns i Ullsjöberg. Tel 070-21 35 709.

RÄTTELSE! Katthemmet Åsele håller årsmöte på
Tallvägen 2 kl 13.00 den 4 september.    Välkomna!
Skogsfastigheter köpes av danskar. För bra betalt, ring ett 
oförpliktat samtal. DK 0045-43 33 29 79, talar svenska.

Gammal moped köpes. (Defekt eller i delar går också.)
Herman Persson Dorotea 070-663 45 67.

Personligt: 75-årig man, fräsch, pigg, aktiv, frisk, söker bekant-
skap med tjej, gärna yngre. Vi börjar med samtal, sms, får vi se 
vad som händer. 076-101 76 49.

Åsele Hembygdsförening
ÅRSMÖTE för 2020, måndag 23/8 kl 18.00,
Kaffestugan.
Visning av ”nya” boken ÅSELEBORNA 1674-1930.
Vi bjuder på fika.                                                                 Välkomna!

Kurser och YH med start i höst
Kurser, bra som fortbildning:
• CAD1,  kvällar - på plats
• Funktionsförmåga och funktionshinder 1, webbaserad -
 tidsoberoende
• Specialpedagogik 2, webbaserad - tidsoberoende
• Psykiatri 1, webbaserad - tidsoberoende
• Redovisning 1, kvällar - �ärrsändningar
• Redovisning 2, kvällar - �ärrsändningar

Yrkeshögskola (YH)
• Processtekniker krossning, asfalt och betong, 15 mån.

PS: Vi har öppnat ansökningarna för yrkesförare buss, lastbil. 
Startar jan-22.

Läs mer och e-anmäl dig på: http://vilhelminalarcentrum.se 
under respektive utbildning/kurs.
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Studievägledare
Sara Danielsson
073-842 99 20


