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Jag hjälper dig att få en god överblick och tillgång till de verktyg 
du behöver för att nå dina mål med skogsbruket. Vi erbjuder allt 

från skogsvård och rådgivning till avverkning och gallring.

Läs mer på sca.com/skog eller kontakta din lokala virkesköpare. 

”Jag erbjuder 
tjänster som utvecklar 

ditt skogsägande”

Elof Grönlund
virkesköpare i Åsele/Dorotea 
tel 0941-143 68

Kontakta oss för kostnadsfri offert:
info@fonsterteknik.nu

0940-16 68 80  •  fonsterteknik.nu

i Vilhelmina  •  Hör av dig idag  •  070-56 200 58

VI KAN FÖNSTER, DÖRRAR och MARKISER
www.fonsterteknik.nu

Dags att byta fönster?

Kontakktat oss för kostnadsfrii offert:

Just nu erbjuder vi 20% rabatt på
fönstren vid beställning innan sista april.
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Gudstjänst, Fredrika kyrka
Söndagen den 24/4 kl 11.00.
Nina Sandberg Olofsson, Ulla Sjöblom

FÖRENINGSMÄSSA PÅ KULTURHUSET
Måndag 25 april kl 18.00-20.00

Vill er förening vara med och berätta om er och vad ni gör, 
och hitta nya medlemmar? Maila oss på kulturhuset@asele.se
för att anmäla er och få en plats. Det är kostnadsfritt och vi 
håller bord.

Varmt välkomna för att träffa
våra lokala föreningar!

Event bartenders
Vilhelmina Lärcentrum genomför en kurs i barteknik i
samarbete med Hotell Wilhelmina. 
Utbildningen ger dig grundläggande barkunskaper för att 
servera under events och utformas efter vad arbetsgivare 
söker hos en bartender.
Utbildningen pågår fyra kvällar där sista kvällen är ett event 
där du övar "i skarp miljö". 

Tidpunkt: 17-19 maj kl 16-21,  20 maj kl 16-00
Plats: Hotell Wilhelmina
Anmäl dig på http://vilhelminalarcentrum.se

 SPF Seniorerna Klippan Åsele inbjuder till 
 Månadsmöte onsdag 27 april 2022
 kl 13.00.
 Plats: Köket, Åsele.

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

Årsmöte Åsele Vävstugeförening
Onsdagen den 4 maj kl 18.00. Lokal: Vävstugan.  Välkomna!

Studieförbundet Vuxenskolan och Åsele Vävstugeförening

MayN
Medicinsk Fotvård & Hälsa

Jag har varit på kurs och kan nu även
erbjuda följande behandlingar:

Vaxning – Ta bort oönskat hår från kroppen.
Paraffinbehandling – Mjuka upp torra händer/fötter, öka 
blodcirkulation, lindra smärta (artros, reumatism).
Tejpning – Behandla skador på muskler/leder.
Kiropraktik – Behandla felställningar i rygg, axlar och 
nacke (ryggskott, ischias, värk i axlar, nacke).

Välkomna att boka tid!
May Nguyen dipl Medicinsk Fotterapeut
vid Axelssons Gymnastiska Institut, Stockholm

Ni hittar mig på Tidsbokning på 
Centralgatan 40 B tel 072-583 88 93
(Radio- & TV-center).
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Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Jesus säger: Jag lever, ni ska också leva. Joh.14:19
Slussfors Fria församling  - www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Motionsdans till Mickes i Lajksjö FH lördag 23/4.
Kl 19.00 - 22.30. Inträde 150 kr, swish eller kontant.

Varmt Välkomna!   Lajksjö Intresseförening
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Melodikrysset v.16 - 23 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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MARKNADSMÖTE
FÖR FÖRENINGAR OCH ALLMÄNHET
Kulturhuset onsdag 27 april kl 18.00.
Varmt välkomna till Kulturhuset för ett öppet
möte om sommarens marknad. 
Kom med tankar, funderingar och synpunkter. 
Vi bjuder på kaffe och bulle! Marknadsgruppen

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Sörnorets byaförening håller årsmöte måndag 9 maj 2022
kl 19.00 i Byastugan. Välkomna!

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

Sommarvikariat som Personlig assistent i Åsele!
Jag är en 45-årig man som är förlamad i armar och ben och sitter i 
rullstol. Jag behöver hjälp i olika situationer, som oftast är av 
mycket personlig karaktär, för att klara av det mesta praktiska i 
mitt liv, med mig själv, mitt hem, men även på fritiden.
Inget krav på någon utbildning, största vikt läggs vid personlig 
lämplighet. Du bör vara mellan 18-70 år.
Arbetstid/Varaktighet/Lön
Blandat schema med dagar, kvällar samt helger, arbetstid enligt 
schema. Tillträde sommarvikariat v25-34 och v29-32. Kan ev bli 
längre vikariat. Individuell timlön enligt kollektivavtal.
Ansökan /Arbetsgivare
Skriv ett personligt brev & ansökan till: peter_sjolund1@hotmail.com.
Det går även att ringa nedanstående nummer om ni har ytterligare 
funderingar. Senaste ansökningsdag 2022-06-05, men tjänsten kan 
tillsättas tidigare. 
Umeå Assistansservice AB, Måttgränd 74, 906 24  UMEÅ. 
Tel: 090-18 60 00.
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Åsele sjukstuga
Vaccination covid-19 – Drop-in
eller e-bokning via www.1177.se

Välkommen följande dagar/tider –
ingång vid apoteket:
Tisdag 19/4 kl 09.00-12.00
Torsdag 28/4 kl 09.00-12.00

• Alla som fyllt 12 år kan ta 2 doser vaccin, med minst 
 4 veckors mellanrum

• Du som fyllt 18 år erbjuds även en 3:e dos, med minst 
 3 månader mellan dos 2 och 3 

• Du som har hemtjänst

• Alla som är 65 år eller äldre (fyller 65 år i år) och inte bor på 
 äldreboende kan också komma för en 4:e dos, dock minst 
 4 månader mellan dos 3 och 4 

Välkommen endast om du är frisk! 
Medtag legitimation. 
Håll avstånd! 
Vänta utanför om det är kö. 

Thai/takeaway Fredag 22/4 kl 14.00-18.00
står vi utanför Posthuset i Fredrika. 

Worawits thaimat 072-748 65 65 

Vill du hjälpa �ll a� sy en garderob �ll kulturella event i Åsele?
Kostnadsfri� och inga förkunskaper behövs. Ledare: Zandra 
Ahlqvist och Pontus Franzén. Start �sdag 3/5 kl 17.30 på 
Vuxenskolan. Fem träffar. För anmälan & mer info, kontakta
Pontus på 073-808 87 56. Arr: Studieförbundet Vuxenskolan.


