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Hör av dig till oss med de uppgifter
du vill ha med på skylten
samt en bild på studenten av god
kvalité så utformar vi en
personlig skylt.

VARI-tryck AB 0940-152 40 • post@varitryck.se
www.varitryck.se

Gudstjänst, Åsele kyrka
Söndagen den 1/5 kl 11.00.
Ann-Sofi Elveljung, Greger Jonsson

Sön 11.00 Gudstjänst med nattvard.
Lars Fällman predikar.
VÄLKOMMEN!

Borttagning av eldningsoljetankar
Har du oljetanken kvar i källaren? Vi tar bort den!
Fast pris, ring för info, Thomas 073-046 51 49.

P g a postens varannandagsutdelning

OBS!

NYTT

OBS!

MANUSSTOPP,

ONSDAGAR KL 17.00
FRO M VECKA 18 DELAS

Vilhelmina-aktuellt, Åsele-Nytt
& Dorotea-bladet ut tisdagar
/Red VARI-tryck
och onsdagar varje vecka.

www.varitryck.se

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se
Jesus säger: Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Matt.7:1
Slussfors Fria församling - www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Beräarkafé på biblioteket
Tisdagen den 3 maj kl 13.00.

Vi får besök av förfaaren Anita Kärrman som beräar om sin
bok - Vi for ll skogen som fåglarna.
En bok om bolagsvälde och krontorp i södra Lappland.
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan, Åsele bibliotek

Välkomna!

Kasta din rabatt
Fram till lördag 30/4 kan du få
upp till

50% rabatt på

HELA SORTIMENTET
genom att kasta 2 tärningar.

Gäller EJ redan prisnedsatta varor, varor från LJ Design samt presentkort.

VÄLKOMNA IN!

Lördag 30/4 (valborgsmässoafton) STÄNGER vi 15.00
www.varitryck.se

Pallkragar och lastpallar säljes.

0942-108 15, Svenska Tält i Dorotea AB

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 29/4:
Strömsund kyrkan 10.30.
Hoting busstation 12.00.
Dorotea Myway 12.45-13.00.
Vilhelmina Sagahallen 15-15.30.
Åsele OKQ8 17.00-17.15.

Mandel, Princess, Bintje
och King-E.
Egen odling.

Sista turen för säsongen.

Välkomna! Anna & Martin
www.lappmarksbonden.se

Förbeställ gärna. Tar kort & kontant. Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47.

Motorsågskörkort nivå A + B
Lär dig hantera motorsågen rä och
oreska
säkert i skogen. Utbildningen ger dig de teoreska
kunskaper och prakska 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 byggarbeten.
Nivå B ger dig kunskaper vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, 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 skogsskötsel 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 effekvt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten
som skogsröjning och underväxtröjning.
För mer informaon och anmälan kontakta di närmaste
SV-kontor eller via vår hemsida www.sv.se/vasterbo en
Vilhelmina
Åsele
Sorsele
Lycksele

0940-553 89
0941-108 00
0952-101 54
0950-125 85

Dorotea 0942-103 30
Storuman 0951-333 24
Malå
0953-102 13
www.varitryck.se

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

MOTTAGNING I ÅSELE 16/5 -22
Välkommen att boka tid!
Tel 0950-26600

Min verksamhet omfattar:

Advokaten
Mikael Stenman

Affärsjuridik, ackord, likvidationer. Brottmål, arvsrätt
och tvister. Fastighetsöverlåtelser, -beskattning.
Allmän rättshjälp och rättsskydd.

Åsele sjukstuga
Vaccination covid-19 – Drop-in
eller e-bokning via www.1177.se
Välkommen följande dagar/tider –
ingång vid apoteket:
Torsdag 28/4
Torsdag 5/5

kl 09.00-12.00
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.
www.varitryck.se

Melodikrysset v.17 - 30 april
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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

Paltförsäljning på Valborg i Lajksjö FH lördag 30/4 kl 12-15.
Pris 120:-, barn 40:-. Swish & kontant. Reservation för slutförsäljning.
Majbrasa kl 19.00. Vi bjuder på fika!
Varmt välkomna!
Lajksjö Intresseförening

Thai/takeaway . Fre-lör 29-30/4
kl 14.00-18.00 står vi utanför COOP i Åsele.
Worawits thaimat 072-748 65 65

Borgsjö – Tallberg fvo

kallar berörda fastighetsägare till fiskestämma
LÖRDAGEN DEN 2022-05-21 kl 13.00 i BORGSJÖ BYASTUGA
Enl stadgarna kan alla fastighetsägare få årsmöteshandlingarna sig tillsända över MAIL under
förutsättning att detta meddelas till Roger Söderström
070-656 19 86 alt via mail till: regors53@gmail.com

Välkommen att fira

1:a MAJ med oss!

I år håller vi till på Hembygdsområdet, ute vid fint väder, annars inne.
Musikunderhållning, fika och tal av Regionråd för regional utveckling
Rickard Carstedt (S), Kommunal Västerbottens valledare Victoria Dahlberg
samt Åseles kommunalråd Andreas From (S).

Start kl 12.00

Alla är varmt välkomna!

Sommarjobb
i regionen
I år kan du som är 17–18 år ansöka om sommarjobb.
Läs mer och ansök på
regionvasterbotten.se/ledigajobb

www.varitryck.se
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