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Personligt: Man 60+ söker äldre man.
Svar till: "Norrlänning", VARI-tryck, Volgsjövägen 94 C, 
912 32 Vilhelmina.

AMBULERANDE RÖSTMOTTAGARE
Väljare som på grund av sjukdom, funktions-
nedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till
ett röstmottagningsställe, får om de begär det,
lämna sina röster i bostaden till röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning kommer att finnas tillgänglig 
under perioden: 24 augusti - 11 september.

Om du vill använda ambulerande röstmottagare, kontakta 
Valnämndens kansli 076-126 65 73 för tidsbokning.

ÅSELE KOMMUN
Valnämnden

Pris: 450:-. Begränsat antal platser.
Boka din plats senast

18 september på 0941-662 55.

Whiskyprovning
med High Coast på Åsele Wärdshus

Lördag 1 oktober kl 17.00
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SÄLJES: Lägenhet i Åsele, 1 rok. 070-556 59 38.

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

under himlen något annat namn genom vilket vi blir frälsta.  Apg.4:12 
Slussfors Fria församling www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Hos ingen annan (än Jesus) finns frälsningen. Inte heller finns det
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6 mm Pall 4290:-
8 mm Pall 4190:-
Storsäck, 600 kg  3094:-

M Ternestål AB
Vasagatan 21
070-391 04 19

-
-
-

PRISHÖJNING!

Söndag 11/9 kl 14.00 Minioner: Berättelsen om Gru 80 kr
Söndag 11/9 kl 19.00 Där kräftorna sjunger 100 kr
Söndag 18/9 kl 19.00 Downtown Abbey: En ny era 100 kr
Onsdag 21/9 kl 13.00 Downtown Abbey: En ny era 80 kr
Söndag 25/9 kl 19.00 Tystnaden i Sápmi 100 kr

NU DRAR VI IGÅNG EN NY BIOSÄSONG!
Dessa filmer visar vi på bioduken i september.

Klipp ut och
spara annonsen!

   Kryssa Nicke Grahn i regionvalet!

ÅSELE KYRKOKÖR & GOSPEL
Tisdag 13 september kl 18.30
börjar vi sjunga igen i församlingshemmet!
Nytt för terminen är att du kan välja om du vill sjunga vanlig kyrko- 
kör jämna veckor eller gospel udda veckor. Vill du sjunga bäggedera 
så är du givetvis välkommen varje vecka.

Gamla och nya sångare hälsas hjärtligt välkomna!
Aldrig sjungit i kör förut? Kom och prova på!

Vill du veta mera så ring 070-218 09 41 eller mejla
petronella.arnqvist@svenskakyrkan.se
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Varför är du med i Åselepartiet?
Anders Westman Företagare

Vill du läsa mer om Åselepartiet?
Gå in på vår Facebook-sida: www.facebook.com/aselepartiet

- ”Jag brinner för att Åsele ska vara en attraktiv 
plats för företagsetablerningar. Vi har vattenkraft 
och fjärrvärme i eget bolag. Det finns flera stora 
vindkraftsparker i kommunen. Grön energi är ett 
av Åsele kommuns kännetecken. Idag lockar grön 
energi till sig investerare och företagsetableringar.

Information inför valet:
• Vill du ha valsedlar från Åselepartiet?

Kontakta Brage Sundberg på 070-397 47 19.
• Vill du ha skjuts till vallokalen?

Kontakta Brage 070-397 47 19 eller Anders Westman 070-662 22 76. 

OBS - Viktig information!
Du, som väljer att lägga din röst på Åselepartiet i kommunvalet, kan 
naturligtvis rösta på andra partier i landstings- och riksdagsvalen.

Det är ett viktigt försäljningsargument och skapar attraktionskraft till 
företagen. Samtidigt är det viktigt att vi har aktiviteter inom sport, 
fritid och kultur som gör det attraktivt att bo i Åsele.”

Trygga sjukstugorna och Lycksele lasarett –
kryssa Nicke Grahn i valet.

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

BRASKAMINER
Lagerförsäljning I Fredrika! Norrlands största lager med några 
av de bästa priserna i hela Sverige!
För vidare info se blocket sökord "WAMSLER" eller
Lappland Headquarters AB.    Kontakt: Tony 070-6204048.
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Information – Val till riksdagen, 
kommun- och regionfullmäktige 2022!
Förtidsröstning sker vid följande öppettider:
Öppettider på Kulturhuset i Åsele
Onsdag 24 augusti kl 16.00-18.00
Torsdag 25 augusti kl 12.00-14.00
Fredag 26 augusti kl 16.00-18.00
Lördag-söndag 27-28 augusti kl 10.00-12.00
Måndag-onsdag 29-31 augusti kl 16.00-18.00
Torsdag 1 september kl 12.00-14.00
Fredag 2 september kl 16.00-18.00
Lördag-söndag 3-4 september kl 10.00-12.00
Måndag-tisdag 5-6 september kl 16.00-18.00
Onsdag 7 september Stängt
Torsdag 8 september kl 12.00-14.00
Fredag 9 september kl 16.00-18.00
Lördag 10 september kl 10.00-13.00
Söndag 11 september kl 08.00-20.00

Öppettider på församlingshemmet i Fredrika
Onsdag 7 september kl 14.00-18.00
Söndag 11 september kl 12.00-16.00
Medtag röstkort och ID-handling!

Röstning i vallokal söndag den 11 september 2022
På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör.

Där står även namn på vallokalen, adress och öppettider.

Öppettider på kulturhuset i Åsele, valdagen:
08:00 – 20.00

Medtag röstkort och ID-handling.

Välkommen till röstningslokalen och vallokalen!
Upplysningar Valnämndens kansli, 076-126 65 73

ÅSELE KOMMUN
Valnämnden
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CENTERPARTIET VILL GE UNGDOMAR
OCH YNGRE VUXNA STÖRRE

UTRYMME ATT FORMA ÅSELES FRAMTID

1 Vi behöver idrottsledare: Vi vill att äldre ungdomar skall 
 erbjudas vara tränare för yngre inom olika idrotter. Vi vill 
 att det skall utgå arvode till dessa tränare.

2 Upprusta motionsslingor vid elljusspåret.

3 Skapa Sagostigar och Vandringsvägar för alla åldrar.

4 Utveckla Åslia vintertid och sommartid.

5 Vi vill fokusera mera på våra barn och unga vuxna i hela 
 vår kommun.
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Mer info på hemsidan
www.aseleik.nu

 

       

 

HÖSTTERMINSTART
FÖR GYMMIX
START vecka 37

Pass Dag Tid
• Curvegympa Måndag 18.30
• Barngympa Måndag 16.30
 (ojämna veckor)
• Total training Tisdag 09.00
 (På läktaren, för dig som är ledig eller föräldraledig)
• Cirkelträning Torsdag 18.30
• Vattengympa grund & djup Söndag 18.30

All gruppträning sker i sporthall denna termin.

Anmälningar till barngympa görs
till ÅIK Kansli på 0941-109 05
eller mail: kansli@aseleik.nu

Avgifter:

Pris vuxen: 50 kr, betalas 
på plats swish/kontant
Pris ungdom: 25 kr

Pris Barngympa: 200 kr, 
medföljande syskon 50 kr
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Bo och leva i Åsele
Det ska vara möjligt att bo och leva

i hela Västerbotten!

Liberalerna i Åsele vill:

SKOLA
- Resurser så att ALLA elever får en bra start i livet
- Utbildade lärare, vidareutbildning med lön
- Elevhälsovård, anpassade lokaler
- Förstatliga skolan

VÅRD OCH OMSORG
- Resurser så att ALLA äldre med vårdbehov får en 
 trygg omsorg.
- Utbildade vårdpersonal, internutbildning med lön
- Valfrihet, anpassade lokaler, trygghetsboende

NÄRINGSLIV
- Resurser för att stimulera och 
 hjälpa företagande i Åsele.
- Anpassade lokaler för kontor 
 och industri.
- Infrastruktur som fungerar, 
 bättre kommunikationer

asele.liberalerna.se
torsten.lundborg@liberalerna.se
facebook.com/liberalernaasele
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Åsele sjukstuga
Drop-in för påfyllnadsdos vaccin mot
covid-19 för alla som är 75 år och äldre

Välkommen följande dagar/tider –
ingång vid apoteket:
Torsdag 1/9 kl 08.30-11.00  + kl 13.00-15.00
Fredag 2/9 kl 08.30-11.00  + kl 13.00-15.00
Tisdag 6/9 kl 08.30-11.00  + kl 13.00-15.00
Torsdag 8/9 kl 08.30-11.00  + kl 13.00-15.00

• Vi börjar med alla som är 75 år och äldre,
 personer med hemtjänst och personer i
 riskgrupper (i samråd med sin specialistläkare)

Välkommen endast om du är frisk! 
Medtag legitimation. 
Håll avstånd! 
Vänta utanför om det är kö. 
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Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

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



www.varitryck.se


