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INFORMATION FRÅN
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Räddningstjänstens personal kommer att "knacka dörr" 
hos boende i Åsele tätort samt i Fredrika, under veckorna 
47-50 2022, för att informera om brandskydd i hemmet. 
Besöken kommer att genomföras under måndagskvällar 
kl 18.00-20.00. Vi tänker oss att vi ska träffa så många vi 
hinner under dessa kvällar, men förstår samtidigt att vi 
inte kommer att hinna till alla som vi skulle önska träffa. 
Hinner vi inte med att besöka just dig är du självklart 
välkommen att vända dig till oss med dina frågor om 
brandskydd i hemmet per telefon eller mejl:
conny.sandstrom@asele.se eller 0941-140 33
magnus.englund@asele.se eller 0941-140 94

Passa på att testa din brandvarnare –
oavsett om vi hälsat på eller inte!

Sön 11.00 Maria Flodin från Timrå predikar. 
Info om Älska Norrland. VÄLKOMMEN!

Inbjudan till information om ansökan konstgräsplan

Åsele IK bjuder in alla intresserade till information om ansökan 
till Arvsfonden om att bygga Konstgräsplan samt multisport- 
arena på Lappvallen.

Onsdagen den 16/11 kl 18.00 på Kulturhuset
Välkomna! Åsele IK
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Välkommen till adventsmys
i Björksele byastuga

Fredagen den 2/12 kl 18.00.
Gröt & kaffe till självkostnadspris.

Anmälan till Maggan 070-205 12 61 senast 28/11. 
Välkommen hälsar Björksele Intresseförening!

AA

Emballera rätt
Vi fraktar ditt paket på ett tryggt sätt - bussgods.se

VILLA TILL SALU I ÅSELE. 1½-plan med källare, 4 sovrum,
2 toaletter med dusch, plåttak, bytta fönster, �ärrvärme, 
kabel-TV, internet, stor tomt, garage. Utgångspris 395000kr. 
Intresserad ring 070-374 85 64.
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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 Åsele/Dorotea 

tel 0941-143 68

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

FOLKMUSIKKONSERT
av Torbjörn Näsbom & Semmy Stahlhammar

Tisdag 15 november kl 19.00 i Åsele kyrka. 
Bilje�er köps på plats.  Varmt välkomna!
 Arr: ÅMOT, NO & Studieförbundet Vuxenskolan

LOPPIS / LOKALTÖMNING
Efter att i 17 år drivit Åsele Elektromekanik AB, 
har vi nu beslutat att lägga ner verksamheten.

Därför kommer vi nu att ha Loppis på Bragegatan 21
tisdag-torsdag 22-24/11 kl 08.00-12.00 eller annan tid efter 
överenskommelse (070-546 79 17). Swish eller kontant betalning gäller.

Tack till våra kunder och alla som stöttat oss under åren!
Ett speciellt tack till Louise som varit anställd hos oss under 10 år.

Niclas och Eva
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BEACHFLAGGOR
kan du beställa

hos oss!

HAJFENA –
finns i tre storlekar

RAK –
finns i tre storlekar

DROPPEN–
finns i två storlekar

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB

Kan även beställas
utan mast om man

vill använda
olika flaggor vid

olika tillfällen.

Fyra olika
markfästen

finns att välja på.

VÄLKOMMEN
IN!

Du kan även beställa
BANDEROLLER & ROLL-UPS

hos oss!

ÖPPET:
Mån-tors 07-17

Fre 07-15

Ditt lokala

TRYCKERI
och leverantör av

KONTORS-
MATERIEL

Volgsjövägen 94C  •  Vilhelmina
0940-152 40

post@varitryck.se  •  www.varitryck.se

VARI-tryck
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ÖPPET:
Mån-tors 07-17

Fre 07-15

Allt för
ditt

kontor!

Volgsjövägen 94C
Vilhelmina

0940-152 40
post@varitryck.se
www.varitryck.se

VARI-tryck

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

Skogsfastigheter/Bostäder sökes/köpes av danska köpare
Extra bra betalt före årsskiftet Ring SE  08-5000 28 86 eller
DK 0045-43 33 29 79. Teletid 10-20, även helg.

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
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I tider av isolering är det svårare
att upptäcka tecken på mäns våld

mot kvinnor och barn.

Håll kontakten
och fortsätt bry dig!

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Berä�arkväll med filmvisning
Tisdag 15 november kl 18.00 på Kaffestugan. 
Fri� inträde. Fika finns a� köpa. 
Alla varmt välkomna!
Arr: Åsele Hembygdsförening & Studieförbundet Vuxenskolan
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NYA FÖRETAGARE I ÅSELE
Vill ni vara med som sponsor för det sista 
fyrverkeriet 9/12, hör av er till:
Åsele Köpmannaförening, Bengt 0730-35 88 15 
eller kladhusetbas@gmail.com senast 27/11.

 
Slussfors Fria förs. www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Skyltmaterial
Allt för att du och ditt företag ska synas

kan du beställa hos oss!

Roll-ups, banderoller, beachflaggor, affischer, väggskyltar
är också exempel på produkter ni kan beställa hos oss!

Trottoarpratare

Reklamflaggor i
flera storlekar

Trottoarpratare

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

Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB

Eventtält –
flera storlekar,
olika antal väggar

Måndag-fredag:

07.00-07.30, 08.30-12.00

14.00-15.00, 15.30-16.30.

ÖPPETTIDER

Kör sakta
Lekande barn

& hundar

Rökning
förbjuden

Gasbehållare
förs i säkerhet

vid brandfara

Eventtält –
flera storlekarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Kamera-övervakning

OBS!

TACK

Visa hänsyn och
håll avstånd

PRIVAT PARKERING
Upplåtelse endast

efter avtal.
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Influensavaccinering
Åsele sjukstuga

Drop in – ingång vid apoteket:
Torsdag 17 november kl 13.00-15.00
Onsdag 23 november kl 13.00-15.00

OBS! I första hand drop-in enligt ovan!
Begränsad möjlighet till tidsbokning via 1177.se eller 
090-785 91 76, knappval 8.

Vaccination för dig som har ökad risk för att bli
allvarligt sjuk. För övriga erbjuds vaccination från
5 december.

• Stanna hemma om du är sjuk.
• Håll avstånd, undvik trängsel.
• Vänta utomhus om det är kö.

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

 SPF Seniorerna Klippan Åsele inbjuder till
 medlemsmöte torsdag 24 november kl 13.00.
 Plats: Köket, Åsele. 
Andreas From, Åsele kommun, informerar om kommunens
budget mm. Anna-Stina Uddeby läser dikter. Välkomna! Styrelsen 
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Hur var det nu? Vad sa hon? Anteckna här:

1 2 3 4 5

6

7

8

9 10 11

12 13

14

Melodikrysset v.46 - 19 november

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:...............................................................................................................................................



www.varitryck.se

ORGELKONSERT I ÅSELE KYRKA
Tisdag 22 november kl 18.00.

Vår fina Hammarberg-orgel fyller 50 år!
Kom & fira med oss

och lyssna till fantastisk orgelmusik framförd av
organisterna

Friedrike Kirchner & Karolina Lif

Fri entré!Fri entré!

HOCKEYTREAN
Fredag 18/11 kl 19.30 Åsele IK  –  Husum HK

U-14
Lördag 19/11 kl 11.00 ÅIK U14  –  Norsjö HC
DAMTREAN
Söndag 20/11 kl 08.00 QUEENS – Sammandrag

Puckracesponsor:

Hockeyhelg i Åsele Kraft Arena

FRI ENTRÉ lördag & söndag. SERVERING

Louise Olofsson
Leg. kiropraktor

070-6287471
www.bokadirekt.se   Vilhelmina Kiropraktik

Ni hittar mig på
Hotell Wilhelmina
27-30/11 2022.
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SKYLTAR | DEKALER | AFFISCHER | TEXTILTRYCK | DESIGN | MED MERA

En kortare sträcka "från ax till limpa"

Kontakt: hansg@mac.com, 070-395 25 50.

från

Hilex.se

PRODUKTIONSKEDJAN
HELA

I VILHELMINA

Axtill limpa

förslag till kund

Uppmapping av bil

Dekorering av bil

Först ett möte med kund

Färdigt!


