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Tre chanser kvar...
...att visa vilka perfekta

julklappar du har att erbjuda med
en annons i ÅSELE-NYTT!

Än finns även chans

att skicka en

julhälsning till

dina nära & kära,

vänner, personal,

affärskollegor,

kunder eller till

alla Åselebor. 

JULKLAPPSTIPS!

Dag-
böcker –

1/5/10 år

VARI-tryck
Vilhelmina.

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

Hemsida: www.varitryck.se
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Ett varmt tack till alla
som hedrat minnet av vår älskade

TEA VALLGREN
med närvaro, blommor och gåvor till olika fonder.

Tack till personalen på Åseborg för god omvårdnad.
Monika, Lilian, Marianne och Ulf med familjer

Du somnade stilla
då färden var slut

Från allt vad Du lidit,
Du vilar nu ut

Sov i ro
Tack för allt!

Begravningen sker i kretsen av de närmaste.
Tack till personalen på Gullvivan, Åseborg.

har stilla insomnat

Åsele

Sven-Åke
Övrig släkt och vänner

Min älskade mor

ANNY ERIKSSON
* 8/9 1927       † 15/11 2022

Du somnade stilla
när färden var slut

Från allt vad du lidit
Du vilar nu ut

Annica med familj
Kurt-Olof
Inga-Lill

Begravningen sker i stillhet.
Tack till er alla som tagit hand om honom genom åren.

har efter en tids sjukdom somnat in

Vår käre

GÖRAN EDSTRÖM
* 20/8 1963       † 17/11 2022
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Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

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

Thai/takeaway
FREDRIKA: Fredag 2/12 kl 14.00-18.00
 står vi utanför Posthuset
ÅSELE: Lör-sön 3-4/12 kl 14.00-18.00
 står vi utanför COOP 

Worawits thaimat 072-748 65 65 

Kött för legorökning mottages utan plast, upptinat och märkt på 
Centralgatan 35 (fd Turistbyrån) Åsele, söndag 4/12 kl 10.00-19.00.
Minimivikt 400 gr per inlämnad detalj. Beställning av julskinka 
vid inlämning. Utlämning söndag 18/12.

För ytterligare info ring 073-800 80 80. Åsele Rök & Vilt AB

Legorökning inför julLegorökning inför jul

Åsele IK har övertagit Julkorts-
lotteriet från Lions Club Åsele. 
Julkort kan köpas på Klädhuset BA:s och Åsele Radio TV Center 
eller på ÅIK:s kansli. Pris 40 kr/kort. Det går också bra att maila 
beställning till kansli@aseleik.nu för senare leverans. Nettot av 
lotteriet går oavkortat till ÅIK:s ungdomsverksamhet.
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Fredag 2/12 kl 12.00-16.00
finns vi på nedre torget med

försäljning av nyrökt kött & fisk,
ost, tunnbröd mm!  

Välkommen!
 Tel 0940-250 90

www.bergmansfiskochvilt.se

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.

Volgsjövägen 94C Vilhelmina • 0940-152 40
Öppettider: Måndag-torsdag 07-17, fredag 07-15.

VARI-tryck AB

ALMANACKOR
för 2023 finns nu

i butiken!

Välkomna in!
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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

Melodikrysset v.48 - 3 december

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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Västerbottens Folkhögskola i  
Lycksele öppnar nya platser på vår populära 

Lärarassistentutbildning

Kursdatum 2023-01-10 - 2023-12-16

CSN-berättigad yrkesutbildning, kurslängd 2 terminer 50% praktik på 
din hemort, fjärrundervisning möjlig.

”Att gå den här utbildningen, är det 
bästa och roligaste jag har gjort” 

Mona, Vilhelmina

Vi har platser kvar, välkommen med din ansökan!

Ansökan görs via vår hemsida: fhsk.nu
För information, kontakta Staffan Bergström,  
072-210 66 46 staffan.bergstom@fhsk.nu

Vi är en del av Region Västerbotten!

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

Hemlagat julbord
Alla som vill äta med oss är hjärtligt välkomna till Kaffestugan
i Åsele fredagen den 2 december kl 17.00. Pris: 75:-.
 Djurskyddet Åsele Katthem

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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Tel växel: 0940-100 10
www.folkesbil.se

Avvikande öppettider på vår filial
i Vilhelmina under december!
Vår säljare, Tobias Ohlsson, ska vara pappaledig. 

Säljfilialen i Vilhelmina är stängd 5-30 december.
Vi hälsar alla besökare välkomna åter

från måndagen den 2 januari 2023.

OBS! Under denna period hänvisar vi alla våra kunder till
övriga säljare på Folkes Bil för bilaffärer och övriga tjänster. 

Telefonen är öppen som vanligt vardagar 8-17.

Avvikande öppettider på vår filial
i Vilhelmina under december!
Vår säljare, Tobias Ohlsson, ska vara pappaledig. 

Säljfilialen i Vilhelmina är stängd 5-30 december.
Vi hälsar alla besökare välkomna åter

från måndagen den 2 januari 2023.

OBS! Under denna period hänvisar vi alla våra kunder till
övriga säljare på Folkes Bil för bilaffärer och övriga tjänster. 

Telefonen är öppen som vanligt vardagar 8-17.

Tobias Ohlsson
Pappaledig 5-30/12

Erik Albin Andersson
073-808 64 66

Fredrik Roos
070-514 43 98

Folkes Bil önskar er alla

en God Jul & ett Gott Nytt år!
och tackar för ett fantastiskt

2022 i Västerbotten!

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

Lilla Jula�on �sdag 6/12 kl 18.00
på Vuxenskolan. Julsånger, gröt, glögg, tomte.
Medtag julklapp för 40 kr.        Varmt välkomna!

Kommunen har en viktig funktion i det våldpreventiva 
arbetet. Som ett led i vårt utvecklingsarbete görs därför en 
undersökning kring våld i nära relation. 
Syftet är att få en lägesbild över hur det
ser ut i Åsele
Besvara genom QR-koden, 
länk till enkäten finns även
på Åsele kommuns hemsida.
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FILMKURS
Vill du prova på att göra en egen film?  

Nu bjuder Emma Hellgren in sina filmvänner för att
inspirera Åselebor i alla åldrar i filmens underbara värld.

Plats: Biosalongen i Åsele

6 december 18:00
 Sophia Josephson

31 januari 18:00
Dante Kristin Rydberg

 

Emma med vänner bjuder in till

Arrangörer: Åsele Kulturskola, Sensus 
och Åsele bibliotek

s: Biosalongen i Åsele

december 18:00
Sophia Josephson

31 januari 18:00
Dante Kristin Rydberg

Anmälan till
petri.kivimaki@aselecentralskola.se

Nu börj� det nalkas mot jul...
.. och a� ge bort blomsterglädje!

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNu bö

Mvh Malin

..

073-805 41 01

Vill påminna alla företag och 
större sammanhang a� lägga in
era beställningar på julgrupper
i god tid.

MARKNADSMÖTE INFÖR SOMMARMARKNAD 2023
Välkomna till ett första allmänt marknadsmöte inför
vår sommarmarknad 2023. Kom med idéer och tankar.
Tisdag 6 december kl 18.00-19.00 i danssalongen
på Kulturhuset. Vi bjuder på kaffe och kaka.


