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En hälsning från Allians för Vilhelmina…
ärlighet och förståelse.
För trygghet i omsorgen.
För en skola med kunskap och goda arbetsvillkor
livskvalité.

Vi önskar Er alla en SKÖN SOMMAR!

www.varitryck.se
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VILHELMINADISTRIKTET
VILHELMINA KYRKA
Söndag 17/8 kl 11.00 Temamässa med konfirmation, Liljeberg.
Söndag 17/8 kl 19.00 Musikgudstjänst. ”Nu börje på å blomme”
Sjöberg.
LATIKBERG KYRKA
Söndag 17/8 kl 18.00 Friluftsgudstjänst i Tjaltjen. Kyrkkaffe!
Thellbro.

FJÄLLDISTRIKTET
DIKANÄS KYRKA
Lördag 16/8 kl 15.00 Musikgudstjänst ”Nu börje på å blomme”.
FATMOMAKKE KYRKA
Söndag 17/8 kl 11.00 Söndagsgudstjänst. Nygren.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.se/vilhelminaforsamling
Församlingsexpeditionen i Vilhelmina besökstid: måndag, onsdag & fredag kl 10-12.
Telefontid: måndag-fredag kl 10-12.
Telefon: 0940-372 00.

pingst

13 augusti

KYRKAN

Postgatan 3 vilhelmina. pingst. se

To11 Tillsammans
Lö10-15 Sång på
Dikanäsdagen
Sö11 SVANNÄS

Gudstjänst Ta med
picknick-korg.
Ti19 Bön

Strandvägen 1. Tel 0940-551 04
Lördag 16/8: avfärd 12.30 från Strandskolan till Nybyggarland,
mötesserie med bl a Birger Skoglund. Ring för hämtning på samhället: 070-695 23 17 (Peter F.) Tisdag 18.00 Lovsångscafé på
King´s Cafe. Välkomna!

www.varitryck.se
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Söndag kl 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan,
Dennis Hansson.

All uppvaktning på min födelsedag undanbedes!
Bror Olofsson

Hjärtligt tack för all uppvaktning på min 80-årsdag.
Ingen nämnd & ingen glömd.
Valter Eliasson
Vårt varmaste tack till släkt och vänner som på olika sätt
varit med oss i vår sorg efter älskad mor, farmor, farmorsmor och svärmor

ANNA RISÉN

vid hennes bortgång och begravning.
Tack till personalen på akutavdelningen för god omvårdnad och
bra bemötande. Tack Per och Annika för stöd och omtanke.
Tack för alla gåvor till olika fonder.
Jan med familj

STALONDAGEN 2014

Ett stort TACK till alla besökare av Stalondagen!
Det är helt otroligt hur mycket folk som kan rymmas i lilla Stalon!
Vi vill även TACKA alla godhjärtade själar som ställer upp med tid och arbetskraft
år efter år, utan er hade Stalondagen inte varit möjlig!
Sist med inte minst vill vi också tillägna ett jättestort
TACK till våra sponsorer som ställer upp för oss och
vårt arbete! Ni är guld värda!

Stalons Svarv & Svets, ICA-Tallen, Bil & Fritid, Åslunds Åkeri, Traktor &
Maskinsupport, Vinstor, Lindblads Motor, Vilhelmina Värme & Sanitet,
Däckmetropolen, Petterssons Järn, Aqua Support, Maskin & Fritid,
Marsfjäll Mountain Lodge, M Bergmans Fisk, EG Vilt.

Vi hoppas vi ses på
StalonNappet 2015!
Stalons Skoterklubb

Vårt varma tack till er alla som hedrat minnet av vår kära

ESKIL DANIEL LARSSON

med närvaro vid begravningen, för blommor och gåvor till
olika fonder.
Tack till Ronny Thellbro och Janet French för en ljus och
fin begravningsakt.
Tack till Per och Annika på Vilhelmina Begravningsbyrå.
Även tack till Marsfjäll Mountain Lodge för god mat.
Sören, Patric och Veronica med familjer
Synnöve
www.varitryck.se

Tack till personalen på Åsbacka, Gläntan för all värme och
mtanke som visats min älskade
omtanke

G
GERD ÅKEBRAND
Nils-Rune, David & Mari

Lördagen den 16 augusti kl 10 - 15 träffar
du oss på Höstmarknaden i DIKANÄS.
Välkommen att prata med oss om vår politik.
vilhelminasossarna.bloggo.nu

SPF Kamratförening Vilhelmina

inbjuder till surströmmingsfest
i Lajksjö lördag 29/8. SPF i Dorotea anordnar.
Buss avgår från kommunparkeringen kl 16.00.
Kostnad 200:-/pers inkl mat och resa. Sista anmälningsdag 24/8
till Britt 0940-556 16 eller Barbro 0940-104 86/073-028 29 01.
Anmälan är bindande.

Terränglöpningstävling i Saxnäs
Jaktmässan den
24 augusti
Starttid: 11.00
Sista anmälningsdag: 18/8 samt efteranmälan
till en förhöjd avgift om 100 kr på tävlingsdagen.
Anmälan: Betald avgift till SIBF postgiro.
Lämna namn, sträcka, klubb i meddelandefältet.
Pris:120 kr/vuxen, 50 kr/barn.
Klasser: 0-12 år 1 km, 13-uppåt 5 km.
SIBF postgiro: 17 01 49-9
www.varitryck.se
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Säljes: Tomt i Dalasjö, 2490 m . 15 000 kr eller högstbjudande. Fri
prövningsrätt. 070-683 48 76 eller 070-366 23 50.

Kom ihåg årsmötet Andersmark-Tjäl vägförening
tisdag 19 augusti kl 18.30 i Malgovik.

Postgatan 7

Tidsbokning & Drop-in
i mån av tid!
Frisör Stine Olsen
0940-558 58

Nu tar vi över hyreshuset på Ljusminnesgatan 6 och
tackar Volgsjö Fastigheter för förtroendet.

Vänligen Petter Rosborg och Richard Cronesten,
CRONEBORG FASTIGHET AB
LEDIG 3:a för omgående inflytt. Tel 070-698 08 52, 070-360 06 67.
Vi önskar Petter och Richard lycka till och tackar alla hyresgäster
för tiden tillsammans.
Volgsjö Fastigheter AB/Bertil & Anita

Surströmming, historia och historier
Höstupptakt för Bernhard Nordh-sällskapet och Lappmarkens
Släkt- och Bygdeforskare lördagen den 23 augusti kl 16.00 i
Järvsjögården, Järvsjöby. Alternativ till surströmming finns.
Kostnad 50 kr för medlem, 75 kr för övriga. Anmälan om
deltagande och behov av samåkning till Evonne Sandqvist,
tel 070-214 65 54 senast fredag 22 augusti.
ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Lappmarkens Släkt- & Bygdeforskare Bernhard Nordh-sällskapet Medborgarskolan
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Jaktmässa Saxnäs

vid Marsfjäll Mountain Lodge.

Lördag 23/8 Preliminärt program

Kantarellsafari Vi träffas på Marsfjäll Mountain Lodge 08.00 ta eget
fika, bil eller beställ lunchpåse. Förbeställ lunch 0940-700 03.

Skjutdag med Ulf Lindroth

Saxnäs skjutbana 15.30. Eget vapen, ammunition. Skjutavstånd 80m. Ulf visar
grunder, teknik även skjutövningar. Möjlighet att skjuta för björnpasset. Vi bjuder
på fika. Efter skjutningen åker vi till MML och äter plankstek. Grönlunds Jakt
och Fiske, Stalondämparen finns med oss på skjutbanan. Sista anmälningsdag för
skjutdagen, föreläsning 19/8 0940-700 03 eller 070-214 96 86. Kostnad 100 kr.

Plankstek 17.00-20.00 förbeställ gärna.
Föreläsning 19.00 Ulf Lindroth

Rävlockfilmer och böcker till försäljning. Ulf är jaktskribent på jaktjournalen,
jaktfilmare och mannen som tog rävlocket till Sverige. Pris för skjutdag,
föreläsning 100kr/person, under 18 år gratis. Går bra att anmäla sig bara till
skjutdagen eller föreläsningen. Vi lottar ut en dvd box med alla 3 filmer Jakt för
livet bland deltagarna på föreläsningen.

21.00-01.00 Trubadur, uppträdande m m. Pubafton.
Söndag 24/8 Preliminärt program

Mässhandel 10.00-17.00

Fyll din jaktsäck med varor från Vilhelminas stoltheter. Handla allt till jakten,
fisket, ammunition, kläder m m. Testkörning ATV.
Sonja Almroth ställer ut tavlor.

Barnaktiviteter: Ponnyridning, hoppborg,
Godisstånd m m.

Simulatorskytte och testskjutning
med stalondämparen.
Terränglöpning Lule Gäjno
Palt och hamburgerlunch
Fototävling Skriv ut din bästa jaktbild ta med

till mässan. Bilden med flest röster vinner presentkort
på Norrhelikopter.

TroféutställningTa med finaste jakttrofén
till mässan tex björn,älgkrona,fågel mm.
Flest röster vinner en björktrave.
Jägarbuffé 17.00-20.00
Vi presenterar vinnarna m m.

JAKT- FISKE OCH NATURUPPLEVELSER

Jakt För Livet

Billigt boende för hela helgen
ring 0940-700 03.

www.varitryck.se

Sågat byggvirke, ring 070-514 57 40 eller www.faboberg.se
SÄLJES: Träningsmaskin AB Doer TWIST.
Ca 140 LP-skivor från 80-talet. Säljes pga brist på utrymme.
Ring 0940-106 95.

BLODBUSSEN KOMMER TILL
VILHELMINA
Står vid sjukstugan onsdag 13/8 kl 09.30-12.00, 13.3017.00, 17.30-19.00 och torsdag 14/8 kl 08.30-12.00.
Ditt bidrag är viktigt! VÄLKOMMEN!

Tel
10100
S A L O N G

Stornäs Skoter- & Intresseförening

inbjuder medlemmar i föreningen till SURSTRÖMMINGSFEST
LÖRDAGEN DEN 23 AUGUSTI KL 18.00 VID BAGARSTUGAN
STORBÄCKEN.
Anmäl deltagande till 070-619 08 10 eller runarfjallstrom@yahoo.se
Alla medlemmar är välkomna.
Styrelsen

HjärtLung i Vilhelmina inbjuder till en endagsresa

till Åmliden, Gallejaur och Sorsele torsdagen den 21 augusti
2014. I Åmliden kommer vi att guidas hos Torgny Lindgren.
Lunch och middag ingår. Resan kostar 300 kronor per person och
genomförs tillsammans med HRF. Bussen avgår från Folkets Hus
kl 08.00. Anmälan senast 17 augusti till Tora 076-680 50 44
eller Lars 070-230 00 87.
Föreningen inbjuder även till höstens upptaktsmöte med
surströmming i Brännåker fredagen den 29 augusti 2014.
Bussen avgår från Folkets Hus kl 13.00.
Resan kostar 50 kronor per person. Anmälan senast 27
augusti till Tora 076-680 50 44 eller Lars 070-230 00 87.
www.varitryck.se

Slåttervägen 21 Bergbacka till salu. 070-301 99 37.
Märith Ackemo Jenny Holmgren
073-028 29 55

070-275 59 21

Ingång till salongen på baksidan
Stängt ons 13/8, tors 14/8, fre 18/8.

Gilla Hot Stuff på

Hot Stuff

Volgsjövägen 72
Tel 555 00

LAKE VIEW SPA

Finns nu på Lilla Hotellet. Boka massage, spa- el ansiktsbehandling
via nätet på lakeviewspa.bokadirekt.se eller ring 070-262 62 82.
Viktoria Bergqvist, certifierad massageterapeut

ALLT UTE - HALVA REAPRISET!
Kläder, sjalar, inredning, presentartiklar mm.

Gäller även Cinnamonskor stl 42-46. Prisex: ordpris 1395:-, halvapris 699:-, NU 349:-

UNDERKLÄDER, SOCKAR
Tag 3 betala för 2!

PS! Vi har fått in mängder av höstnyheter!

VÄLKOMMEN TILL
NYBYGGARLAND!
KAMPANJ MED TÄLTMÖTEN 12-17/8
Varje kväll kl 19.00. Söndag kl 12.00.
Dagsamlingar med aktuella teman.
Torsdag-Lördag kl 14.00
Ingemar Helmner 12-14/8 och Birger Skoglund 12-17/8
med flera medverkande i hela kampanjen
Mycket sång och musik - Servering efter varje möte
mer info www.segertonen.se
Tel. 0951-311 33 Mobil. 073-642 85 74. Vi finns ca 10 km söder om Storuman, E45

www.varitryck.se

BJÖRKVED TILL SALU!
10 m³ färdigkluven (spisved). 070-553 83 87. (Skog)
DEALER

OF THE YEAR

2013

Din lokala bilhandlare
folkesbil.se

Tel 0940-100 10 • Mobil 070-364 34 06

Tel 070-670 17 75
www.lillahotellet.vilhelmina.com

• Coaching • Hälsoprofil
• Konditionstest
• Laserbehandling
• Spa & massage

DU bestämmer vården i Inlandet!

Rösta i landstingsvalet!
X Kryssa Jarl Folkesson på Centerns
Inlandslista till landstinget, verka för att:
* Lasarettet i Lycksele bevaras med
fullskalig vård och BB
* Akutsjukvård och ambulans skall
finnas i alla kommuner
* Glesbygdsmedicin utvecklas så att
diagnostik och e-vård kan bedrivas på
distans – det blir lättare att rekrytera
nyckel-personal till sjukstugor som är i
utvecklingsfronten
* Skapa ett projekt ”Psykvård i glesbygd
Södra Lappland”, med bas på Lycksele
lasarett.
*$&$"%PSA-test till medelålders
män – prostatacancer är Sveriges
vanligaste cancerform
* Utveckla vården av kvinnliga cancerformer till forskningsfronten
* Behåll och utveckla attraktiva busslinjer tvärs över länet, fjäll – kust – fjäll
Vård och omsorg, kommunikationer och
kultur skall främja sysselsättning och
befolkningsutveckling i Västerbottens
Inland!

DU bestämmer vården i Inlandet
genom att rösta i landstingsvalet
OCH glöm inte bort att kryssa mig
X Jarl Folkesson Centerlistan

www.varitryck.se

LOPPIS efter RÖNNVÄGEN 6, 7, 8.
Fredag kl 15-19, lördag kl 11-15.

HAMREBYS I DIKANÄS

Höstrabatt på kvarvarande SUVI-båtar.
Marknadslördag 16 augusti kl 09.00-15.00.
Välkommen in till oss!

0940-800 37

Kristdemokraterna kommer under några veckor att presentera
sitt kommunala handlingsprogram. Vi presenterar det i 5 valda
avsnitt och med korta kommentarer.

1. Demokrati
Öppenhet och insyn
• KD vill öppna för större insyn i våra kommunala ärendeberedningar med den teknik vi fått genom Internet.
• Protokollskrivningen skall omstruktureras så att alla handlingar rörande ett visst ärende enkelt kan nås med en ”klicksökning”.
• KD vill ha öppna KS-sammanträden.
Kommunens ekonomi och administration
• Krafttag för en god ekonomisk styrning.
• Beskattningsrätt för vattenkraftsfastigheterna i kommuner
där dessa är belägna.
• Samverka administrationen med grannkommuner.
• Anskaffning av upphandlingskompetens.
• Översyn av taxor för bygganmälan.
Äganderätten
• Kommunen skall aktivt bistå enskilda och grupper av medborgare i deras kamp för rättvisa i äganderättsfrågor.
• KD kräver en författningsdomstol.
Kommentar: För god styrning och kontroll av ekonomin
presenterar vi inom kort en 4-stegsmodell.
Se också KOMMUNENS EKONOMI del 1 och del 2 av Max
Fredriksson
Besök vår hemsida www.vilhelmina.kristdemokraterna.se

www.varitryck.se

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se

Tillbehör & Reservdelar
www.auditillbehor.se/

0950-237 54 alt. 0950-237 58

Kom och träffa ledande
företrädare för Vänsterpartiet
och se kabarén Riskfritt.

Alla är välkomna
kl: 14.00 och 19.00
I parken utanför Folkets hus

Vänsterpartiets inlandsbaneturné har sitt
föreställning med Kabarén Riskfritt.
Kom och träffa oss, prata med vänsterpartister
och njut av underhållningen!

www.varitryck.se

Här ser du några av fynden på vår sommarrea,
fler hittar du i butiken.

Röjsåg McCulloch Busk B28B

2 076

Ord pris 2 595:-

Gräsklippare Stiga
Multiclip 50 S Plus

3 596

Ord pris 4 495:-

Grästrimmer
Ryobi RLT1825LL13
Extra
batteri
ingår!

1 039
Ord pris 1 299:-

Gräsklippare Klippo Excellent SH

6 156

Ord pris 7 695:Erbjudandet gäller t.o.m. 17/8 2014,
så långt lagret räcker. Sortimentet
varierar mellan butikerna.
Hitta din närmsta Granngården-butik
på granngården.se

REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA

REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA

20%
RABATT
på utvalda trädgårdsmaskiner

REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA REA
www.varitryck.se

SKARVFRI HÄNGRÄNNA
- enklare kan det knappast bli!
3.9'' /#( &5.+4)/.%,, $%3)'. s 4!2   -%2 6!44%.
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Villa med utsikt säljes

Vackert belägen, välskött villa på Museigatan 13 säljes. Byggt 1959, om-/tillbyggt
i flera omgångar. Tre sovrum, generösa
biutrymmen, syrum, tvättstuga och stor
snickarverkstad. Trädgård med blomsterprakt och bärbuskar.
Kontakta 073-917 87 13 eller 070-274 88 12.

MÖJLIGHETERNA(S) KLIMPFJÄLL
M
SOCIALDEMOKRATERNA i VILHELMINA

inbjuder till en träff med deltagare från partiet och med
representanter från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- & byggnadsnämnden.

TISDAG 19 augusti kl 18.30 på NORGEFARARGÅRDEN.
Kom och berätta för oss vad DU vill att vi ska verka för att genomföra
under nästa mandatperiod, 2015-2018.
Vi bjuder på fika!
Välkomna!

www.varitryck.se

HÖSTHELGEN I DIKANÄS
www.marknad.dikanas.se

ALLTID TREDJE HELGEN I AUGUSTI!

070-218 67 83

Marknadslördag 16/8 kl 10.00-15.00
Vojmådalens framtid
– stor valdebatt,
alla partier medverkar!
• Lokala kvalitetsprodukter
• Stor maskinutställning
• Utse årets Dikanäskaka
• Barnaktiviteter • Mat
• Underhållning • Helikopterlyft

NYTT FÖR I ÅR:

Rock i parken kl 20.00-01.00
Pub & underhållning

Tider:
09.00 Ortens butiker
öppnar
10.00- Marknad
15.00
11.00 Allsång
11.30 Valdebatt
13.30 Allsång
14.00 Prisutdelning i
kaktävlingen
15.00 Musik i kyrkan
20.00- Rock i parken
01.00

med Brian Fernandez

Musik i kyrkan kl 15.00

"Nu börj ä på å blomme" med Duo Vox Vocalem

DIKANÄSDRAGET
Söndag 17/8 kl 11.00-13.00
Fisketävling från båt.
Startkort 100 kr.

Fina priser & prisbord.
Underhållning & servering.
Vinn båt på startkortet!

REVLOTTEN
!

Vinn sto
r
fiska frå t –
n land

(OBS! Ingen närvaroplikt)

Dikanäs företag och föreningar i samarbete med Vilhelmina kommun
www.varitryck.se

Annonsen är införd av Kristdemokraterna med författarens tillåtelse.

Kommunens ekonomi del 1.

Max Fredriksson
Som alltid inför ett val så görs påståenden om hur den ekonomiska situationen ser ut i kommunen. Nu senast har vi tagit del
av två olika berättelser om hur bra eller dåligt det är eller har
varit. Denna sammanställning visar hur det sett ut de senaste
10 åren plus beräknat resultat och budgetavvikelse för innevarande år. Kurvorna startar alltså 2003. 2003-2006 var de röd
majoritet, 2007-2010 var det alliansen som styrde och från 2011
var det ett rött styre igen.
Vi börjar med resultat och budgetavvikelse. Där ser vi att 2004
hade vi ett ordentligt överskott, därefter har det varit en nedåtgående trend med en djupdykning 2008. 2012 och 2013 hade vi
en återbetalning på 9,9 miljoner från AFA som räddade resultatet. AFA är den försäkring som finns enligt avtal med arbetstagarorganisationerna och som arbetsgivarna betalar in. Det är
en eftersläpning på några år från det de betalades in tills
återbetalningen skedde.
Det allvarliga är att kommunen numera har en ständigt negativ
budgetavvikelse, dvs fullmäktige beslutar om hur pengarna ska
fördelas inom kommunens olika verksamheter men sen följs
inte budgeten. Den långsiktiga genomsnittliga budgetavvikelsen visar en trend att bli sämre och sämre. Det innebär egentligen att de/vi som är politiker inte har kontrollen på den verksamhet man är satt att styra.

Besök vår hemsida www.vilhelmina.kristdemokraterna.se

www.varitryck.se

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET

Vi är till för er!!
I vår manuella disk

KRÄFTOR
FÄRSKA
KA
700 grr

ENTRECÔTE
SCAN
Högsta
kvalité

29900
KG

11900

I vår manuella disk

LAMM
YTTERFILÉ

19900
KG

I vår manuella disk

VÄSTERBOTTENSSKINKA
90

19

I vår manuella disk

PEPPARSALAMI

KRÄFTKUNGENS
SPECIAL
9900
ST
1 KG
FÄRSK
KRABBA
IRLAND

HG

9900

KG

BRÄNNVINSOST
FALBYGDENS

23900
HG
G

I vår manuella disk
NYRÖKT

9900

KG

I vår manuella disk

BRIEOST

KARRÉ

14995

PRESIDENT

KG

KANELBULLAR
FINDUS

2 FÖR

35:-

9900

KÖTTFÄRS
SVENSK

5990

KG

www.varitryck.se

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET

ALLA DESSA VAROR 10:-

10

00

GRÄDDGLASS GB 2x0,5 lit

LÄSK, Pepsi, Zingo 1,5 lit + pant
VIENETTA GLASS 650 ml

KROSSADE TOMATER 2x390 gr
KÖKSÄGG 6-pack ICA

BILLYS PIZZA 155-170, fryst
TE LIPTON 20-pack

KÖTTBULJONG 6-pack, KNORR
FÄRSK PASTA, ICA
LÄTTA 600 gr

BACON, SCAN, 140 gr

VANILJVISP, MAT, MILDA 200 ml
SÖTMELONER per kg
FRUKTKORGAR 1 kg
Bankomat
för alla
bankkort!

Annonsen gäller t o m söndag eller så långt lagret räcker

-22

Sön 10

Tel 0940-375 75

www.varitryck.se

MÖJLIGHETERNA(S)
VILHELMINA
Vi vill jobba
för ett bättre
Vilhelmina!
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RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA
DEN 14:E SEPTEMBER

www.varitryck.se

VECKANS ERBJUDANDEN 11/8–17/8

NYA COOP
MEDMERA

FLER F R MER.

–

Läs mer på coop.se

VILHELMINA, LIVSMEDEL 0940-395 80

44)=
/st

SVENSK NÖTFÄRS

Nyhléns Hugosons
Fetthalt 15-17%. Ca 800 g, jfr-pris 56:13/kg.
Max 2 st/hushåll.

H GTRYCK OCH

L GA PRISER.
5k

12)=
/st

/st

CREME FRAICHE
NATURELL

Coop
Välj mellan lätt 15% och original 34%.
200 ml, jfr-pris 25:-/liter.
Max 3 st/hushåll.

RÖDA PLOMMON
I KORG

Spanien/Italien
1000 g. Klass 1.

49)=
/st

LAXFILÉER 4-PACK

Coop
Frysta. Utan skinn. 500 g,
jfr-pris 99:80/kg. Latin: Salmo Salar.
Max 3 st/hushåll.

Kvittovinnare förra veckan var A-C Figaro 322:-, GRATTIS!
www.varitryck.se

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELM

VILHELMINA KOMMUN
INFORMERAR
Se mer på: www.vilhelmina.se
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Förslag till renhållningsföreskrifter för Vilhelmina kommun
finns utställt under tiden 2014-08-06 – 2014-08-27.
Förslaget på nya föreskrifter skall ersätta de nu gällande
föreskrifterna och finns utställda på Kansliet, Kommunhuset
Torget 6, Folkbiblioteket, Folkets Hus i Vilhelmina, samt på
kommunens hemsida www.vilhelmina.se
Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa
skriftligen till:
Kommunstyrelsen, 912 81 Vilhelmina senast den 2014-08-27.
Har Ni frågor så hör av Er till GunInger Fryklund tel 0940-140 80,
Alexandra Larsson 0940-140 71 eller via e-post till
vilhelmina.kommun@vilhelmina.se
Vilhelmina kommun, kommunstyrelsen
•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

www.varitryck.se

LMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

Utställning av lokala renhållningsföreskrifter för
Vilhelmina kommun.

VILHE

OMMUN INFORMERAR •

KUNGÖRELSE

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

ringa oss på 0940-141 60.

INA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA K

•

Samisk kultur på bild

Ta chansen och var med i vår fototävling genom att skicka
in en bild som du tycker skildrar den samiska kulturen i
Vilhelmina kommun.
Fototävlingen kommer att presenteras genom en utställning under de samiska kulturdagarna v 41 i Vilhelmina.
Besökarna kommer att rösta fram bästa bild under veckan.
Fina priser delas ut till de tre bästa bilderna.
SÅ TÄVLAR DU: Du kan tävla med max tre bilder per
person. Leverera bilder i så hög kvalitet som möjligt.
Namnge varje bild med för - och efternamn samt numrering. Skriv en kort bildtext till bilden.
Senast den 12 september vill vi ha in dina bilder.
Bilderna skickas till veronica.labba@vilhelmina.se
Kom ihåg att du som fotograf ansvarar för att eventuella personer som syns
på bilderna ger sitt medgivande att vara med på bild vid publicering.

SENIORTRÄFF I KLIMPFJÄLL

Buerie båeteme/Bures boahtin/Välkommen
Vilhelmina Samiska förvaltningskommun

FÄRGPATRONER
TONERS
VARI-tryck AB

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

www.varitryck.se

VILHELMINA KOMMUN

Måndag 25 aug kl 15.00, Norgefarargården, Klimpfjäll
Vi bjuder på mat och kaffe!

•

Vilhelmina samiska förvaltningskommun inbjuder våra
samiska seniorer i Kultsjödalen till en träff där vi möts
och pratar om Lagen om nationella minoriteter och vad
den innebär för Dig.

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

FOTOTÄVLING

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

•

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

N INFORMERAR

•

INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VI

LHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMU

Mysig hörntomt på Dala säljes. Tel 070-23 72 512.

Vi bjuder
på tapet

UTFÖR
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SCHE
SCHE
HEN
N
Mångårig branschvana
både inomhus och utomhus.

(Borosan &
Dekorama).

KURT BYQVIST
Kent Bäckström, Vilhelmina 070-333 11 94

Tänk på ROT-avdraget

Hösthälga i Dikanäs 16/8
kl 10.00-15.00
Kom och träffa oss, gissa vikten på kubben och vinn yxan!
Vi bjuder på kaffe med dopp!
Mycket välkomna! Hälsningar SBO Södra Lappland
Har du svårt att hinna med allt själv på din skogsfastighet? Då är Norrskog det naturliga valet
för dig.Våra kunniga skogsrådgivare erbjuder dig hjälp och stöd med allt som rör ditt skogsbruk.

www.norrskog.se

www.varitryck.se

DIKANÄS MARKNAD
Lördag 16/8 kl 10.00–15.00.

Välkommen till min monter där jag säljer mina
CD-skivor och min bok – ”Jä lög int”.
Annonsen införd av Kristdemokraterna Vilhelmina med författarens tillstånd

Kommunens ekonomi del 2.

Max Fredriksson
Nedanstående diagram visar på investeringarna (netto) och
låneskulden. Den aktuella perioden är 2003-2013. Under den
senaste mandatperioden har låneskulden skjutit i höjden
ordentligt. Från att ha legat runt 10 miljoner (med en en svagt
minskande trend) under många år är nu skulden ca 65 miljoner
kronor. Ibland tvingas man att låna när behov inte kan vänta
tills man sparat ihop pengarna. Detta är enkelt att förstå om
man jämför med sin privatekonomi, som när man tex lånar till
ett husköp. Frågan vi ska ställa oss är om vi fått det vi förväntat
av de lånade pengarna eller har de gått till driften?
En intressant sak man kan se av diagrammet är att tidigare har
låneskulden alltid varit lägre än investeringarna. Investeringarna har gjorts till stor del med egna medel samtidigt som man
kunnat amortera av lånen, men nu har kurvorna bytt plats.
Oavsett om det var nödvändiga investeringar eller inte så
innebär det att vi använt pengar som måste betalas tillbaka i
framtiden.

Besök vår hemsida www.vilhelmina.kristdemokraterna.se

www.varitryck.se

Att satsa på våra ungdomar, är
att satsa på Vilhelminas framtid.

VilhelminaGolfarna
Inbjudan till Vilhelminamästerskapet i golf!

Välkomna till årets tävling söndag 30 augusti – Åsele GK.
Samling 09.30. Första start kl 10.00. Poängbogey. Startavgift 50:-.
Anmälan sker till Göran Lidström 076-310 75 00.
VilhelminaGolfarna

Boka plats på
FeelGood-mässan!
PLUPCFSŔ,MŔ.#-ZDLTFMF
Mässan med
ŔUCBSUŔ*OSFEOJOHŔ) MTBŔ4L²OIFU
Mässan vänder sig till företag som med sina tjänster eller produkter
gör att människan mår bra! Det kan handla om allt från heminredning,
hårinpackning och kosmetik till snickarglädje, mat, musik, kläder, en bra
relation till sin partner eller en skön soffa?

-PDLBOEFBLUJWJUFUFSVOEFSN TTBO
Hela mässdagen är fylld med publikdragande aktiviteter som t ex mat
från hela världen, föreläsningar, make up-artister, ”prova på”-aktiviteter,
dans och uppvisningar, demonstrationer m.m.
4JTUBBON MOJOHTEBHTFQUFNCFS
Plats kostar 400:- exkl moms. Bord kan hyras för 100:-/bord exkl moms.
"ON MBOH²STQ¡XXXMZDLTFMFTFIBMTPWFDLBO
Vid frågor kontakta:
Kurt Lindgren, Lycksele, 070-693 73 01, kurt.lindgren@foretagarna.se
Marie Öhlund, Lycksele, 0950-164 22, marie.ohlund@lycksele.se

www.varitryck.se

Säljes: Skoterdoningar, P19, gärdsgårdsvirke. 070-256 83 87.
Motionsdans till Bälg-Olles 16/8 kl 19.00-22.00
i Lajksjö FH. Nästa dans 13/9 till Ola & Jag

Arr: Lajksjö Intresseförening/Sportklubben

LEDIGT HOS MALGOVIK FASTIGHETER AB
1 r o k, 2 r o k, 3 r o k, lediga omgående.
Altan, kabel-TV, tvätt, torktumlare, diskmaskin, bredband.
Ring 070-365 15 49, Andreas, för visning.

PRO VILHELMINA

Surströmming i Brännåker 23 aug kl 13.00.
Gratis buss avgår kl 11.45 från Folkets Hus.
Kostnad 50:-. Underhållning. Lotteri.
Anmälan: Iris 105 65, 070-642 96 39 senast 21 aug.

PS! Bingon börjar 5 september.
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Välkomna!

Sommarmusik i Vilhelmina församling
"NU BÖRJ Ä PÅ Å BLOMME"
DUO VOX VOCALEM – Ida Persson & Åsa Jönsson

Dikanäs kyrka lördag 16 augusti kl 15.00.
Vilhelmina kyrka söndag 17 augusti kl 19.00.
Sista minuten-ändringar & mer info: www.svenskakyrkan.se/vilhelminaforsamling

VARMT VÄLKOMNA! / Vilhelmina församling och SENSUS

Logen
Brattbäcken
al

Årsfin

Lördag 16 augusti kl 2100-100
Musik:

Pub Fika

na!
m
o
k
l
ä
Tack för i år och välkommen sommaren 2015 V
www.varitryck.se
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"DU FO INT’ NA KÖRKORT"

ommaren 1957 blev vår favorit, hästen Tindra jättesjuk, veterinär tillkallades men hon gick inte att bota. Slakteribilen
anlände, men jag tog mopeden en tur för att slippa se det hemska
som skulle ske.
Jag skulle få ta körkort eftersom jag skulle fylla 18 år i december,
tränat på bilkörning hade jag gjort länge eftersom Uno Jonsson,
droskägaren från Storsele tillät mig öva redan när jag gick i 7:an,
Uno – en snäll, hjälpsam & skicklig droskförare. Trafiken var ju
minimal efter vägen Gråtanliden – Alphyddan så där fick jag träna
om han inte hade bråttom.
"Slåttanna" närmade sig, vi hade huggit och barkat ett antal nya
"troen" (hässjestänger), men eftersom Tindra var borta, i hästhimlen, fick vi lösa hemtransporten åt "troen" på annat sätt.
in 18 år äldre bror Hadar hade en lösning, han och jag skulle
hämta dem med gummihjulsvagnen, den gick lätt,
som han sa. Vi drog vagnen upp i skogen och lastade, det blev ett rejält
lass, mer än jag trodde. Vi kom fram till landsvägen / kurva och därifrån
till Alphyddan var det en enda utförsbacke.
Hadar fann på råd, om jag viker upp skacklarna kan jag stå på lasset å
styra, och du sitter fram och bromsar om det blir för hög fart.
romsen på gummihjulsvagnen hade som jag visste två lägen,
ingenting eller tvärstopp (låsning). Det gick hur bra
om helst i början, men sen, farten ökade och ökade. Hadar höll linjen
perfekt rakt efter hjulspåren på grusvägen, då insåg jag att jag kan inte
bromsa för då blir det tvärstopp och kanske jag far i backen och hamnar
under både lass och vagn. Jag kastade mig av lasset.
Jag såg Hadar stå på lasset i sina avklippta gummistövlar, steppande
för att styra och hålla vagnen efter vägen men till sist hoppade även
han av ekipaget. Tog tre, fyra jättesteg, men så rullande några varv,
upp igen nu en, två, tre steg, ner igen rullande men nu räckte inte
vägbredden till utan nu bland grönska och lövsly.
agnen och lasset med "troen" hade kört ner i bäcken på andra
sidan vägen (katastrof). Jag tittade på brorsan men
han hade klarat sig utan skador, han sopade och borstade
av sig grus och grönska men arg som ett bi och skrek
"Du fo int na körkort, ske man ta körkorte måst man könna
bromsa!" 15/1 1958 fick jag mitt körkort.
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Sten Rune Erik Eneröd från Alphyddan
www.varitryck.se

Melodikrysset v.33 - 16 augusti
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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

Hej. Jag är en tjej mellan 20 och 30 år, söker killar som är asexuella eller kan avstå från
sex, som är mellan 20-40 år. Svar till: koreadrama1@hotmail.com

Tel: 073-034 55 66
073-020 64 09
E-mail: u-stad@hotmail.se

Boka Service Online
www.nordemansbil.se/boka-service
0950-237 64 Hannes alt. 0950-237 67 Stellan

SOMMAREN ÄR LÅNG...

& vi hoppas den fortsätter lite till!

Vi kör lite glada priser -

40% rabatt

på alla bågar i lager
fram till och med 5 september.

Välkomna!

(Gäller ej paketerbjudanden eller solglasögon).

HUS ÖNSKAS KÖPA

i Vilhelmina med omnejd (ca 2 mil).
Vi önskar ett hus med vattenburen värme, gärna med
förrådsbyggnad och gäststuga.
Ring 070-299 49 14 eller sänd ett mail till
runokristina@hotmail.se

SPA-RESA TILL ESTLAND 9 d
Avresa
söndagsmorgon 26/10,
åter måndag 3/11.

Höstpris:
5 850 kr
Enkelrumstillägg 1 275 kr,
gäller hotellrum.
Bokas senast: 29/9.
En SPA-RESA är en
satsning på dig själv
för framtiden!
Vi önskar Er varmt
välkomna på vår resa!

I priset ingår:
Buss fr Vilhelmina-Pärnu-Vilhelmina.
Båt Stockholm-Tallinn t&r i B-hytt med golvsängar. Frukost på båten. Inkvartering med
helpension på Tervis Spa i ddr med dusch
& WC i 6 nätter. Med läkarbesök.
2-3 behandlingar/dag.
2 ggr lunch. Dagsutflykt (hemlig), kaffe
under resan. Hus 3 tillägg 450:-.
Avbeställningsskydd kan beställas hos
oss, 325:-.
Ring Dikanäs Buss & Taxi 0940-801 80,
för bokning, frågor eller beställa prospekt.
www.dikanasbuss.se

DIKANÄS BUSS & TAXI
www.varitryck.se

Säljes: Knappdragspel, Accordiola Super Kasotto,
4-körigt, 13 register. Tel 073-181 82 30

Stöd Vilhelmina Demensförening!
Medlemsavgift 100:-. Bankgiro 131-9953.
Tack för ditt bidrag.

Vojmådalens S-förening

Möte torsdagen den 14/8 kl 18.30 hos Anita &
Torsten Johansson, Sandvik. Välkomna!

SALONG Stängt tills vidare
p g a sjukdom
CHIC
S
Stort
tack till ICA Tallen, OKQ8 och EG Vilt för era
ffantastiska gåvor till prisbord samt dryck/fika till
T
Triathlon 2014 i Svannäs. Tack även till er som hjälpte
ttill och alla deltagare för en lyckad dag!

STABBURNÄS VVO ÅRSMÖTE

Söndagen den 24 augusti kl 12.00.
Lokal: Lomstagården. Ärenden: Sedvanliga, samt info
Ä.S.O.
Styrelsen

Vill ni äta gott och sedan ta en svängom?
Följ då med till Sandsele lördag 23 aug. Vi äter hos "Mat till
Kalas" och dansar sedan till Jannez (21-01). Avfärd från Vma
Folkets Hus (busskuren) kl 17.45. Kostnad för mat, bussresa,
inträde: 500:-. Anm/info Benke 073-84 85 514, senast 17/8.

Vi hälsar följande nya
medlemmar välkomna ll Kristdemokraterna Vilhelmina:

Kristoffer Hedberg, Rolf Bergqvist, Karin Bergqvist, Linn Elmqvist, Karl Winberg, Rosmarie
Winberg, Majlis Bryntesson, Patrik Marthin,
Bengt Almroth, Gustav Billman.
www.varitryck.se

Jag kandiderar
till fullmäktige
Jag heter Bengt Bergsten,
bor i Dalasjö i Västerbottensgården " mitt i byn".
Mitt yrkesliv har jag ägnat åt att arbeta inom hälso- och sjukvården,
först som praktiserande sjukgymnast och under de senaste 25 åren
som verksamhetschef och företagsledare. Är nybliven pensionär
och numera går en stor del av min tid åt för att sköta gården och
skogen men också till mina projekt ute i hangaren på flygplatsen.
Ett annat av mina projekt är politikerprojektet, är f.n. ledamot i
kommunstyrelsen vilket också kräver sin tid.
Jag vill vara med och utveckla vår kommun. Jag tror på samarbete
och samverkan, att stå för sina åsikter men också att våga ta beslut
och ta ansvar för dessa.
Förutom det lokala politiska arbetet som finns beskrivet i vårt partiprogram vill jag ägna mig åt de regionala frågorna och då framför
allt två frågor som handlar om framtida kompetensförsörjning
samt om framtidens hälso och sjukvård i Södra Lappland.
Den första frågan handlar om kompetensförsörjning.
En hög kompetens hos anställda i våra förvaltningar och ute i våra
företag är ett måste för att vi skall klara framtiden. Jag vill arbeta
för att fördjupa och utveckla samarbetet med våra grannkommuner och att vi tar fram nya arbetsformer inom våra kommunala
förvaltningar. En god framtida kompetensförsörjning klarar vi bäst
genom att samarbeta och samverka regionalt.
Den andra frågan handlar om framtidens hälso och sjukvård.
En mycket viktig fråga är hur vi vill att framtidens hälso och sjukvård skall vara organiserad i södra Lappland. Jag vill skapa ett
forum där alla kommunerna i södra Lappland tillsammans med
landstinget sätter sig ner för att finna nya arbetsformer för framtidens hälso och sjukvård, en vård med god tillgänglighet och hög
kvalitet för alla. För att klara av detta behöver vi lämna byapolitiken och höja blicken över kommungränserna.
Delaktighet, samverkan och samarbete är enda vägen för att uppnå
en hållbar hälso och sjukvård i Södra Lappland.
Tillsammans med er alla har jag ett gott hopp om att vi tillsammans
skall klara framtiden i Vilhelmina. Lägg er röst på Politiskt Alternativ den 14:e september.
Med vänliga sommarhälsningar Bengt Bergsten
www.varitryck.se

Ny eller Begagnad Bil!
www.nordemansbil.se/nya-och-begagnade-bilar
0950-237 56 Håkan

0950-237 88 Fredrik

BEHÖVER DU PERSONAL?
SPEEDATING/REKRYTERINGSTRÄFF I VILHELMINA
Kan vi låna två timmar av din tid?
Inom en fyra års period från och med nu kommer drygt 400 personer med hög
kompetens inom sina yrken att gå i pension, och som idag bor i Vilhelmina. Har
du förberett dig för din generationsväxling? Har du rekryteringsbehov framöver?
Eller just nu?
Konceptet är enkelt! Du får under två timmar träffa arbetssökanden inom pendlingsområdet som du kan matcha mot de behov du har just nu, eller i framtiden.
Du sparar tid och får dessutom personliga möten med intresserade arbetssökande. Du deltar kostnadsfritt.
Tisdag 23 september, 10.00 till 12.00, Folkets Hus, Vilhelmina.
Anmäl dig senast 5 sept i första hand via länken: Korta.se/3495
eller till erika.andersson@foretagarna.se

Vi jobbar huvudsakligen med kamininstallationer och skorstensreparationer med böjda insatsrör (slangmontage).
I butiken finns ett urval av kaminer. Kom gärna in och titta!
Vi tackar allra ödmjukast alla som har hjälpt oss med att komma
igång med vårt nya företag.
Öppet i butiken på måndagar, tisdagar och fredagar.

Ni kan alltid nå Mikael Ackemo på mobilnr 070-562 22 66
om ni har funderingar och vill ha mer information.
Gå gärna in på vår hemsida www.skorstenochkamin.se
Vi finns på Facebook
UTHYRES: 5 rok Storgatan 8.
Ring för visning, Märith Ackemo 0730-28 29 55.
www.varitryck.se

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET

SOMMARREAN
FORTSÄTTER
SKOR/KLÄDER

DEMOGRUPP DALHEM WEBER
Soffa + Bord +
Q3000
2 fåtöljer
DEMOEX.
Ord
4999:-

Ord 2995:-

NU
1995:-

Rabatt
1000:-

NU 4499:WEBER
E-210

CAFÉGRUPP
Bord + 2 stolar
Ord 799:-

NU
499:-

SPIRIT ORIGINAL
Ord 5499:-

Rabatt
300:-

WEBER Q100
DEMOEX.
X.
90:Ord 2290:-

Rabatt
500:-

Rabatt
500:-

NU
1790:Bankomat
för alla
bankkort!

NU
4999:-

Rabatt
500:-

WEBER

PERFORMER
PREMIUM
Ord 3999:-

NU
3499:-

Rabatt
500:-22

Sön 10

Tel 0940-375 75

www.varitryck.se

