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VILHELMINADISTRIKTET
VILHELMINA KYRKA
Söndag 7/9 kl 11.00 Söndagsgudstjänst, Liljeberg.
LATIKBERGS KYRKA
Söndag 7/9 kl 1.008 Mässa, invigning av den nya nattvardsservisen,
sång och musik av Nygren och Larsson, kyrkkaffe, Liljeberg.
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.

Ons kl 18.30 ekumeniskt råd, storforum Strandskolan.
Sön kl 11.00 Gudstjänst, församlingsmöte efter gudstjänsten.
3 september
To11 Tillsammans Sö11 Gudstjänst,
Sven Svensson
To18.30 Barn- &
ungdomsledarTi19 Bön
KYRKAN
samlig
Postgatan 3 vilhelmina. pingst. se
K
Y
R
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Strandvägen 1. Tel 0940-551 04
Söndag 11.00 Gudstjänst på Strandskolan, undervisning av
Camilla Fahlander. Tisdag 18.30 Bönesamling. Välkomna!

Vårt varma tack till alla som hedrat minnet av vår kära mor
och mormor

GERDA KARLSSON
med blommor och gåvor. Tack till pastor Rolf Söderberg för
en ljus och fin begravningsakt i Latikbergs kyrka samt till
Fonus.
Anita & Evald, barnbarnen

www.varitryck.se

All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes. Bo Renman
Jag firar min 30-års dag med öppet hus
hemma i Svannäs, fredag 12/9 kl 12-21.
Välkommen! Med vänlig hälsning Hanna
Ett stort tack till alla flitiga händer som stickat
till "1-mila halsduken"!

M

Vi samlade in nästan hela 56 meter som nu skickas vidare.
Tack också till Bussgods för frakten!

itt
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Varmt TACK till INLANDSBANANS
godissponsorer 2014:
Coop Konsum, Gallerian, OKQ8, PeKå:s,
Statoil Stefan Kvist AB och Vilhelmina kommun.
Susanne A

Vill tacka min sponsor och medarbetare för mottagandet av inlandsbaneresenärer sommaren 2014.
Stort tack till min sponsor:
i samarbete med Vuxenskolan, Studiefrämjandet
& Medborgarskolan.
Tack Bergmans Fisk i Lövliden för uppkopplingen.

Mvh
Glad spelman

Fredag 5/9 PIZZABUFFÉ
Kl 11.00-17.30.

Vi har nyrökt
kött & fisk inför
varje helg!

Prova våra goda pizzor med
bl a renkött, pepparlax,
kantareller och getost.
Inkl sallad, dryck, kaffe & dessert 95:-.
Fredag 12/9 fisk- och skaldjursbuffé.

Välkommen in till oss!

Följ oss på
Facebook.

Öppettider: Må-to 9.00-17.30. Fr 9.00-18.00. Lö 10.00-14.00. Sö stängt • Tel 0940-250 90 • www.mbergmansfisk.se

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck AB

Tel: 0940-152 40

•

E-post: post@varitryck.se

www.varitryck.se

Se mer på: www.vilhelmina.se

Restaurang Malgomaj
@ Folkets Hus
Bordsreservation:

E-post: restaurang.malgomaj@vilhelmina.se
Tel: 0940-144 73, 144 74 eller via Facebook.
- Vid sällskap på 8 personer eller fler önskar vi förbeställning
av en gemensam meny.
- Om antalet bokade gäster minskar debiteras antalet
bokade om avbeställning ej sker innan ankomst!
- Ev allergier och liknande meddelas i samband med bokning.

Följande veckor/dagar har vi öppet:

Middag fr kl 17.30 hösten 2014
V 37
V 37

onsdag 10/9
torsdag 11/9

V 42
V 42

onsdag 15/10
torsdag 16/10

V 38

onsdag 17/9

V 39
V 39

onsdag 24/9
torsdag 25/9

V 43
V 43

onsdag 22/10
torsdag 23/10

V 40

onsdag 1/10

V 45
V 45

onsdag 5/11
torsdag 6/11

V 41
V 41

onsdag 8/10
torsdag 9/10

V 46
V 46

onsdag 12/11
torsdag 13/11

V 50
V 50
V 50
V 50
V 50

JULBORD fr 18.00
JULBORD fr 18.00
JULBORD fr 18.00
JULBORD fr 18.00
JULBORD fr 12.00

måndag 8/12
tisdag 9/12
onsdag 10/12
torsdag 11/12
fredag 12/12

Lunch

(Med reservation för eventuella ändringar)

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

www.varitryck.se

VILHE

Varmt välkomna till oss!
Elever & Lärare – Hotell- & Restaurangprogrammet
Malgomajskolan, Vilhelmina

LMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN
INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELM

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

OMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

INA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA K

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

Förvaltningshuset, Torget 6
27-29 aug 13.00-16.00
1-5 sept 13.00-16.00
8-9 sept 13.00-16.00
10-11 sept 13.00-18.00

12 sept 13.00-16.00
13 sept 10.00-13.00
14 sept 13.00-16.00

Sagagården Dikanäs
10 sept 13.00-18.00
Saxnäsgården Saxnäs
11 sept 13.00-18.00
Träffpunkten Klimpfjäll - Särskild röstmottagning
14 sept 10.00-13.00
Tallbacka - Institutionsröstning
14 sept 12.30-13.20
Åsbacka - Institutionsröstning
14 sept 14.30-15.30
Vid förtidsröstning – medtag röstkort och ID-handling.

Röstning i vallokal söndag 14 sept 2014

•

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN
Valnämnden

•

Plats:
Valdistrikt:
Tid:
Tingshuset
Vilhelmina
08-20
Strandskolan
Lövliden
08-20
Förvaltningshuset
Baksjönäs
08-20
Saxnäs skola
Vma-Saxnäs
09-13, 17-20
Sagagården Dikanäs Dikanäs
09-13 ,17-20
Nästansjö skola
Nästansjö
09-13, 17-20
Småkyrkan
Skansholm
09-13, 15-20
Latikbergs skola
Latikberg
09-13, 15-20
Medtag röstkort och ID-handling.
Välkommen till röstningslokalerna och vallokalerna!
Upplysningar Valnämndens kansli, tel 140 34.

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

Förtidsröstning sker vid följande tillfällen:

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

Information - Val till riksdagen,
kommun- och landstingsfullmäktige

•

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

•

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

www.varitryck.se

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELM

Uppdragsutbildningar på Lärcentrum

Vilhelmina Lärcentrum ger följande kurser i samarbete
med MUEK AB
22/9 Liftutbildning
2200 kr
13/10 Ställningsbyggnad
2200 kr
30/10 YKB 3 Lagar och regler
1878 kr
Samtliga priser exkl moms. Mtrl + lunch och fika ingår.

KOMMUN INFORMERAR •

ERAR •

VILHELMINA

Anmälan till Siri Nilsson tel 0940-142 34.

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORM

FÄRGPATRONER
TONERS
VARI-tryck AB

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

ALMANACKOR....
...för 2015 finns
nu i lager!!

VARI-tryck
www.varitryck.se

INA KOMMUN INFORMERAR •

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

Volgsjöv 94C
0940-152 40

Nybyggarkultur
och samiskt arv
Vilhelmina-biennalens femte
symposium 2014

Måndag 22 september

Tisdag 23 september

10.00 Registrering, kaffe och smörgås
10.30 Välkomsthälsning
Lars-Erik Edlund.
10.45 Nybyggarlivet i Vilhelmina
skildrat i fem böcker Rolf Kjellström.
11.30 Såvitt jag minns - möten med
nomader och fjällbönder Bo Lundmark.
12.30 Lunch.
13.30 ”Den vetgirige prästen”.
De Nensénska uppteckningarna från
1800-talet och deras betydelse för
Lappmarkens folkliga historia
Lars-Erik Edlund.
14.30 Bland knorten, tråmpe och
långnäsor: Om naturen i Petrus
Laestadius och O.P. Petterssons
lappmarksskildringar Daniel Andersson.
15.00 Fika.
15.30 Bruksföremål och levnadsförhållanden i nybyggarsamhället
Tage Lundqvist.
18.00 Kvällsvard.
19.00 Musikkonsert i Vilhelmina kyrka.

09.00 Lappskatteland i Åsele Lappmark.
Gudrun Norstedt.
10.00 Fika med underhållning – Toner
till och från Lappland. Laila Eliasson
och Tage Lundin.
11.00 Bernhard Nordhs nybyggar- och
vildmarksromaner Anders Persson.
12.00 Lunch.
13.00 Lisa Johansson som upptecknare
av lokal växtkunskap Ingvar Svanberg.
14.00 Glesbygdens självbilder - en
jämförelse mellan Lierne i Norge och
Frostviken i Sverige Asbjörg Westum
och Marianne Liliequist.
15.00 Avslutning och fika
Rolf Kjellström.

Arrangörer
Vilhelmina kommun och Kungl. Gustav
Adolfs Akademien för svensk folkkultur
tillsammans med
Kungl. Skytteanska Samfundet,
Johan Nordlander-sällskapet,
Lappmarkens släkt- och bygdeforskare,
Bernhard Nordh-sällskapet,
Vualtjere Duodji, Vilhelmina församling
Medborgarskolan, Studiefrämjandet,

Plats Hotell Wilhelmina
Anmälan senast 12 september till
Carina Strömberg, tel 070-648 25 17
carina.stromberg@vilhelmina.ac
Anmälningsavgift inbetalas till
Vilhelmina kommun bg 307-1404
Märk talongen Biennalen
400 kr inkl luncher, fika, kvällsvard
Alt 150 kr per dag inkl lunch och fika

Alla är välkomna!

www.varitryck.se

Din kandidat i landstingsvalet
14 september
Jag är upprörd över orättvisorna. Jag är trött på
centraliseringen och att all service koncentreras till
några få platser. Jag är rent ut sagt förbannad över
att många politiker inte vill kännas vid hela länet.
Jag är en vetgirig företagare i Dorotea – en positiv
tjurskalle som aldrig ger upp.
Genom mitt ideella engagemang är jag väl medveten
om att en fungerande vård och basservice är jätteviktig, för att människor ska kunna leva, verka och
bosätta sig på mindre orter.
Därför ger jag mig nu in i politiken!

Urban Larsson 44 År
DOROTEA

Ett av mina bestämda mål är att utveckla den sociala servicen i inlandet.
När jag var 30 år fick jag en stroke. Så jag vet hur viktigt det är att få hjälp när man
behöver och inte bara under de tider som någon politiker långt bort bestämt. Efter
några år gick jag vidare i livet och kämpar nu aktivt för akutvårdsplatserna i Dorotea
och för att Åsele ska få tillbaka sin ambulans. Jag är engagerad ockupant av sjukstugan i Dorotea och var en av frontfigurerna i det vårduppror som samlade in 25
tusen namnunderskrifter. Tillsammans tvingade vi fram Sveriges första folkomröstning på landstingsnivå med syftet att säkerställa en rättvis vård i HELA länet.
Landstinget har 8,5 miljarder att fördela, så nog bör vi ha råd med en bra sjukvård
även på mindre orter.
Om jag blir vald lovar jag att kämpa för:
Värdig sjukvård även utanför de stora orterna.
Att vården ska anpassas efter patienten – inte tvärtom!
Demokrati värd namnet
Bra personalpolitik, en god arbetsmiljö med möjligheter till kompetensutveckling
Jag står på Centerpartiets lista. Du som vill ha en landstingspolitiker som tar
striden för sjukvården i hela länet ska kryssa mig – oavsett hur du röstar i riket eller
kommunalt.
För jag ger mig inte och det kan inte minst landstingsråd och landstingsdirektörer
intyga.

Urban Larsson 070-227 53 88, Epost: urban.larsson@centerpartiet.se
www.varitryck.se

VIK informerar:

TACK!

– alla glada och trevliga gäster som besökt
våra arrangemang under sommaren 2014.
– Folkets Hus och all personal för fint samarbete.
– till alla de som iordningställt & arbetat kvällar, ni är guld värda!
– all övrig handkraft & sponsorer, ingen nämnd ingen glömd.
Vi ses igen nästa sommar!
Vilhelmina IK Hockey

SIMMA ÄR KUL!

Vi hälsar alla NYA simmande barn som är fyllda 5 år välkomna
ll inskrivning & informa on inför uppstarten av Höserminen -14.

Vi träffas på Folkets hus torsdagen den 4/9 kl 18.00.
Vårdnadshavares närvaro krävs.
Vi har många simmande barn i år och i mån av plats så tar vi emot
nya barn i de simgrupper som redan finns.
Vid funderingar ring Viktoria Sundström, 073-032 99 54.
Ni simmande barn som var med VT-14 är välkommen på första
simträningen som startar söndagen den 7/9 & måndagen den 8/9.
Vi ses!
/VIK-simsekon

GRANBERGSÄVENTYR MED
ÖVERNATTNING

VIK Alpina bjuder in till en övernattning i Granbergsbacken,
cken,
med spänning och mys, fredag 5/9 över natten till lördag 6/9.
Kvällen börjar kl 17.30 med grillning, senare följt av en reflexbana, små tävlingar och avslutningsvis film.
Kvällsfika och frukost ingår också. Innan lunchtid lördag finns
möjlighet att hänga med på ett fyspass i backen!
Nödvändigt att ta med: Ombyte, liggunderlag, sovsäck och
kudde, filmgodis. Anmälan sker till vikkansli@vilhelmina.com
senast IDAG ONSDAG 3/9!
Frågor? Skriv till VIK Alpina på Facebook eller maila:
petter_lofgren@hotmail.com.
Vi ses, hälsningar styrelsen!
www.varitryck.se

2,5 km ovanför Eriksberg efter traktorväg, 15 sågbara stockar,
34 klenare till överenskommet pris. Tel 073-08 39 728.
ÄÈ¾Ã¼ºÃ¶ÃÃ¶Ã}ÞÃºÈÊÈ~ĲÃÃÈ»ÇÞÁÈÃ¾Ã¼ºÃÃÉº½ºÁÁºÇĲÃÃÈ
¹ºÉÊÃ¹ºÇ½¾ÂÁºÃ¶ÃÃ¶ÉÃ¶ÂÃ¼ºÃÄÂË¾ÁÀºÉË¾·Á¾Ç»ÇÞÁÈÉ¶
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

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

VECKANS ERBJUDANDEN 1/9–7/9

NYA COOP
MEDMERA

FLER F R MER.

–

Läs mer på coop.se

VILHELMINA, LIVSMEDEL 0940-395 80

19)=
/st

NORRLANDSFALUKORV
Nyhléns Hugosons
800 g, jfr-pris 24:88/kg.

NYA COOP MEDMERA .
ALLTID DUBBLA PO NG
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K
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A
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Lä s m e r

på coop.se

Medlemspris

5k
/st

SPAGHETTI

KANON-

PRIS

Barilla
1000 g.
Max 3 köp/medlem.

12)=
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FÄRSK LAXFILÉ

Odlad i Norge/Leröy
I bit. 600 g, jfr-pris 99:84/kg. Latin: Salmo salar.
Max 3 köp/hushåll.

GRÖNA DRUVOR

Spanien/Italien/Grekland
I ask. 500 g, jfr-pris 25:80/kg.

Kvittovinnare förra veckan var Lina Madsen 412:-, GRATTIS!
www.varitryck.se

WINGS

399:Juniorsko. Stl 30-38.

(700:-)

JACKA

399:(600:-)

SKJORTA
1 st

SKJORTA
2 st

199:- 299:NJEERU
BYXA

999:VILHELMINA • Storg 20 • 0940-107 00

LYCKSELE • Storg 44 • 0950-144 40

www.varitryck.se

Kristdemokraternas valplattform. Del tre.
Företagande.

1. Demokrati och
2. Kultur och utbildning införd i tidigare V-Aktuellt.
Nästa vecka kommer Miljö samt familj och omsorg
Först våra egna
KD vill se att vi i första hand vänder oss till de ca 400 registrerade
egna företagen och lägga tonvikten på att få dessa att gro och
växa. Detta kan endast ske genom lyhördhet och behjälplighet
utifrån företagarnas egna önskemål.
KD vill att Vilhelmina kommun ska ha en aktiv näringsenhet.
• Forskning och vidareförädling av träprodukter
• Inventera samtliga finansierings- och/eller stödformer för
småföretagare.
• Koppla samman befintliga och nytillkomna företagare via
mentorskap, för de som så önskar.
• Skapa en inflyttarservice där tillflyttande blivande
kommunmedborgare vägleds och inlemmas i
entrepenörssatsningen.
• Gör företagarföreningen till remissinstans för frågor
av näringslivskaraktär
• Tillsynsavgifter betalas av beställaren.
• Lokaler för företagskuvöser anskaffas.
• Hyrestrappa för företag som nyetablerats. Likabehandling krävs.
• Förenklat uttag av naturgrus
• Verka för dubblering av grundavdrag för företag i glesbygder
Utred alternativ till fastighetsförvaltningen
Utred konsekvenserna av att låta ett utskott under KS sköta
fastighetsförvaltningen.
Billiga tomter i glesbygden
Aktivare marknadsföring av kommunens tomter till avsalu
Inlandsbanan
KD vill se inlandsbanan upprustas. Det är ett viktigt steg för att
bl.a. biobränslet ska kunna fortsätta utvecklas.
Vägarna
KD kommer att verka för att infrastrukturen i fjällbygderna
förstärks och fjällvägarna öppnas tidigare
Besök vår hemsida www.vilhelmina.kristdemokraterna.se
www.varitryck.se

Säljes: Husvagn Adria 350, -88. Välvårdad. Bes. 20 000:070-21 35 709.
FOTBOLL FÖR FLICKOR FÖDDA 2004/2005 TISDAG 9/9
KL 18.00, TJÄRNVALLEN.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ETT STORT TACK TILL ICA-TALLEN FÖR ALL

SPONSRING TILL LANDSLAGETS FOTBOLLSSKOLA -2014.
VIK/FOTBOLL

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.

Finns att hyra i Kultsjödalen
Minigrävare 1,8 ton
Markvibrator 480 kg
Markvibrator 180 kg
Släpvagnar

Går att hyra
dygn eller ve
cka

SAXNÄS LANTHANDEL

Språket förvanskas.
En känd logoped
låg och kved
över språkets förvanskning.
En seriös granskning
som nyss blivit utförd
gjorde logopeden upprörd
då ärans och hjältarnas språk,
som är vårt,
under årens lopp har "drabbats" hårt.
Och snart kanske "hon" och "han"
ska ersättas av ett "hen".
Det är nog ett påhitt av en gemen!
Yngve H.
www.varitryck.se

Tel 076-762 00 51

Säljes: Ny tvättmaskin 2800:-. Diskmaskin 45 cm, golv 2 800:-.
Löpband 900:-. Tempurmadrass 90 cm 1500:-.
Aktuellt-böcker -79 till -91, 15 st bud. Yvonne 070-301 01 41.

– så blev namnen på våra dockor.
Den som lämnat in det bästa namnförslaget M itt i
nd
La pp l a
får ett presentkort.
Volgsjövägen 30 D
0940-554 17
Grattis till Ingrid Danielsson!

MÖJLIGHETERNA(S) SAXNÄS
ÅTERÖPPNING AV STEKENJOKKGRUVAN???

SOCIALDEMOKRATERNA i VILHELMINA

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

ONSDAG 10 SEPTEMBER KL 18.30 på SKOLAN
Vi bjuder på fika!

Alla är VÄLKOMNA!

I samarbete med ABF

SHOPPING
WEEKEND

+ BUSSRESA

I SUNDSVALL 25-26/10

Häng med till Sundsvall och IKEA för en härlig
weekend med shopping och hotellboende!
Paket inkl. bussresa, fika, logi och frukost.

+ HOTELL

690:-*

Bussresa, kaffe med fralla på nedresan,
centralt boende på Quality Hotel inkl.
frukost, busstransfer mellan hotellet och
IKEA fredag och lördag.
* Del i dubbelrum. Tillägg enkelrum: 250:Tillägg, barn under 12 år: 290:Villkor finns på backstromstrafik.se

OBS! ANMÄLAN SENAST 26/9

Tel: 070-651 54 70 E-post: hendrik@backstromstrafik.se
www.varitryck.se

Mer information
finns på:
backstromstrafik.se

Foto: Ingemar Johansson

KULTUR FÖR SENIORER
KULTUR OCH HÄLSA
KULTUR FÖR SENIORER
I VÄSTERBOTTEN
KULTUR OCH HÄLSA
I VÄSTERBOTTEN

Foto: Ingemar Johansson

Inspirationsdag
Inspirationsdag
24 september
2014 Medborgarhuset, Lycksele
24 september 2014 Medborgarhuset, Lycksele
PROGRAM MÅLGRUPP
Civila samhällets representanter
09.30 Kaffe och
registreringanhörigt ex pensionärsföreningar,

PROGRAM
09.30 Kaffe och registrering

10.00 Körakuten, Lycksele lasarettskör
KULTUR föreningar,
FÖRfrivilligorganisationer,
SENIORER
10.00 Körakuten,
Lycksele
lasarettskör
10.15 Välkommen, Lilly Bäcklund, kommunalråd, Lycksele
kyrkor, kulturarbeKULTUR studieförbund,
OCH
HÄLSA
tare, personal inom vård, omsorg
10.20 Kultur för seniorer – Kultur och hälsa i Västerbotten
10.15 Välkommen,
Lilly
Bäcklund,
kommunalråd,
Lycksele
och hemtjänst,
elever
vid vårdI VÄSTERBOTTEN
10.25 Hur går det till i kroppen när vi påverkas av kulturella upplevelser?
och omsorgsutbildningar, lärare
Theorell, professor
emeritus, Karolinska Institutet, Stockholm
10.20 Kultur för
seniorer
– Kultur ochTöres
hälsa
i Västerbotten
och alla
övriga intresserade.

10.55 Musik som aktivitet, Märith Bergström-Isacsson fil.dr, musikterapeut och

men
10.25 Hur gårIngen
detkostnad
till föri deltagande
kroppen
när viforskare,
påverkas
avlandsting.
kulturella
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–
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Töres Theorell, professor emeritus,
Karolinska Institutet, Stockholm

Inspirationsdag
Anmälan görs till Karin Olofsson

11.50 Kort musikupplevelse, Märith Bergström-Isacsson, fil.dr, musikterapeut

och forskare, Jämtlands läns landsting.
10.55 Musik som
aktivitet,
Märith Bergström-Isacsson
fil.dr, musikterapeut
senast torsdag
den 18 september
karin.olofsson@lycksele.se
12.00
Lunch
och forskare,
Jämtlands
läns
landsting.
Ingeborg
Nilsson
fil.dr, forskare,
070-312 23 61
Introduktion av workshops:
Umeå universitet.
Klas-Göran13.00
Sahlén
fil. dr, forskare, Umeå universitet.
Meddela ev matallergi.
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2014 Medborgarhuset,
Lycksele
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att det finns en sångerska/
11.50
Kort musikupplevelse,
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musikterapeut och forskare, Jämtlands
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landsting.
Alla kan måla, Lligo Matson arbetar som konstnär och inspiratör i
Alla kan sjunga, Ingrid Lindelöv Berntsson, coach och triathlet som

MÅLGRUPP

12.00
Lunch
Civila samhällets
representanter

PROGRAM

konstnärsgrupper. Han säger att ”Konsten måste inte vara konstig.

09.30 Kaffe och registrering
Huvudsaken är att den talar.”

t ex pensionärsföreningar, anhörig15.00
Avslutning
och kaffe
13.00
Introduktion av workshops:
10.00 Körakuten,
Lycksele
lasarettskör
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kan
sjunga, Ingrid
Lindelöv
coach
och triathlet som
tare, personal inom vård, omsorg
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påverkas
av
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upplevelser?
sångare
inom
varje
människa.
och omsorgsutbildningar, lärare
Töres Theorell, professor emeritus, Karolinska Institutet, Stockholm
och alla övriga intresserade.
Alla kan måla, Lligo
Matson arbetar som konstnär och inspiratör i
10.55 Musik som aktivitet, Märith Bergström-Isacsson fil.dr, musikterapeut och
Ingen kostnad för deltagande men
konstnärsgrupper. Han forskare,
sägerJämtlands
att ”Konsten
måste
konstig.
läns landsting.
Ingeborginte
Nilssonvara
fil.dr, forskare,
Umeå
utebliven deltagare debiteras 200 kr
talar.” Klas-Göran Sahlén fil. dr, forskare, Umeå universitet.
– plats kanHuvudsaken
överlåtas till annan. är att den universitet.

11.50
Anmälan görs
till Karin Olofsson
15.00
Avslutning
och kaffe
senast torsdag den 18 september
karin.olofsson@lycksele.se
070-312 23 61

MÅLGRUPP

Kort musikupplevelse, Märith Bergström-Isacsson, fil.dr, musikterapeut
och forskare, Jämtlands läns landsting.

12.00 Lunch
13.00 Introduktion av workshops:

Meddela ev matallergi.
Civila
samhällets representanter t Alla
ex pensionärsföreningar,
anhörigföreningar,
frivilligkan sjunga, Ingrid Lindelöv Berntsson,
coach och triathlet som
inspirerat
med sång sedan barnsben
säger inom
att det finns
en sångerska/
organisationer, studieförbund, kyrkor,
kulturarbetare,
personal
vård,
omsorg och
sångare inom varje människa.
hemtjänst, elever vid vård och omsorgsutbildningar,
lärare och alla övriga intresserade.
kan måla, Lligo
Matson arbetar
som konstnär
Ingen kostnad för deltagande menAlla
utebliven
deltagare
debiteras
200och
krinspiratör
– platsi kan
konstnärsgrupper. Han säger att ”Konsten måste inte vara konstig.
överlåtas till annan.
Huvudsaken är att den talar.”

Anmälan görs till Karin Olofsson
senastochtorsdag
den 18 september
15.00 Avslutning
kaffe
karin.olofsson@lycksele.se, 070-312 23 61
Meddela ev matallergi.

www.varitryck.se

6ËLKOMMEN ATT KONTAKTA MIG FÚR
JURIDISK RÍDGIVNING

E D E N A D V O K AT B Y R Å
A D V O K AT A N N A Å K E R S T E D T

"ONDEVËGEN    3TORUMAN s 4EL   

PUB med TACOBUFFÉ

12/9,
12
2 / 9, 2
26/9
6/9

Buffén uppdukad från kl 16.00 till 20.00.
00
0.
Puben öppen till kl 02.00.

Chans att vinna ett presentkort på 500:- på
å buff
buffékvittot!
ffék
ékvitttot
ot!!
Välkomna
önskar
Mats & Sussie
med personal

Tel 128 28

PS! Behöver ni någonstans att hålla ert kalas? Ring & kolla med oss!

För inlandets liv och utveckling!
Kom, lyssna, fråga och diskutera!
Torgmöte med våra riksdagsledamöter

Anders Sellström, Umeå och Irene Oskarsson, Aneby

ICA-torget fredagen den 5 september kl 17.00.
Musik: Johnny Holmgren
www.varitryck.se

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

Unna dig själv en lärorik kurs !
*Tunnbrödsbakning

*Tennarmband
*Medicinsk Yoga
*Latinska Rytmer/Sumba
*Släktforskning
*Akustisk gitarr
*Måla på stenar mm
*Pärlbroderi, halsband mm
*Bugg & foxtrot för nybörjare
*Vardagslydnad för hundar

*Läcker mat med Martin Bergman
*Skytte för tjejer

VÄLKOMMEN till oss!

Se hela vårt kursutbud på
www.medborgarskolan.se
Tel 0940-600 202, 0940-600 203

Centerpartiet vill skapa en trygg, säker
och varm äldreomsorg nära dig
Frågor jag vill lyfta:
* Demensvårdens behov av bra
rehabilitering anpassad för äldre
eller yngre demenssjuka även när
man fortfarande bor hemma
* Specifika demensboenden för olika
behov med väl utbildad personal,

*Samarbete mellan kommun och landsting för att återinföra rehabilitering för personer som drabbats av stroke.
*Alla med behov av assistans ska få behålla den under
sjukhusvistelser.
*De som bor i våra SÄBO ska känna sig trygga med att få
det stöd och den hjälp man behöver.
*Dygnsfastan ska vara individanpassad för att undvika
undernäring och svält.
*Utökat samarbete mellan läkare och äldrevården för
att undvika att lugnande mediciner och sömntabletter
överanvänds.
*Hemtjänstens behov av vikarier måste lösas främst i
fjällvärlden.
*Behålla och nyanställa personal genom att erbjuda bra
tillfällen till vidareutbildning.
*Utreda möjligheten att bygga trygghetsboenden i
fjällvärlden så att sportstugeägare vill bosätta sig där
permanent när man blir äldre.
*Människan i centrum med Närodlad Politik.

Else Westerlund

www.facebook.com/ICVilhelmina

www.varitryck.se

Läkartid, intyg, vaccination ring 0940-144 98.

0940-144 98

Sälja huset?

Vi utför energideklarationer till fast pris i
Vilhelmina och Åsele.
Anders Åström Certifierad energiexpert
Ring 070-654 18 38

Vi vill vara med och forma en varm, trygg och
harmonisk kommun, som blickar framåt och
tror på framtiden.
Hela kommunen skall leva med en framtidstro,
oavsett var i kommunen vi bor.

Hästevent Vilhelmina
"Bredden av hästsport"
Er

Lördag 6/9 10.00-15.00 H bjudanden fr
ästför
ån
eta

g sam
Uppvisningar i bl a:
hästlo
t
p
pis.
Beridet Bågskytte Emil Eriksson VM Guld 2013,
Sportkörning Tina Söderberg SM Brons 2014,
Timmerkörning, Hoppclinic, Dressyr, Travsport, Trickridning.

Familjedag
med 5-kamp, lyckohjul, smådjur, tipsrunda, barnridning,
hoppborg. Fika & mat försäljning.
Fullständigt program finns på www.vilhelminaridklubb.com
Fritt inträde.
Varmt Välkomna!
I samarbete
med:
www.varitryck.se

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET
NLA
LAN

VI BYGGER UT!!
PROMENAD
NA
AD
KÄNGA
K
Ä
RIE
RIEKER
Stl 36-42

DAMNG
G
JOGGING

RIEKER
HERR
Stl 40-46

Stl 36-41

29900

74900 104900
PROMENAD
MENA
AD
ECCO
DAM
Stl 37-42

89900

SOFTSHELL
BARN
Stl 28-35

HERRSKO
ECCO
St
0 6
Stl 40-46

99900

44900
DURA COA
COAT
AT
BARN
Stl 28-35

DAMJOGGING HERRJOGGING
OGGIN
NG 34900
BAGHEERA
A
BAGHEERA
A
PAX
Stl 36-41
Stl 41-47

49900
Ny bok
ATT INTE VILJA SE

69900

HALOGENLAMPOR

15900

RÅSAFTCENTRIFUG
PHILIPS 700W
MED ICA-KORT

49900

VARMFODRAD
EL
L
BARNSTÖVEL
Stl 21-34

31900

1500
BATTERIER

3000
BATTERIER
4-PACK
2000
10-PACK

www.varitryck.se

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET

HÖSTENS NYHETER KLÄDER & SKOR
Nytt MÄRKE!
T
TUNIKA
2
229:J
JEANS stretch
3
399:LÅNGKOFTA
L
FTA
399:3
K
KÄNGOR
4
9:449:-

TRÖJA 199:JEANS 399:JACKA 799:n
skinnimitation
SPORTSKOR 579:--

T
TUNIKA
3
349:GS
LEGGINGS
169:R
KÄNGOR
3
329:-

FLANELLSKJORTOR
HERR

129

00
0

TRÖJOR/
KOFTOR DAM
FRÅN

229

00
0

Följ oss på
Bankomat
för alla
bankkort!

SWEATSHIRT 199:SW
JEANS 399:JE
SPORTSKOR 429:SP

TRÖJOR
POJK

FRÅN

189000

TOPPAR
TJEJ

FRÅN

12900

Förra veckans vinnare på kvitto var

Ingrid Fjellström 95:-

Annonsen gäller t o m söndag eller så långt lagret räcker

-22

Sön 10

Tel 0940-375 75

www.varitryck.se

KOMMUNVALET

I Moderaternas Vilhelmina ska
• det inte vara en skyldighet för äldre
att bo kvar hemma, utan en rättighet.
Vi behöver tillräckligt med platser på
våra särskilda boenden och kommunen
behöver ett seniorboende. Hemtjänst,
javisst, men inte om jag som äldre känner mig otrygg och vill flytta in på ett
särskilt boende.

• förutsättningarna för våra företag
vara så goda att de kan och vill anställa
fler.
Moderaterna lovar inte allt till alla,
men vi håller vad vi lovar.

• det vara en rättighet för våra
ungdomar att gå ut grundskolan och
gymnasieskolan med godkända betyg.
Skolan måste få verktyg för att hjälpa
barn med extra stöd redan från unga
år.
• gymnasieskolan säkra att våra företag
har rätt utbildad arbetskraft att tillgå.

www.varitryck.se

Barnvakt sökes!!! Barnvakt sökes för stadigvarande

uppdrag. Avser hämtning på skola kl 14.00 till hemmet kl 17.00,
måndag-tisdag. Ring Stefan 070-584 11 03.

Värmepumpar • Rördragning för badrum • Installationer

070-656 62 96
Värmepumpar

Akutvårdsplatserna i Dorotea & ambulansen
i Åsele ska återställas.
Jonny Kärkkäinen
Landstingskandidat

Anders Sellström
Riksdagskandidat

www.varitryck.se

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER

Alla typer av städuppdrag. 50% RUT-avdrag!

Tel 070-241 43 62.

DU bestämmer vården i Inlandet!

Rösta i landstingsvalet!
X Kryssa inlandsbon Jarl Folkesson
på Centerns Inlandslista, 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.
• Aktivt erbjuda 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 inlandsbon
X Jarl Folkesson på Centerlistan.

www.varitryck.se

Inbjudan till kommunals alla
medlemmar för planering
inför verksamhetsåret 2015.

Onsdag 10 sept kl 18.00-20.00, Kommunhuset.
Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Kommunals styrelse

Invigning av kulturreservat Fatmomakke kyrkstad
Landshövding Magdalena Andersson inviger kulturreservatet.
Lördagen den 13 september kl. 13.00
Aktiviteter pågår från kl. 11.30
Varmt välkomna!

Folkpartiets toppkandidater

1. Helen Gavelin

2. Patrick Willems

3. Daniel Mårtensson

Kryssa oss i valet!
www.varitryck.se

Jag heter
Åsa Össbo
och bor i Dikanäs.

Jag är hemvändare efter att ha bott i Stockholm.

Idag arbetar jag vid Umeå universitet efter att färdigställt
min avhandling om vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet. Under resans gång har ”ringbilen” till Slussfors upphört.
För pendlare, studerande och besökare finns ingen tvärförbindelse längre.
Att komma tillbaka till sin bil och motorn inte drar runt vid
34 minus är ingen upplevelse jag önskar någon.
Jag stöttar en återinförd ringbil som varit en stor tillgång för
dalgången och tillresande.
Att bygden och befolkningen som drabbats av naturresursutvinning ska få något bestående tillbaka, är viktigt för mig.
Vilhelmina kommun ska gå med i Föreningen Svenska
vattenkraftkommuner och verka för en vattenkraftåterbäring av norsk modell. I sammanhanget vill jag understryka
vikten av att utvärdera och upprätta en plan för en rättvis
fördelning av bygdemedlen inom kommunen.
Fjälldalarna har fantastiska utvecklingsmöjligheter och
genom åren har vi sett ”Träffpunkten” i Dikanäs som en
förebild, vilken borde ha sin motsvarighet i Saxnäs. Ett service- och projektkontor, som samtidigt inrymmer turistinformation, det är något som jag och PA vill verka för. Nu gapar
fönstren tomma i ”träffpunkten”. Dikanäsbornas utvecklingsförslag av ”hyreshuset”, som inte har fått gehör på fyra
år, måste ges en chans att bli ett resurscentrum som arbetar
med den lokala destinationsutvecklingen. Kan man bygga en
kommunal bagarstuga i kyrkstan, då borde den kommunala
tvättstugan i Dikanäs kunna återupprättas i ”hyreshuset”.
Jag har varit ersättare i kommunstyrelsen under ett år och
kan tänka mig att fortsätta med det politiska arbetet och
kandiderar till kommunfullmäktige. Läs vårt fullständiga
partiprogram http://www.politiskt-alternativ.se/.
Hälsningar Åsa
www.varitryck.se

Melodikrysset v.36 - 6 september
1

2

3

4

5
6

7

8

9

12

10

13

11

14

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

ALJJAKTN

September

Jä vakne före dä klocka skull ring,
i natt ha jä suve lite å ingenting.
Dä e nan körnsti oro ti krappen,
dä e söm man vore full ve lappen.
Å inget nyttit vell man göra,
nu då aljjaktn stå för döra.
Män äntligen ere Dagen D,
matsäcken e röste å bössa breve.
Jä gå fönstermella å försök å kik ut,
men än äre för skumt för å si å skjut.
Men så entligen stå jä deri torne,
rigga opp radion å putsa korne.
Väst på lanne hör jeg en hunn söm skäll.
Ätte na tag hör jeg dä smäll.
Dä gå fäll nan kvart,
då rop nan ti radion att n sotoxe ha start.
I samma veva hör jeg na körnstit.
Å jä tänk "harre gu".
Dä må fäll int vara n alj?
Vips e hjarte opp i halsgropa,
se jä fo svårt för å svalj.
Men den som spelat mig detta spratt
var en liten lekfull lekatt.
Jeg dåsa tell men plötslikt jä väcks.
Vest vare int n törkvist söm knäckts?
Jo, myttsjä rektit, jeg vet int hur,
men mitt på skogsbilvägen sto n fin två-års tjur.
Jeg jol meg i ordning å tog rektit stö,
nu min fina alj ska du döden dö.
Sen dä hadd smölle, rop nan å fråg "va ere".
Jeg gör röstn stadi å svara "nu ligg n alj ve bena i vere".
Ja, sen samles vi för å flå å stycka
ätte n fin jaktlycka.
Elgon
www.varitryck.se

Baka i nya Bagarstugan!
Starta en kamratcirkel & baka med dina vänner. Vi bjuder på hyran!
För bokningar & info ring oss på tel 0940-600 203.
Besök oss i FH våning 5. Välkomna!

Tel
10100
S A L O N G

Aktiva
Jakthörselskydd
Siemens SecureEar –
kan kopplas till jaktradio,
telefon m.m.

070-276 62 66 • www.vegla.se • horselhalsa@vegla.se

Torsdag

4/9

HOCKEYKVÄLL VIK HOCKEY

på Sportringen

kl 18-20

30%
rabatt
på allt hockey!
Gäller på ordinarie priser.
Gäller även beställningar.

• Representant från CCM och Reebok
finns på plats för att ta beställningar
och
o
ch svara på frågor mm.

•U
Utprovning av klubbdressar mm

CCM Tackspaket
C
Skridsko
S
dsko + 2 klubbo
klubbor
Från

1 995:Ord 3 993:-

Specialpriser
S
Sp
pec
pec
ecia
ia
alp
l riise
serr gäll
gä
gäller
älllle
err e
endast
nd
da
asst un
u
under
der kvällen! VÄLKOMNA!
de
www.varitryck.se

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

OF THE YEAR

2013

Din lokala bilhandlare
folkesbil.se

Tel 0940-100 10 • Mobil 070-364 34 06

MÖJLIGHETERNA(S) DIKANÄS
FÖRVERKLIGA BYAUTVECKLINGSPLANEN??

SOCIALDEMOKRATERNA i VILHELMINA

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

Måndag 8 september kl 18.30 på SAGAGÅRDEN
Vi bjuder på fika!

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

I samarbete med ABF

Sagaboden i Dikanäs
0DW&DIp5XP

Nu är hösten på väg!
Nya öppettider fr.om v.35
Lördag kl 10.00-17.00
Söndag kl 11.00-16.00
Övriga dagar stängt.
Dagens serveras mellan

Även renklämma, våffla
och hembakat kaffebröd.

.$NVTFVN

RUM m. frukost
/2 pers.
-ÚSPDI4ÚO

5BDPCVĉÏ

,M

Försäljning av:

t3ÚLUBUPSLBEFQSPEVLUFS
t.KVLCSÚE IKPSUSPOTZMUNN
t)FNTMÚKEBWPMJLBBMTUFS
t7JOUFSWFE-N3TÊDLBS
t'SJHHFCPEBSN2
t#BTUVN2

7JUBSFNPUHSVQQFS TUPSBTPNTNÌ3JOHGÚSNFSJOGP
TREVLIG HÖST önskar Birgitta & Kenneth

6DJDERGHQV0DW &DIp'LNDQlV
www.sagastugan.vilhelmina.com

www.varitryck.se

Ladda inför Jägarskolan i höst!
Ledare : George Holzkämper

Jägarskolan start 20/10 17 träffar
Jägarskolan intensivteori start 2/10 3 träffar

(Repetition inför prov. Här bör du ha erfarenhet/material sedan tidigare)
g

Anmäl dig nu! Tel 0940-600203 www.medborgarskolan.se

Ateljé/Galleri
j

Storgatan 13
Tel 073-83 26 087

FOTOKONST
Monica Ellingsen, Lofoten
6-19 september.

Vernissage lördag 6/9 kl 12-15
Ateljé/Galleri Tage Lundin, Storgatan 13.

M

it t i

La pp l a

nd

Lek, pyssel, sång, fika och gemenskap

Välkommen till en termin
med Kyrkis!
Onsdagar kl 14.00-15.30
i församlingshemmet.
Start, onsdag den
10 september.

14.00'URSLQPHG¿ND
14.30%DUQVnQJI|UEDUQnU
3\VVHOI|UEDUQnURFKXSSnW

För barn
0-5 år
med
vuxen

)UnJRU"5LQJRVVJlUQD
Ida Marcusson

Karolina Lif 

Rose-Marie Winberg 



+g670$5.1$','2527($

+HPE\JGVRPUnGHW.XOOHUEDFNHQ
/|UGDJNO
Marknadsförsäljning, Tunnbröd, Kolbullar, Hantverkare i Erke Björns, Lotterier,
Elvira i kåtan, Rose-Maries dockverkstad,Ponnyridning, Femkamp, Norrskog,
Försäljning av Doroteakrönikan, Civilförsvaret visar hjärtstartaren och HLR
Mattält med närproducerade livsmedel
Underhållning av Gun Rehnman och Bo Beverlöv
Fika och korvförsäljning
Arr: Dorotea Hembygdsförening i samarbete med, ABF, Vuxenskolan, LRF, Studiefrämjandet

www.varitryck.se

VILHELMINA
BÅGSKYTTEKLUBB

Bågskytte för tjejer! Inkl mtrl tillverkning.
Start tors 9 okt kl 18.00. Deltagaravgift: 300:-.
Anmälan: www.medborgarskolan.se/vilhelmina
Info: Lars-Olov 070-337 33 07.
i samarbete med:

Postgatan 7

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

Hej alla sångsugna barn och ungdomar!

Nu börjar höstens övningar på nya dagar & der med mig som ny ledare.

Änglakören för dig som går i åk 2-4 övar onsdagar med start den
10/9 kl 17.30. Ungdomskören från åk 5 och uppåt övar torsdagar
med start den 11/9 kl 17.30.
Obs. Vi håller ll på övre plan i församlingshemmet ( ll höger när du
kommer upp för trappan) i det sk brasrummet.
Vi ses! / Rose-Marie Winberg kantor,
Vilhelmina. Tel 0940-372 18.
VÄLKOMNA!

www.varitryck.se

HÅLL DIG VARM I VINTER!

Batteriuppvärmda kläder - väst, halsduk, handskar & sulor.
Finns hos Grönlunds Jakt & Fiske, Änglagåva & Hälsokapellet
i Nästansjö, tel 0725-61 95 14.

Lapplandsupproret inbjuder till
info- och diskussionsMÖTE i Vuxenskolans
lokaler i Vilhelmina, söndagen den 7/9 kl 13.00.
Välkomna!

BEGAGNADE BILAR I SAXNÄS
Saab 9-5 TTD XWD, nya karossen, -11

184.500:-

Hyundai Santa Fee 2,2 CRDi-R -10

184.500:-

Subaru Tribeca B9 LyxSuv -07

119.500:-

Honda CRV -02, bra skick

54.500:-

VW Passat TDi 4-motion -07

64.500:-

Subaru Legacy 3,0R Aut -07

99.500:-

Volvo V70 D3 -11

149.500:-

BRP Can-Am spyder Rt-s -12, 190 mil

134.500:-

Byte, avbetalning låg ränta.

SAXNÄS LANTHANDEL

Tel 076-762 00 51

BOKA PÅ 0940-554 20 alt INFO@HOTELLWILHELMINA.SE

www.varitryck.se

Säljes: Fabriksny plastbåt 3,90, med åror. 9 500:-.
070-21 35 709.
SKA DU SÄLJA DIN BOSTAD? BEHÖVER KÖKSFLÄKTEN RENGÖRAS?
VI KAN HJÄLPA DIG......

Vi utför:
Energideklarationer
OVK-besiktningar
Rengöring av ventilation,
även spisfläktar och villaventilation

070-685 90 18

SN Sotning AB
Vi jobbar där du bor

SN Sotning AB, Vilhelmina 0940-100 14, 070-685 90 18

Film: "Vildmarkshav". Klimatdagen

17 september kl 15.30-17.30 i Vilhelmina, Folkets Hus

Deborah Shapiro och Rolf Bjelke seglade under 3 år sin egen båt
Northern Light runt Antarktis i Södra
Oceanen. Nu kommer de till Vilhelmina
och presenterar en fantastisk natur- och
seglarfilm som också visar hur klimatet
har förändrats och hur det påverkar
djur och natur. Visningen avslutas
med frågestund.
Mer info nästa vecka.

www.varitryck.se

KOM OCH LYSSNA PÅ KATARINA KÖHLER
Riksdagskandidat (S). ICA-torget 5 sept kl 13.30.
vilhelminasossarna.bloggo.nu

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

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

Klimatdagen Vilhelmina, Folkets Hus
Boka in 17 sept i kalendern! Då går klimatdagen av stapeln
för andra gången och det är något ni inte vill missa!
Programmet belyser dagens miljö- och
klimatproblematik med en blandning av
föreläsning, filmvisning och kabaré, allt
för att inspirera till visioner om en bättre
verklighet och handling för förändring.
Mer info nästa vecka.

Fler i arbete
– trygg välfärd
X Kryssa

Elisabeth
Björnsdotter Rahm
till Riksdagen.
- Din riksdagsledamot
för hela Västerbotten!

www.varitryck.se
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"ALJJAKT’N"

Mina äldre bröder hade var sitt älgjaktslag, Harry hade

Hansbo-Hiberget, Hadar Näsvattnet. De hade väldigt trevliga
förberedelser varje år. Jag tänkte, älgjakt, det måste jag prova,
verkar superkul. Men mina bröder skakade på sina huvuden
- Nej, Nej, du kom int å pass som aljjägar. Så där var det stopp.

Då sa min far,

- Men hör ve storaljskytt’n oppat, de e langt dit, men du ha ju
bil’n.
Jag ringde, jag tror han blev glad.
- Men jag har ju inget vapen.
- Kom till mig så fo du lån en bössä.

Jag körde till honom, han hade skrivmaskin så han gjorde en

lånehandling på "bössa".
- Du si ä hannä ä en Remitor för ett å ett skött, men smäll bra å
gå rätt, mitt i prick.

Jag skulle provskjuta på en pappsäck som låg på en sluttning.

Ingen träff trots tre försök, de äldre jägarna tyckte det var jättekul.
- Du fo no ta bajonettanfall om aljen kom!

Jag blev tilldelad ett "pass". Ingen eld, med sovsäck skulle jag
sova och äta och framförallt spana efter älg, tre hela dygn.
Att bo ensam vid en myr under ett "skärmskydd" natt och dag
blev drygt eftersom de enda djur som fanns var råttor och några
fåglar som sjöng uppmuntrande av medlidande. Älgarna höll sig
undan från min våldsamma "bössä".
När jakten var avslutad mötte jaktledaren mig på förstubron,
tog av mig bössan, sprang in i kammaren och öppnade locket på
sängen och under sängkläder hamnade bössan.
Tänk vilket farligt vapen jag hade haft i tre dygn,
livsfarligt. Mina bröder hade rätt –
"jä vart ingen aljjägar"!
Sten Rune Erik Eneröd

www.varitryck.se

Gärdsgård av senvuxen gran, bunden med vidjor.
Ring eller maila för mer info och pris: tel 072-731 36 09,
kpbyggoskog@outlook.com.

Lånad bild

Nu tänkte vi dra igång (Z)UMBA igen.
Måndagar kl 19.00 i nöjesgården
på Folkets Hus. Start 8 september.
Ledare: Ida Bäckström

Anmälan och info: 0940-554 17 el info vilhelmina@abf.se
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ALLMÄN KURS I ÅSELE
Är du eller någon du känner intresserad av
att slutföra gymnasiet? Vill du ha studiero
och arbeta i eget tempo?
Har du frågor om boende, resor m m
ring 070-237 12 62.
Läs mer på vindelnsfolkhögskola.se

Vi behöver en svensklärare på deltid.
Intresserad?
Ring kursföreståndare David Häggblad 070-237 12 62

PETER OLOFSSON

Landstingsråd (S)

besöker Vilhelmina

TORGMÖTE
ICA-torget

Lördag 6 september
kl 11.00-13.00
Underhållning av
SSU deltar.

Passa på att få
svar på just
dina frågor!!
M

www.varitryck.se
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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STORSELE/NYLIDENS SKIFTESLAG
Ärende: Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Tid: Lördagen den 20 september kl 18.00. Lokal: JÄRJAGÅRDEN.

Välkomna önskar styrelsen!

Ingång till salongen på baksidan

Gilla Hot Stuff på

Stängt vecka 37.

Hot Stuff

Volgsjövägen 72
Tel 555 00
Vi bjuder
på tapet

UTFÖR
R AL
ALLT
LT IINOM
NOM
NO
M BR
B
BRAN
BRANSCHEN
RAN
ANS
NSC
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

Föreläsning Min jakthund
– hur blir det som jag tänkt mig!

Faktorer som påverkar hållbarhet, effektivitet och kapacitet

8:e september. Klockan 18.00
Folkets Hus, Vilhelmina.
Fri entré.
Föreläsare:
Ole Frykman, överveterinär, Specialist i kirurgi.
Malin Kyllesjö, jakthundsinstruktör och mentaltestdomare,
Herrgårdskliniken AB
Nystorps Gård
I samarbete med Distriktsveterinärerna, Åseleveterinären, Fjällveterinären
ltvet Jemtland AB och Orion Pharma Animal Health
www.varitryck.se

Grundsjö byalag

kallar till årsmöte
tisdagen den 9/9 kl 18.00 i Grillkåtan.

KOM OCH DISKUTERA
ÄLDREFRÅGOR

Torsdag 4 september kl 13.00 på TALLÅSEN.
Vi bjuder på kaffe & tårta. Välkomna! I samarbete med ABF

Retreat i Kittelfjäll
Två dygn av tystnad och eftertanke i vacker natur.

3 till 5 oktober med diakon Ulla-Britt Granberg
Anmälan till Birgitta Jonsson 19 september: 0940-210 12, 070-35 07 49

stanley.se

Pingstkyrkan
i samarbete med

”Det är inte du som bär
roten utan roten bär dig”

Välkommen in!
Karin & Thomas
med personal

Nagelg &
fransvård

Skor

Allt för make-upen

Kläder &
accessoarer
er

P
Pyssell & kkull

För alla ååldrar

Nu är det dags igen, så vi hälsar alla
hjärtligt välkomna till Bingon i Dorotea
Bingo, Strandenskolan Dorotea, torsdag 11 september kl 19.00.
Förbingo ca 18.45. Lyckopott 1: 3 000:-. Lyckopott 2: 3 000:Vi spelar följande torsdagar under hösten:
11 september 2 oktober
6 november 4 december
18 september 9 oktober
13 november
25 september 16 oktober
20 november
23 oktober
27 november
30 oktober
Klipp ur och spara denna annons.
DIF
www.varitryck.se

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET
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Vi är till för er!!

PICNICBOG

Nygrillat i vår butik

JÄGARFLÄSK

89

SVENSKT

00

SVENSK

KG

3990
KG

Nyrökt i vår manuella disk

NYGRILLADE

SIDFLÄSK

REVBENSSPJÄLL

129000
KG

TJOCKA

8900
KG

Nyrökt i vår manuella disk

I vår manuella disk

SKINKA

SALTFLÄSK

14900
KG

I vår manuella disk

SYLTAD SIDA

119

00

KG

KANELBULLAR

FINDUS, 2x420 gr (12 st))

2 FÖR

35:-

Följ oss på
Bankomat
för alla
bankkort!

NORDCHARK

9900
KG

PRINSESSTÅRTA
8 BITAR

14900

KRÄFTOR
R
ICA, JUMBO

11990
ST

Utnyttja kuponghäftet
som kommit i din postlåda.
-22

Sön 10

Tel 0940-375 75

www.varitryck.se

