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SOCIALDEMOKRATERNAS 

VALVAKA

Alla är 
välkomna!

9 september från 17.00
Bowlinghallen Vilhelmina Folkets Hus

Vi bjuder på lättare tilltugg & följer valet!

Dragning i vallotteriet 18.30.
Baren håller öppet hela kvällen!

Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse

  
Nr 362018-09-05

VILHELMINA-aktuellt
Årgång 59

Du som ännu inte bestämt dig
och inte hunnit  rösta!

För Sverige, för länet och för Vilhelmina 
kommun är detta ett ödesval. En tryggad och 
utbyggd välfärd förutsätter en Socialdemokra-

tiskt ledd regering och lokalt att
Socialdemokraterna

vinner Vilhelminabornas förtroende!

Lägg din röst på Socialdemokraterna
nu på söndag 9 september!

vviinnnnneerr VVViillhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeelllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaas  ffffffffffffffffffffffffffööööööööööööööööööööööööörrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrroooooooeeeennddddee!!

Lägg din röst på Socialdemokraterna
nu på söndag 9 september!

Lägg din röst på Socialdemokraterna
nu på söndag 9 september!
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pingstpingst
Postgatan  vilhelmina.pingst.se

5  september Sö 11 Gudstjänst, Eber Vikström.
Ti 19 Bön. 

VILHELMINA FÖRSAMLING
VILHELMINA KYRKA
Söndag 9 september kl 11.00 Gudstjänst. Falkevall.

FJÄLLDISTRIKTET
DIKANÄS KYRKA
Söndag 9 september kl 11.00 Mässa, Sjukhusprästen Jean-Claude 
Marclay.
UMNÄS KYRKA 
Söndag 9 september kl 15.00 Mässa, Sjukhusprästen Jean-Claude 
Marclay.
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.

VILHELMINA FÖRSAMLING
VILHELMINA KYRKA
Söndag 9 september kl 11.00 Gudstjänst. Falkevall.

FJÄLLDISTRIKTET
DIKANÄS KYRKA
Söndag 9 september kl 11.00 Mässa, Sjukhusprästen Jean-Claude 
Marclay.
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To kl 12.00 bön. Sö kl 11 Gudstjänst Albert Berg. 
To 13/9 kl 18 Alpha.

Missionskyrkan    

  9/9 Sö 18.00 Bibel & Bön.
10/9 Må 18.00 MÅNDAX! (barn & föräldrar).
11/9 Ti 13.00-16.00 Öppen Dörr!
12/9 On 13.30 Tallbacka. 18.00 Cafékväll. Gäster: 

Pierre & Annika Danielsson. Inbjudare: Edith & Åke. Välkomna!

Vilhelmina KVINNOJOUR 070-3263371
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Vilhelmina  Lycksele Umeå             
0950-348 40 0950-348 40 090-349 44 30

Kom och besök oss!
Den 

www.rdv.se

Nu är vi 
på plats igen efter sommaren!

Strandvägen 1. 
Torsdag 6 sept 12.00 Lunchbön i Missionskyrkan.
Lördag 8 sept 18.00 Bön och kvällsgudstjänst. 
Tisdag 11 sept 18.30 Bön hemma hos Ewa & Urban Kämpe, Slåtterv 35.

TACK
Margareta Forsman i Rönnäs för den goda palten.

Tacksamma Herrar / Lennart & Håkan

Varmt tack till alla som hedrat minnet av vår älskade

PATRIK ALMROTH
vid hans bortgång och begravning.
Tack för alla blommor och gåvor till olika fonder.
Tack till Nina Sandberg Olofsson för allt stöd och den fina 
begravningsakten.
Tack till Anya och Kenneth på Fonus för allt stöd och hjälp.
Tack till alla som på olika vis har gett oss stöd och tröst i vår 
svåra tid.
  Anna, Kim, Tobias och Niklas 
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VARI-tryck AB

FOTOALBUM
Finns nu ett litet parti fotoalbum.
Pärm + 20 kartongblad.
Tre färger.

V
199:-

Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
www.varitryck.se

LAGREN FYLLDA INFÖR VINTERN
Torr 30 och 40 cm ved samt småsäck.

Önskar ni speciella längder så kapar & klyver vi.
Släpvagn finns att hyra.

VILHELMINA VEDBOD 070-564 92 79

Stenskott? Vi byter din ruta!

Paral le l lgatan 88

Till salu: EU-VESPA LF125T-6. Pris 13 600:-.
Tel 0940-70112, 070-551 66 87.

Kryssa Nicke Grahn i Landstingsvalet

Vart tog vägen vägen?
Åker vi på en åker?
Vem vill bo i ett tjälskott?
Bättre vägar tack! Gunilla Söder, Marsliden

Radhus på Hällstigen uthyres.
För info maila: info@favici.se 

HjärtLung
Lördag 15 september kl 13.00 
inbjuder HjärtLung till surströmming. 
Lokal: Volgsjöstugan (Kyrkstan). Underhållning. Pris 50 kr. 
Anmälan till Tora 076-805 04 44 eller Lars 070-230 00 87. 

Varmt välkomna!
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Jag heter Kenneth Jacobson, bor i Skansholm och är tillflyttare 
sedan snart 12 år. Jag kom hit för naturen, ren luft, årets ljusväxling-
ar och för tystnaden. Likt många andra tillflyttare. I mitt liv har jag 
mest ägnat mig åt att förnya – förenkla – förbättra, vad än jag gör.
Jag gick med i Politiskt Alternativ efter dess stiftande. 
Varför PA? – För dess obundenhet av nationella partiers ideologi-
er. Inget nationellt parti kan eller vill tillgodose eller ens helt förstå 
små kommuners svårigheter, särskilt inte inlandets.
Från Dorotea till Arjeplog väst om E45 är vi ca 30 000 invånare. 
En försumbar del av de eftertraktade väljarna. ”Hela Sverige skall 
leva” – ”Utveckling i inlandet”, är mycket snack och lite verkstad.             
Små inlandskommuner som Vilhelmina måste se över sina egna 
inkomstmöjligheter och inte förlita sig på staten eller en tillfälligt 
förbiresande industris kortvariga välsignelser. Bara ett exempel: 
Skogen, den som en gång byggde upp detta samhälle.                           
Vilhelmina är tvåa av de tio största skogsägande kommunerna. – 
Men, nästsist av de tio i det ekonomiska utbytet av sin skog. 
- Kan inte det göras bättre? PA vill att kommunen återtar förvalt-
ningen av sin skog och utvecklar en mångsidig, på sikt lönsam 
verksamhet. Vi måste ha ett generationsperspektiv! Inte bara 
ett kortsiktigt vinsttänkande.
Politiskt Alternativ vill också arbeta för införande av Direkt-
demokrati i kommunen.                   
Utveckla en öppen plattform där medborgarna kan rösta i frågor 
av vikt.                                        
Där alla partier kan framföra sina argument för eller emot en 
given fråga.                             
Där också medborgarförslag kan diskuteras öppet, och besvaras 
snabbt.                          
Men där det är DIN röst och dina synpunkter som gäller.                                               
(De enda som kan ha något emot Direkt Demokrati, är levebröds-
politiker.)
Med vänlig hälsning. Kenneth Jacobson.
PS. Glöm inte att rösta… Gärna på oss.  

Hej!
Jag heter
Kenneth Jacobson
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VILHELMINA KOMMUN
INFORMERAR
Se mer på: www.vilhelmina.se
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Utbildning kring GDPR för föreningar
Lär dig mer om vad den nya dataskyddsförordningen innebär för 
din förening.
Onsdag 5/9 kl 18.00-21.00 i Nöjesgården, Vilhelmina Folkets Hus.
Vi bjuder på �ka. Anmälan till carin.gustafsson@vbidrott.rf.se 

Välkomna, önskar SISU Idrottsutbildarna och Utvecklingsenheten.

RÄTTELSE! Vattengymnastik i Vilhelmina Simhall
 Tisdagsgympa
 "Lätt" vattengymnastik för pensionärer och daglediga. 
 Start tisdag 11 september. 2 grupper, kl 13.00 samt 
 kl 14.00. Kassan öppnar kl 12.30.

Välkomna hälsar simhallspersonalen!  

Restaurang Malgomaj  hösten 2018
Bordsreservation:
E-post: restaurang.malgomaj@vilhelmina.se
Tel: 0940-144 73, 144 74
eller PM på Facebook.
– Ev allergier och liknande meddelas i samband med bokning.
MIDDAG fr kl 17.30 
V 38 Tisdag 18/9 Torsdag 20/9
V 39 Tisdag 25/9 Torsdag 27/9
V 40 Tisdag 2/10 Torsdag 4/10
V 41 Tisdag 9/10 Torsdag 11/10
V 42 Tisdag 16/10 Torsdag 18/10
V 43 Tisdag 23/10 Torsdag 25/10
V 45 Torsdag 8/11
V 46 Torsdag 15/11
V 50 Mån-fre   JULBORD

(med reservation
för ev ändringar)

Varmt välkomna till oss!
Elever & Lärare – Restaurangprogrammet

Malgomajskolan, Vilhelmina
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Den innebär i korthet att biblioteket utan kostnad för 
Dig som mottagare skickar önskade böcker till Dig med 
post. Returen får Du dock ombesörja/bekosta själv.

VEM kan nyttja Boken kommer? 
• Du som är äldre och/eller har funktionshinder som 
 gör det svårt för dig att komma till biblioteket
• Du som bor i Vilhelmina kommun men bor mer än 
 5 mil från Vilhelmina centralort.
• Du som bor på ett service– eller trygghetsboende 
 på Vilhelmina centralort. (Då skickas/returneras 
 böckerna med kommunens internpost.)
Vi har möjlighet att erbjuda denna service i 1-3 år fram- 
över, tack vare statens satsning ”Stärkta bibliotek”.

HUR fungerar det?
För att kunna nyttja denna service behöver Du ett 
giltigt lånekort samt fylla i en "Boken kommer-ansö-
kan". Ansökan för Boken kommer samt ev lånekortsan-
sökan finns för utskrift på vår webbsida 
v8biblioteken.se/vilhelmina samt på biblioteket. 
För båda ansökningar krävs uppvisande av giltig 
legitimation. Görs ansökan via bud krävs även att 
budet legitimerar sig.  

Vill Du veta mer?
Kom in så berättar vi eller
ring oss på tel: 0940-141 60 

From 10 september inför folkbibliotek en ny 
service för dig som bor i Vilhelmina kommun.

er inför folkbibliotek en ny

kommer!
Boken 
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Vi har börjat

få hem

ALMANACKOR

för 2019!

Vi har börjat

få hem

ALMANACKOR

för 2019!

VARI-tryck Volgsjöv 94C
0940-152 40

Välkommen in!
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WÅNGEN HANDEL
har vuxit till sig och verkar nu under namnet

RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysa-
torer, elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

UTHYRNING av lastväxlarflak.
Ring Olof, 070-530 15 27

Du ska kunna lita 
på vården!
Jag vill arbeta för en fungerande 
sjuk- och tandvård även i länets 
mer glest befolkade delar!!

Utveckla Lycksele lasarett 
istället för att omorganisera och 
dränera på personal!

Korta köerna på BUP och öka 
samarbetet med elevhälsan!

Kryssa Betty-Ann Nilsson 
i regionvalet 
den 9 september

Långved säljes. Centralt vid väg. Tel 070-235 10 17.

070-656 62 96070-656 62 96
Värmepumpar • Rördragning för badrum • Installationer 

Värmepumpar
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Medborgare! 
Väljer ni politiska företrädare som är tysta inför 

centralistiska pekpinnar då är 
Vilhelminas kristdemokrater inget för er.

Men vill ni se rakryggade och pålästa
företrädare för glesbygdens behov då ska Ni
absolut lägga Er röst på KD:s kommunlista.

För närhet till vård och medicinsk behandling.
För utbildning inom lokal råvarutillgång och små 
skolors existens.
S lade ner! Vi kommer att söka samverkansformer för 
en ny kulturskola/musikskola.
För kamp mot förmynderi 
För återbäring på naturresurser.
För tryggad omsorg om äldre.
För kamp mot reservatsbildningar
För fria vandringsvägar för fisk
För utbyggd landningsbana
För stöd till etablering av företagande.

Kom ihåg möjligheten
att kryssa! 

Vi lovar Dig att arbeta hårt för en kommun
som är nära Dig och som gör Din röst hörd!

Chatta på FB Kristdemokrater Vilhelmina
med Lennart Fjellman & Rickard Norberg, 

lördag 8 september kl 20.00-21.00.
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Antika vapen köpes
Mynningsladdade gevär och pistoler, säl-/lod-
bössor med tillbehör, köpes av seriös samlare.
072-93 88 287.

Söker en vikarie till kassa-/kundtjänst.
Om du finner detta intressant, vänligen kontakta
Thomas Rönnberg, kontorschef på 
thro02@handelsbanken.se eller 070-632 00 05.

OFFENTLIG AUKTION
För delägares gemensamma räkning utbjudes härmed fastighe-
ten Vilhelmina Bäsksjö 1:79 till försäljning vid offentlig auktion 
hos advokat Monica Hedman, Torget 3, Lycksele 
den 14 september 2018 kl 10.00.

Fastigheten säljes med särskild friskrivning för säljarna vad 
gäller fastighetens skick. Yttrande kan komma att krävas om 
förköp samt förvärvstillstånd.

Vid klubbslaget skall köparen kontant erlägga 20% av inrops-
summan samt återstoden senast inom en månad härefter, eller 
om förvärvstillstillstånd erfordras, 50% av den totala köpeskil-
lingen samt, så snart beslut om förvärvstillstånd föreligger för 
köparen, resterande del av köpeskillingen.

Fastighetens areal är totalt 26 ha, varav åkermark 3 ha, skogs-
mark 5 ha, impediment 17 ha samt tomtmark 2 000 kvm.
På fastigheten finns ett bostadshus om 1 rok på bottenvåningen 
samt oinredd vind. El, vatten och avlopp saknas. Övriga bygg-
nader består av två st lador och ett härbre i timmer.

Närmare uppgifter om fastigheten kan erhållas av undertecknad 
god man enligt samäganderättslagen.Visning av fastigheten sker 
enligt överenskommelse.

Advokat Monica Hedman, Torget 3, 921 31 Lycksele
Tel 0950-105 70
info@advokathedman.se
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Passa på att 
ställa dina 
frågor dagen 
innan valet
Lördag 8 september 

skolparken för att svara på 
dina frågor. 

gratis 
Hoppborg till 
barnen
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Till salu: Frisörstol märke Olympik, mörkbrunt läder. Pris 5500:-.
Tel 0940-70112, 070-551 66 87.

S A L O N G

Tel
10100

Liten 2:a uthyres!
Ca  46 m². Ledig från 1 september. Centralt. Prästgatan 2. 
Tel 073-831 44 98.

Nu säljer vi vårt mysiga hus på Föreningsgatan 5
4 rum & kök, hel källare med extra rum och toa. Tvättstuga 
med dusch. Nyrustat ute och inne. Vinterbonat gårdshus med
ny braskamin, 2 sovrum, toa, dusch och stort allrum med kök. 
Nybyggt garage med el. Lekstuga, skotergarage, carport,
fjärrvärme. Boendekostnad ca 3000:- i månaden.
Ring så berättar vi mer, 070-092 19 49.

Det är tacksamt att vi har så många patienter som vill
besöka oss. Senaste månaderna har vi skrivit in många nya
men nu kommer vi att stänga vår tidbok igen.

Inskrivning sker antingen via 0940-100 44
eller ett personligt besök på kliniken.

Vilhelminakliniken bedriver vuxentandvård.

Hos oss betalar man efter varje besök.
Betalning sker med kontanter eller betalkort.
Vill man bli fakturerad erbjuder vi fakturering
genom Lindorff fakturatjänst som även
erbjuder delbetalning.

Välkomna!

Björn, Lisa, Maribel & Angelica
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Lunsj til lunsj arrangement fra fredag kl 11.00 den 5/10 til 
lørdag kl 12.00 den 6/10. Kurset er gratis inkludert kursmateriell, 
mat og overnatting (overnatting i dobbeltrom). 
Deltakende må selve dekke alle andre kostnader.

Påmeldingsfrist 19/9 2018 til Sijti Jarnge på mail 
gun@sijtijarnge.no eller telefon +47 919 05 029.

Vi har plass til 12 personer, og kursen gjennomføres hvis vi har 

Interregprosjektet Aktene arrangerer

Kurs i laging av SAMISK 
KAFFEOST og bakst i stenovn

5-6 oktober på Seterstad gård i Varntresk

FREDAGEN DEN 7 SEP KL 19.00  I SVANNÄS GÅRDSKYRKA
Biljetter: Ord 160 kr/Scenpass 130 kr, Ungdom-25 år fri entré
Förköp:  Folkets Hus reception tel 144 34 alt vilhelmina.riksteatern.se

Arr: Riksteatern Vilhelmina i samarbete med MOTILI, NO och ABF Mitt i Lappland

Duo Magnus och Irina
I sin dikt ”Gitarr och dragharmonika”, som också är namnet på hans 
första diktsamling, låter Gustaf Fröding dragharmonikan symbolisera 
det muntra och burleska, medan gitarren står för det 
sorgsna och melankoliska. 
Vad hade då klarinetten kunnat stå för i Frödings 
känsloliv, om han bytt ut gitarren mot den istället? 
När årets vinnare av Ung & Lovande, Duo Magnus/Irina 
d.v.s. klarinettisten Magnus Holmander och 
ackordeonisten Irina Serotyuk spelar tillsammans, 
ger båda instrumenten var för sig och gemensamt 
uttryck för en mängd sinnesstämningar.

Kultsjöåns FVO
Provfiske kommer att ske under september.
Utökad fisketillsyn kommer att ske framöver.

Styrelsen
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VILHELMINA, 0940-395 80   Öppet: Mån-lör 08.00-21.00. Söndag 10.00-21.00

"Om kvalitet och service ska råda, välj Coop som står för båda."
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"PRISERNA GÄLLER T O M

SÖNDAG 9/9
ELLER SÅ LÅNGT
LAGRET RÄCKER

I MANUELLA AVDELNINGEN:

NEKTARINER
Spanien/Italien.  Klass 1.

LÖVBIFF
Sverige/Nyhléns/Hugosons. Ca 900 gr. 

KYCKLING
Sverige/Guldfågel. Färsk hel. 

JUICE
Bravo.  Välj mellan olika sorter. 2 liter. Jfr-pris 7:50/liter. O

m
all

i
s

"O
m

 kvalitet och service ska råda, välj C
oop som

 står för båda."
"O

m
 kvalitet och service ska råda, välj C

oop som
 står för båda.

VANILJWAFERS
Coop. 250 gr.

Kvittovinnare: Johanna Armgren 653:-. GRATTIS!

PRIS!
KANON

"Om kvalitet och service ska råda, välj Coop som står för båda."

Handla andra varor för
300:- så får ni köpa ett
 pkt WAFERS för 1:-

39)*
MAX 2 ST/MEDLEM

MAX 2 ST/HUSHÅLL

MAX 2 ST/HUSHÅLL

15kK

Nedre plan 20%
rabatt på valfria 

BLÖJOR

Vi finns på Instagram - @coopnedreplan

LADDSLADD
Micro-USB/Iphone

10k
MINI-LED REFLEX20k

som ståtår för omom tår fö
10k

FICKLAMPA
Led

RENGÖRINGSDUK
FÖR SKÄRM

15kS

FÄRSK FISK ALLA DAGARFÄRSK FISK ALLA DAGAR

FRÅN VÅR DELIKATESSDISK FRÅN VÅR DELIKATESSDISK FRÅN VÅR DELIKATESSDISK

GRILLAD KARRÉ
med ben

SVARTRÖKT
SKINKA
Tulip

LAXFILÉ
 

Våra goda
smörgåstårtor

med röror
gjorda i butiken
Beställ minst 3 dagar innan.

KT

2 LITER

MEDLEMSPRIS

1k 99kS
LÖVBIFF

25kK
FÄRSK SVENSK
HEL KYCKLING

5))H 18)*H 15)*H

p

100100kkk
UUUKKKDUDUDUDUKKKUUDDUDU
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Hot Stuff
firar 10 år i år! 201822018

Det ska vi fira med en

                                                        27/10 på Hotell Wilhelmina!

Fördrink. Mingel. Bu�é.
Coverband.

Utlottning av �na priser.

2227777////11110000222227777777//////11111110000000 pppåå Hootteellll Wilhelminppppppååå HHoottteeellllll WWilheellmmiin2277//10022777///11000 ppppppå Hootelll Wilhelmppppppppppåå Hotelll WWilheelm

Kunder/ICKE kunder ALLA är välkomna!
  

Det ska viDet ska vD aatt sseeDD iikk vvaaDD kakasstteeDD iivvkakaaDD

22222222    222 

KK

Fördrdrdriririnknknk. MMiMingngg lelel. BuBuu��é.
Coverband.

Utlottning av �na priser.

pppppppppppppp

/ICKE kunderr  /ICKE k nderKunder/Kunder/// dduudduu CC eeee rrnnkkKKIIrrnnKunder/ICKEEder/ICKE kunduuu e k ek LALLAALLLAAAAA AAAAAA LLLLL AAAAAAAAAAAAA AAAA koomna!!!!!kkkkkkkkkkoommnnnaaa!!!!omnaok  äärrr vvväääääärr vväääää älk naaääää nnkkkllrr mmvvvär välkomna!ää ää !!!!Kunddddder//ICKE kkkkunddddder

Biljetter säljs NU
på Hotell Wilhelmina

299:-/st.
(18-års gräns)

OBS!
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0940-60 08 97 • www.restaurangprima.se • restaurangprima@outlook.com

Valdagsbuffé 9 sept från kl 15.00 
med bla svamptoast med örtsås, vildsvinsbiffar med vild sallad
& potatisgratäng, marängsviss med vilda bär & maskrosglass mm.
Ett stort tack till alla gäster som besökt oss i sommar,
nu har vi öppet mot förbeställning.

Bordsbeställning.

Varmt välkomna
till oss i Skansholm! 

HUS TILL SALU I MALGOVIK 1 1/2 plan, byggår 1976,
boyta 167 m², uthus 45 m².  Tomt 2090 m², sjönära, båtplats.
Pris 650.000 eller bud.
För mer information ring Bertil 070-326 26 30, Susanne 076-813 50 69.

 EN DAG PÅ STAN
 SPF Seniorerna Vilhelmina anordnar en bussresa
 för sina medlemmar till Umeå onsdag 19 sept. 
 Besök på SENIORMÄSSAN (gratis inträde), IKEA 
eller bara göra det man vill. Buss avgår från kommunparkeringen 
kl 07.00, hemresa kl 17.00. Pris 250:-/pers. Mat och fika ordnar 
deltagarna själva. Bindande anmälan till Monika 0730-30 51 41 
eller Gunnel 0730-68 75 07 senast 12 september. Även för 
icke medlemmar i mån av plats.      Välkomna till en trevlig dag!
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Är du till en viss del samisktalande och vill komma igång med 
att tala, läsa och skriva. Du har undrat om du uttalar, läser eller 
skriver rätt och vill utveckla dina språkliga kunskaper. 
Då är detta något för dig! 
Kurstid: vecka 40–50 2018, 18 timmar 
Kurstid: vecka 2–21 2019, 42 timmar
Kursen ges på Skype 1 h/veckan med 3 fysiska träffar över ett 
veckoslut, 8 h lektionstid. Gratis inklusive kursmaterial, mat och 
övernattning (vid behov.) Vi har 10 platser.
Anmälan senast 20 september till gun@sijtijarnge.no 
Vid frågor ring +47 919 05 029 eller Siri Utsi 070-289 84 21.

Interregprojektet Aktene arrangerar

NORDSAMISK SPRÅKKURS
med Siri Utsi som lärare

Start lör 6-7 oktober på Folkets hus i Tärnaby

ÅSBACKA
Anhörigföreningen inbjuder till surströmming på
Åsbacka torsdag 13 september kl 16.00. 
Underhållning ROLFS, lotteri.
Boende, släkt och vänner VARMT VÄLKOMNA!

M
itt i Lappla

nd
M
itt i Lappla

nd

Anmälan skickas på mejl till oerhman@gmail.com, 
mer info hittar du på vår facebooksida

INBJUDER TILL ATT DELTA I EN
AMATÖRUTSTÄLLNING

PÅ FOLKETS HUS 10-17/11. Max 2 alster per person.

Höstupptakt i Åsele lördag 15 september!
Samåkning från Vilhelmina kl 09.00, fika i kaffestugan på hem-
bygdsområdet i Åsele kl 10.00. Visning av utställningar och berät-
telser om bygdens historia. Bokbord med Bernhard Nordhs böcker 
och Dorotea-, Vilhelmina- och Risbäcksborna m fl. Lunch.
Kostnad inkl fika, lunch och resa: 100 kr för medlem, 150 kr övriga. 
Anmälan och önskemål om samåkning Evonne Sandqvist
tel 070- 214 65 54 senast onsdag 12 september. 
Vi hälsar alla intresserade välkomna!

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare  Bernhard Nordh-sällskapet   Medborgarskolan
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OBS! Annonsen gäller t  o m söndag eller så långt lagret räcker

RESEVALUTA Tel 0940-375 75

Burgenfels öl
2,8%, 6x50 cl

SALAMINS DAG
FREDAG 7/9

4
0

år
G

OBS! Annonsen gäller t  o m söndag eller så långt lagret räcker
Kvittovinnare Maria Jakobsson 2074:-
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Förköp HOCKEY 
Luleå Hockey möter

SDE Hockey.
21/22-9
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”Vi lovar inte allt till alla, 
men vi håller vad vi lovar”

 Se till så att det är bra villkor för företagande i kommu-

 Jobba för att förbättra kommunikationerna mellan våra  
fjälldalar och från grannkommunerna.

 Behålla god service i våra större byar.

 Arbeta för att förbättra kommunikationer så som  
 

inlandets utveckling.

 Att byarna skall inte stå tillbaka för tätorten. Tätorten är 
beroende av en levande landsbygd.

 Skapa mer resurser till förlossningsvård.

Det här vill Moderaterna 
göra i Vilhelmina

 

 Skapa mer trygghetsboende.

 Satsa på åldringsvården så att våra äldre våra äldre i 
kommunen ska känna sig trygga. Det ska vara en  
rättighet och inte en skyldighet att bo kvar hemma.

 Att alla skall ha tillgång till en god vård och omsorg.

 Minska vårdköerna och utöka samarbetet mellan  
kommunen och landstinget, så att inga medborgare 
kommer i kläm samt att sjuk- och tandvården i  
kommunen prioriteras.

 Stödja familjer och ungdomar med särskilda behov.

  
bekämpande av stölder och inbrott.

 Satsa på förbyggande verksamhet angående missbruk 
bland unga och äldre.
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SHOPPING
WEEKEND
TVÅ OLIKA HELGER I SUNDSVALL
27-28/10 SAMT 24-25/11 

Häng med till Sundsvall och IKEA för en härlig 
weekend med shopping och hotellboende!

Paket inkl. bussresa, fika, logi och frukost. 790:-*
Bussresa, kaffe med fralla på nedresan, 
centralt boende på Quality Hotel inkl. 
frukost, busstransfer mellan hotellet och 
IKEA lördag och söndag. 
* Del i dubbelrum. Tillägg enkelrum: 250:-
 Barn under 12 år halva priset.
 Villkor finns på backstromstrafik.se

OBS! ANMÄLAN SENAST 14 DAGAR FÖRE AVRESEDATUM
Tel: 070-651 54 70 E-post: hendrik@backstromstrafik.se

Mer information
finns på:

backstromstrafik.se

+ BUSSRESA

+ HOTELL

Pris för ett lamm, styckat och paketerat i låda 2000 kr.
Leverans enligt överenskommelse eller 
hämtning här hemma på gården.
Boka på telefon 073-815 16 21
Vanja Marthin

NU ÄR ÅRETS LAMMLÅDOR HÄR 

MALGOVIKS
        GÅRDSFÅR

MALGOVIKS
        GÅRDSFÅR

VÄLKOMMEN TILL BILBOLAGET
Inlandets fullserviceanläggning för alla bilmärken.

Avskaffa orättvisa skatter på avstånd. 
Vi behöver råvara från skogen och vi behöver bilen och 
flyget. Det ger förutsättningar för att bo i glesbygd. 
Centerpartiet jagar utsläppen. Vi behöver inte straff-
beskattning på avstånd.  Else Westerlund (C)
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SEMESTERSTÄNGT 
3/9 – 16/9. Välkomna

åter!

2. Urban Larsson, 48 år, Entreprenör, Dorotea
Frågor jag brinner för är:

Primärvård:
Akutvård:
Psykisk hälsa oavsett ålder:
Lycksele lasarett: Det lagom stora sjukhuset som är så viktigt för hela länet.

Jag är en driven entreprenör som bor i Dorotea. Andra beskriver mig som vetgirig 
positiv tjurskalle som aldrig ger upp. 
Fick en stroke när jag var 30 år. Så jag vet hur viktigt det är att få snabb och kunnig 
hjälp när man behöver. Efter min första mandatperiod ser jag många områden som 
behöver förbättras. En första mandatperiod som jag tycker varit fantastiskt rolig 
och lärorik.
Jag är fortfarande upprörd över orättvisorna!
Jag är trött på centraliseringen och att så mycket av självklar service koncentreras 
till några få platser. Jag är rent ut sagt rasande över att många politiker inte vill 
kännas vid hela länet.

Jag är väl medveten om att en fungerande vård och basservice är oerhört viktig 
för att människor skall kunna bosätta sig, leva och verka på mindre orter.
Vill du ha en ledamot i Västerbottens läns landsting som kämpar hårt för lands-
bygd och glesbygd i vårt län, kryssa mig.
Ett kryss på mig är ett ställningstagande för likvärdig och tillgänglig nära vård!

Kryssa Centerpartiets kandidat nr 2
Urban Larsson
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Satsningar i Regionen
• En levande landsbygd: lagstifta om att vinsterna från vatten-,  
 vind, och gruvnäringen återförs till regionerna där de skapas.
• Höjning av statsbidragen till kommuner och regioner/
 landsting
• Ökat stöd till lanthandeln
• Utlokalisering av statliga myndigheter till regionen
• Avskriva studielån för de som tar jobb i glesbygd.
• Höjt mineralavgift till gruvbolag
• Investering i inlandsbanan, öka utbudet av kollektivtra�k.
• Ersätta de fossila utsläppen och istället satsa på vindkraft för 
att säkra en miljövänlig energiförsörjning och främja den regionala 
utvecklingen.

O�entlig upphandling LOU ska innehålla krav
som motsvarar svenska miljökrav och regler
för miljöskydd.

Satsningar centralt, några exempel
• Bort med vinster i välfärden
• Förkortad arbetstid
• Ett rättvist skattesystem tex  Istället för RUT- avdrag satsning  
 på utökad hemtjänst för äldre och familjer med särskilda   
 behov.
• Nej till NATO,  Sverige ska vara neutralt.
• Stoppa skattesmitare och avancerad skatteplanering.
• Bekämpa våld i nära relationer.
• Förstatligande av skolan.
• Restriktiv alkoholpolitik

Ett Sverige, Ett  Västerbotten,
Ett Vilhelmina, för ALLA,
inte bara för de rikaste.

Vänsterpartiers grundvärderingar är och förblir ; ett socialistiskt  och 
feministisk parti som vilar på en ekologisk grund.
Vår ideologi bygger på vår övertygelse om människors lika värde, vi 
vill att samhället ska stå på en solid grund av demokrati, jämlikhet 
och solidaritet.

Satsningar i Vilhelmina:
• Återinföra musikskola/kulturskolan
• Utöka arbetstidsprojektet bemanning i balans med förkor- 
 tad arbetstid för �er personalgrupper t ex inom omsorgen.
• Behålla kommunens verksamheter i o�entlig regi, t ex  vård,  
 omsorg, utbildning, vägunderhåll m m.
• Fria föreningslokaler
• Giftfria leksaker på förskolan
• Laddningsstolpar för el-bilar till kommunens bilar
• Gymnasieskolan
• Cykelvägar kring tätorten och i Klimp�äll - Saxnäs samt   
 Kittel�äll.
• Byte/upprustning av gamla vattenledningssystem.
• Subventionerade hyror för ungdomar upp till 26 år som   
 tillhandahålls av VIBO
• De företag som får uppdrag av kommunen ska  ha tecknat  
 kollektivavtal för sina anställda.

Kampen för kvinnors rättigheter ger och 
har gett viktiga resultat. Feminismen ger

argument och redskap för att
vi ska kunna nå

jämlikhet mellan män och kvinnor.

p g
oner.
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Vänsterpartiers grundvärderingar är och förblir ; ett socialistiskt  och 
feministisk parti som vilar på en ekologisk grund.
Vår ideologi bygger på vår övertygelse om människors lika värde, vi 
vill att samhället ska stå på en solid grund av demokrati, jämlikhet 
och solidaritet.

Satsningar i Vilhelmina:
• Återinföra musikskola/kulturskolan
• Utöka arbetstidsprojektet bemanning i balans med förkor- 
 tad arbetstid för �er personalgrupper t ex inom omsorgen.
• Behålla kommunens verksamheter i o�entlig regi, t ex  vård,  
 omsorg, utbildning, vägunderhåll m m.
• Fria föreningslokaler
• Giftfria leksaker på förskolan
• Laddningsstolpar för el-bilar till kommunens bilar
• Gymnasieskolan
• Cykelvägar kring tätorten och i Klimp�äll - Saxnäs samt   
 Kittel�äll.
• Byte/upprustning av gamla vattenledningssystem.
• Subventionerade hyror för ungdomar upp till 26 år som   
 tillhandahålls av VIBO
• De företag som får uppdrag av kommunen ska  ha tecknat  
 kollektivavtal för sina anställda.

Kampen för kvinnors rättigheter ger och 
har gett viktiga resultat. Feminismen ger

argument och redskap för att
vi ska kunna nå

jämlikhet mellan män och kvinnor.

p g
oner.
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Kurser HÖSTEN 2018 hos MUEK:
Mathias Utbildning/Entreprenad Konsult

INFO
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* Vecka 43, 22-26 okt kör vi alla YKB delkurser i sträck. 

Kursfakta och fler kurstillfällen finns på www.muek.com
Info/anmälan: info@muek.com, 070-535 35 86, 070-535 11 77

NYHETER: • Uppdaterade YKB-utbildningar • Certifierad som 
säkerhetsrådgivare för farliga godstransporter • Håller arbets-
miljöutbildningar på företag. 
* Alla våra Arbete på väg kurser, APV, nivå 1-4, är förberedande för att avlägga 
SIK-prov på Trafikverket. ”SIK” = Skandinavisk Infrastruktur Kompetens
På Trafikverkets Nya Objekts krävs att man avlagt SIK-prov på Trafikverket

MUEK har egna instruktörer för: Truck, Heta Arbeten, Travers, Telfers, Lift, 
Entreprenadmaskiner, Arbete på väg-kurser, ADR, YKB-fortbildning, Bas U-P, 
Första Hjälpen, Brand, Fordonskran, Ställningsbyggnad m.m, m.m.
Vi kan även komma till er arbetsplats och utbilda Er, hör av Er för info/offert.

Ti  28 aug Lift ..................................................... Lycksele 
Må  10 sep APV 1 & 2 .......................................... Lycksele
Ti-on  11-12 sep APV 3A .............................................. Lycksele
On  19 sep Heta arbeten ..................................... Lycksele
To  20 sep HLR.................................................... Lycksele
Ti  25 sep  Uppstart truck A-B Industrin Lse 1  Lycksele
On  26 sep  Ställningsbyggnad ........................... Lycksele
To  27 sep BAM dag 1 ........................................ Lycksele
To  04 okt ESA 14 ............................................... Lycksele
To-fr   04-05 okt ADR rep grund  ................................. Lycksele
Fr  05 okt ADR rep klass 1 ................................ Lycksele
Må  08 okt APV 1 & 2 .......................................... Lycksele
Ti  09 okt Färdigställn. Truck A-B Industrin Lse 1  Lycksele
On  10 okt Travers/telfer/säkra lyft ................... Lycksele
To  11 okt Lift ..................................................... Lycksele
To  11 okt BAM dag 2  ....................................... Lycksele
Lö  13 okt YKB 3 ................................................ Lycksele
Fr  19 okt YKB 3 ................................................ Storuman
Lö  20 okt YKB 3  ............................................... Storuman

* Må 22 okt YKB 1 ................................................ Lycksele

* Ti  23 okt YKB 2/Säkra lyft ............................... Lycksele

* On  24 okt YKB 3  ............................................... Lycksele

* To  25 okt YKB 4  ............................................... Lycksele

* Fr  26 okt HPV/YKB 5 ........................................ Lycksele

Ti  06 nov APV 1 & 2 .......................................... Lycksele
On-to  07-08 nov APV 3A .............................................. Lycksele
On  14 nov Bas U och P ...................................... Lycksele
To  15 nov Fallskydd ........................................... Lycksele
Fr  16 nov YKB 3 ................................................ Lycksele
Må  19 nov ADR 1.3 ............................................. Lycksele
Ti-on  20-21 nov ADR rep grund .................................. Lycksele
On  21 nov ADR rep klass 1  ............................... Lycksele
To  22 nov ADR rep tank  ................................... Lycksele
 Må-on  19-21 nov ADR grund  ....................................... Lycksele
On  28 nov Uppstart Truck A-B Industrin Lse 2  Lycksele
Ti  04 dec APV 1 & 2 .......................................... Lycksele
To  06 dec Heta arbeten ..................................... Lycksele
On  12 dec Färdigställn. Truck A-B Industrin Lse 2  Lycksele
To  13 dec Travers/telfer/säkra lyft  .................. Lycksele
Ti  18 dec Lift ..................................................... Lycksele
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Ta vara på
det friska!
Kom och var med på en dag fylld med livslust måndag 
den 24 september 9.30–15.30 på Ansia konferens  
i Lycksele.Nämnden för Folkhälsa och primärvård i södra  
Lappland samt nämnden för funktionshinder och habilitering 
inbjuder till en livslustdag.

Arrangörerna bjuder på kaffe med smörgås på förmiddagen 
samt kaffe med kaka på eftermiddagen. Lunch finns att köpa på 
Skogskåtan men måste beställas vid anmälan. Ange i din anmä-
lan allergier eller önskan om specialkost.

Ämnet för dagen är psykisk hälsa. Föredragande är bl.a. 
Susanne Rolfner Suvanto, leg, sjuksköterska och fil.mag. i peda-
gogik. Susanne har haft en rad uppdrag på nationell nivå, bland 
annat som särskild utredare av en nationell kvalitetsplan för 
äldreomsorgen. Hon har nyligen tilldelats titeln ”Snäll aktivist”. 
Susanne är idag verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet. 

Lars Jacobsson, Professor emeritus och överläkare i psykiatri vid 
Umeå Universitet och Västerbottens läns landsting. Lars kommer 
att dela med sig av sin djupa kunskap och sina mångåriga er-
farenheter i ämnet psykisk ohälsa i befolkningen.

Hela programmet finns på www.vll.se. Anmälan senast den 
13 september till annelie.bygden@vll.se. Har du frågor,  
kontakta Anne-Lie Bygdén på telefon 0950-394 65.

Välkommen!

Säljes: So�grupp, 3-sits + 2 fåtöljer. 
50-tals, storblommiga. 2000:-. Tel 070-56 38 716.

Finns Gud?

        Hör av dig – ring mig, maila eller kom till Missionskyrkan.
Pastor Phill Taylor • Tel 070-577 19 25 • phill.taylor@equmeniakyrkan.nu

Vi startar Alpha-kurs
torsdag 13/9 kl 18.00. 

Välkommen! 
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Meselefors Bygdegårdsförening
Vi försöker att fortsätta med målningen av fasaden även i 
september. Hjälp oss att fräscha upp bygdegården genom att 
måla om fasaden!
Alla kan hjälpa till, så gott som var och en har möjlighet till.
Vi fortsätter med fönster och en gavel av huset helgen 15-16 
september. Vi börjar vid 10-tiden.
Tag gärna med något att borsta med – piasavaborste, skrapor m m.
Trappan behöver åxå en renovering. Någon som är duktig 
snickare? Lite fika ska vi allt fixa åt er som ställer upp.
Ring, om du vill vara med! Vid regn så tar vi nästa helg 22-23 sept.
Tel 072-710 02 28. Bernt Vikström, kassör.
Tel 070-240 54 14, Håkan Grönlund, sekreterare

Extra möte söndag 23 september 18.00
Val av ny ordförande. Bengt Marcusson kan ej vara med i 
styrelsen längre. Kom gärna med förslag! Övriga ledamöter i 
styrelsen har ett år kvar. Diskussion om föreningens framtid – 
läggas ner p g a minskat intresse?

       
    

                 
Charlotte Thunberg 073-673 45 45.  

Charlottes Hud & Hälsa
& Hälsopedagog

Kost- och träningsråd

Hudterapeut
Naturlig ekologisk hudvård

Charlottes Hud & Hälsa
Volgsjövägen 29, Vilhelmina

VÄLKOMMEN TILL BILBOLAGET
Norrlands största urval av begagnade bilar!
Bilhallen 0940-16 54 41
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Stoppa socialistalliansen i Landstinget: S, V och MP. De budgeterar år 
efter år för en brist på över 100 miljoner till länets sjukvård.
Vi pensionärer är ca en tredjedel av Inlandets befolkning.

motsvarande andel invalda pensionärer med och bestämmer 
landstingspolitiken. Vi står för erfarenhetsgrundat omdöme!
•  Lycksele lasarett kvar.  
•  Sjukstuga med vårdplatser samt ambulans i alla kommuner  
•  Utveckla glesbygdsmedicin och psykvård – speciellt för barn
•  PSA-test mot prostatacancer och kvinnlig cancervård 
 i forskningsfronten
•  Näringslivsutveckling och kultur i HELA länet  
 – för befolkningsutveckling!
•  Väl fungerande busslinjer genom HELA länet

SKATT SKA INTE GÅ TILL FÖRLUSTER I VÄLFÄRDEN!

Kryssa Jarl Folkesson 
74 år nr 4 på Centerns 
blå lista för Inlandet i 
Landstingsvalet
– för erfarenhet och 
pensionärsperspektiv

X

Vilhelmina sjukstuga informerar....

Funderar du på att sluta röka/snusa?
Tobaksavvänjning i Vilhelmina

Det finns platser kvar!

Start tisdag 2 oktober 2018 kl 15.00-16.00
För anmälan ring 0940-155 01 (reception Sjukstugan), 

så kontaktar tobaksavvänjare er för information. 
Välkomna! Vilhelmina sjukstuga

 Apg. 4:12
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
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Årsmöte Eriksbergs skifteslag
tisdag 11/9 kl 18.00 hos Hasse & Monica. 

Styrelsen

Nominera en klok person 
till vårt fullmäktige.
Det är enkelt!

Som kund hos Länsförsäkringar Västerbotten är 
du också delägare. Därför är du med och bestäm-
mer. Använd ditt inflytande genom att nomine-
ra någon till vårt fullmäktige – bolagets högsta  
beslutande organ. Gör det senast 15 september 
på fullmaktigeval.se.
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TORSDAG DEN 13 SEP KL 19.00 FOLKETS HUS, ESSEGÅRDEN
Biljetter: Ord 160 kr/ Scenpass 130 kr, Ungdom-25 år fri entré
Förköp:  Folkets Hus reception tel 14434 alt vilhelmina.riksteatern.se

Arr: Riksteatern Vilhelmina i samarbete med ABF Mitt i Lappland

Släktkalaset
Maria Bloms pjäs Masjävlar från 2001 är en fantastiskt 
rolig, rapp och välskriven dramakomedi om tre systrar som strålar 
samman för att fira sin pappa som fyller jämnt. I vår version har vi 
förflyttat handlingen till Västerbotten och döpt om den till Släktkalaset. 
För det är precis det vi vill bjuda in er till – 
ett dundrande släktkalas, en 
sprudlande fest, ett spektakel
med lekfullt skådespel, sång 
och levande musik, där skratt 
och galna upptåg blandas 
med syskonkärlek,rivalitet 
och djupaste allvar.

Turnépremiär

Annonssponsorer:

Volgsjövägen 72
Tel 555 00Hot Stuff

Ingång till salongen på baksidan

2018

SÄLJES: Blåbär och lingon, färdigrensade.
Tel 073-182 56 16.

Mathias Utbildning/Entreprenad Konsult

BAM (Bra Arbets Miljö) Utbildning
i Lycksele med 2 sammankomster:
27 sept & 11 okt, med hemuppgifter mellan kurserna

Lämplig för: skyddsombud, chefer, arbetsledare m. �.
Passar både små-, stora företag och offentlig sektor.

Anmälan senast 20 september. 
Begränsat antal platser, Först till kvarn …

Faktablad med info. och pris, �nner Ni på 
www.muek.com, där �nner Ni också övriga MUEK-kurser

info@muek.com, 070-535 35 86, www.muek.com
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Vi behöver en kunnig och
påläst vilhelminabo i Landstinget.

Vi behöver en kunnig och
påläst vilhelminabo i Landstinget.

Musik med Max.
Vi bjuder på grillat vid tältet!

Allsång på torget –
med Max och Karolina. 

Vid tältet bjuder vi på ”grillat”!

Besök Kristdemokraterna
i Tältet och på ICA-torget!

Musik med Johnny
och kaffe i tältet. 

Onsdag & torsdag från kl 17.00

Fredag från kl 17.00

!

yy

0

och kkaffe

Onsdag 

Fredag f

Lördag från kl 11.00

KD:s valvaka 
i restaurang Prima, 

Skansholm. 
Plockmat och kaffe

för 100-lappen. 
Sympatisörer och 

medlemmar – 
varmt välkomna!

Söndag från kl 20.00

Kryssa
Max Fredriksson!

Max Fredriksson, läkare, Vilhelmina
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Jag heter Gunilla Eliasson-Lindgren född och uppvuxen i Vilhelmina.
Jag har varit fackligt aktiv sedan 70 talet, och nu sitter jag i utbildnings-
nämnden och är 1:e ersättare i fullmäktige. Varför då kan man fråga. 
Jag är intresserad av de frågor som rör skolan, utbildning och hur vi i 
vår kommun ska kunna ge våra barn och ungdomar den bästa starten i 
livet. 
Och jag vill även arbeta med andra frågor som är viktiga för kommu-
nens medborgare.
Vi står inför en rejäl utmaning, att ersätta 800 000 personer i arbetslivet 
fram till 2025. Då behöver vi en skola som ger våra barn och ungdomar 
den plattform de behöver för att kunna möta utmaningarna i livet och i 
arbetslivet. 
Vad främst göra i kommunen? 
Att se ungdomarna som de individer de är, som ifall de skulle behöva 
extrastöd, ska det finnas. Men också i att främja de elever som ligger 
före läroplanen, för att fasthålla deras intresse för skolan.
 Att lärarna ska vara lärare och inte administratörer, vilket oftast innebär 
att lärartiden med eleverna blir allt mindre, vilket försämrar elevernas 
motivation och inlärande.
Anställa kuratorer och socialpedagoger som avlastar lärarna och ger 
eleverna det stöd som de har rätt till om och när de behöver det.
Samtidigt måste också föräldrarna förstå att livet utanför hemmets 
väggar löper vidare och utvecklas. Numera är inte samhället likadant 
som för 40 år sedan. Samhället och arbetsgivarna ställer allt högre krav 
på utbildning och kunnande. Många enkla jobb som fanns för 40 år 
sedan, och gav en relativt hög lön finns inte längre. Att, exv. köra lastbil, 
i yrkestrafik kräver förutom körkort, yrkeskompetensbevis, ADR, data-
kunskap och vad annat, som ska förnyas vart femte år, och som kräver 
att man kan läsa och skriva felfritt, ibland på flera språk. En högre 
grundkompetens är alltså ett absolut villkor som skolorna måste förse 
sina elever med på bästa vis. - Låt oss jobba för det!
Vill du ha ett parti som lyssnar på dig och jobbar för dina rättigheter?
Rösta då på Politiskt Alternativ den 9 september.

Hej!
Jag heter
Gunilla
Eliasson-Lindgren
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ÄLGJÄGARE!!ÄLGJÄGARE!!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86

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

VARI-tryck AByck ABryycry

Har jakten varit
lyckosam?
Tillbehören finns alltid i
lager hos oss.

Påstejp

T ex:

Kraftpapper
(vitt/brunt)

Pappers-
muggar

 Engångshandskar

(både vinyl och nitril),

 Torkpapper
(flera sorter)

PPaa
mm

( Pappers-
tallrikar

Sopsäck

Engångs-
förkläde

((

SSopp

Torkrulle-
hållare
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3

4 5

6

7 8 9

10

11 12

13 14

15

Melodikrysset v.36 - 8 september

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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Allt för skolstartenAllt för skolstarten
hittar du hos oss!hittar du hos oss!

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

VARI-tryck AB

Vilhelmina
– bilder från förr

Centrum
Volgsjövägen/
Storgatan i
Vilhelmina
Bilden tagen i
mitten av 60-
talet. Det råder
ännu vänster-
tra�k.

Bilden utlånad av en av våra läsare.

Har du någon gammal bild från Vilhelmina kommun, av platser och
miljöer som idag ser helt annorlunda ut, som du kan tänka dig att
låna ut till oss för publicering i VILHELMINA-aktuellt?
Hör gärna av dig! Självklart får du tillbaka dina bilder.
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