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 Mio Vilhelmina.
 Videvägen 54. 0940-128 25 Mån-fre 9-17.30. Lör 10-14. 

www.mio.se

Vårens MYSKVÄLL-nattöppet!

Fredag 30/3 till 22.00
Vårens MYSKVÄLL-nattöppet!

Fredag 30/3 till 22.00

Chicago
Schäslong + 2-sits + divan

8 995:-

MASSOR AV FYND UNDER KVÄLLEN
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M M......M M

UTSTÄLLNINGS-
SÄNGAR
TILL HALVA PRISET

FÖRST TILL KVARN!
PASSA PÅ!
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Åsele Lärcentrum hjälper företag med sina  
utbildningsbehov. Just nu har vi förfrågningar på: 

- Grundläggande livsmedelshygien 
- Arbete på väg 

Har ditt företag behov av någon av de här utbildningar,  
kontakta Lärcentrum så samordnar vi era behov. 
 0941-142 38 jeanette.olofsson@asele.se 

ÅSELE
Sön 1 april kl 11.00 Söndagsgudstjänst. R Ahlstrand, M Thoors.
FREDRIKA
Sön 1 april kl 14.00 Söndagsgudstjänst. R Ahlstrand, M Thoors. 
Tors 5 april kl 19.00 Bön.

ÅSELE-FREDRIKA

VÄLKOMMEN!
FILADELFIA: Sön 11.00 Gudstjänst med nattvard, Per-Gunnar 
Israelsson, sedan församlingsmöte. Tis 19.00 Hemgrupper.
Skärtorsdag 13.00 Sång & andakt på Blåmesen.
14.15 på Åseborg.   Välkomna!           

Ett stort och varmt tack till alla som på olika 
sätt deltagit och hedrat minnet av vår älskade

Björn ”Lillen” Persson
Pernilla, Izabell, Michell och mor Solveig 
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Tel 100 64, 100 06Tel 100 64, 100 06T

Vårplanteringar
med påskliljor

Från 125:-

Duniga buketter
och dekorationer

Från 89:-

D
o

• Påsktårtor •
Wienerstjärna

Öppet v 14: Mån-tors 8-17.30. Under april har vi lördagsstängt!

Inför
påsken:

Goda

NU 39:- (59:-)

Villa till salu. Bredviksvägen 11 Åsele.
Fint läge nära älven med bad och brygga.
Tel: 0941-109 51.

SYMASKINSSERVICE ALLA MÄRKEN
Även nyförsäljning av symaskiner.

GARNBODEN SYATELJÉ, Bärstigen 8, Lycksele
Tel. 0950-104 59, 070-273 87 28
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Bion i Åsele visar
Fredag 30/3 kl 10.00.
Söndag 1/4 kl 19.00.       Barntillåten,  70 kr.

KVARTERET SKATAN

bioniasele@live.se 
www.bioniasele.se

JAKT & SKOGSVÅRD
söker erfaren personal för ungskogsröjning inom Vilhelmina 
kommun. Skriftlig ansökan skickas till:
MH Jakt & Skogsvård, Nästansjö 214, 912 92 Vilhelmina. 
Tel 070-657 38 83.

Åsele Frisksportklubb arrangerar en resa till

Paradisbadet, Örnsköldsvik 
under påsklovet, tisdag 10/4. Klubbmedlemmar har fri resa, 
övriga (i mån av plats) 70:- för resan. Entré till badet kostar 80:- 

för 3-17-åringar och 110:- för vuxna, (gruppriser). 
Vi åker från busstationen kl 09.00 och är tillbaka kring 18.00. 
Anmälan senast 7/4 till Sylve H, 140 78 (arb), 106 82 (hem).
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RS Vector L-TX
• Servostyrning
• Monoschockboggie

Snabb- 
hetspremie  
på utvalda  

modeller  om du 
beställer före 

30/6

Kom och provkör nästa 

Nytro TTX
• Öhlins TTX-dämpare
• 44:a matta

4-takt - 
ingen 2-taktsrök i  i

Måndag
2/4

kl 09.00-15.00

Pris 230:- Mat 100:- Best 0941-142 30
epost: gunilla.andersson@asele.se

Lör 3
1/3 

kl.1
5.00

CARMEN
direkt från Kungliga Operan på Folkets Hus i Åsele

Arr: Folkets Hus och ABF Mi� i Lappland

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

Mitt i Lappland

Vänsterpartiet inbjuder till

ÅRSMÖTE
i ABF:s lokal fredag 30 mars kl 18.00. 
Efter årsmötet bjuds ni på en bit mat.

Hrf och SFR inbjuder till information och visning  

av Syn- och Hörhjälpmedel.

Tisdag den 3 april kl. 11:00 Lokal ABF, Storgatan 31

Medverkande:  Hörselingenjör Ingvar Holmberg,  

       Hörselpedagog Kristina Näsström,  

       Brita Olsson, Vindelns folkhögskola

Kommunens Syn- och hörselinstruktör Marie Johansson

   Välkommen!
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Lägenheter och lokaler 
 

Ni hittar oss under www.asele.se / Bygga, bo & miljö / Åselehus 
Här finns kontaktuppgifter, blanketter och lediga lägenheter. 
Välkommen in!  
 

Stiftelsen Åselehus 
 

Felanmälan Kabel-TV och Internet 
 

Dagtid vardagar: tel. 0941 – 142 20 eller 142 26 
Övrig tid Åsele: tel. 070 – 647 54 11 
Övrig tid Fredrika: tel. 070 – 248 36 34 

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare 
 

Åsele kommun har för närvarande avtal med Migrationsverket på 27 
platser för ensamkommande ungdomar. 
 

På grund av detta söker vi gode män som fungerar under tiden som 
ungdomen är asylsökande.  
Vi söker även särskilt förordnade vårdnadshavare som fungerar som 
ställföreträdande förälder efter att ungdomen erhållit permanent 
uppehållstillstånd och fram till dess ungdomen fyller 18 år. 
 

Vid intresse kontakta: 
Överförmyndare eller flyktingsekreterare i Åsele kommun  
för mera information vad uppdraget innebär. 
 

Åsele kommun tel. växel: 0941-140 00 
 

Välkommen på karriärkväll på Lärcentrum ikväll, torsdag kl. 18.00 
Lärcentrum, ÅNS, kommunen och AF informerar om studier, arbete och 
karriär. 
 

 

 Barn- och utbildning informerar 
 

Kommunal vuxenutbildning  
Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns 
möjlighet att ta del av utbildningsutbudet för gymnasial vuxenutbildning i 
alla länets kommuner. 
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Åsele Lärcentrum.  
 

Svenska för invandrare (SFI) 
Kurser i SFI anordnas i Åsele.  
Alla ansökningar till vuxenutbildning och SFI skall ske genom Åsele 
Lärcentrum. Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold Näsström, tel. 
0941-141 05.  
Studie- och yrkesvägledare är Hanna Persson, tel. 0941-142 37. 
 

För ytterligare information se hemsidan www.asele.se – Komvux eller 
kontakta Åsele Lärcentra tel. 0941-142 37 eller 142 38. 

 

ÅSELE KOMMUN söker 
 

Kontaktpersoner inom socialtjänsten och handikappomsorgen. 
Har du intresse av att vara en kompis till en person som behöver hjälp i 
vardagen med att komma ut i samhället, delta i olika aktiviteter, som 
t.ex. utflykter, gå på bio, ta en fika eller att ha någon att prata och umgås 
med? Då är Du den vi söker. Kontaktperson anställs genom avtal och 
ersättning utgår. Vi söker kontaktpersoner i alla åldrar och just nu är 
efterfrågan större av kontaktpersoner i åldern 20 - 40 år. 
 

För mer information kontakta: 
1:e socialsekreterare Erling Dalgren tel. 0941-140 00  
mail: erling.dalgren@asele.se 
eller enhetschef handikappenheten Christine Englund tel. 0941-140 29 
mail: christine.englund@asele.se 

 

Anmälan slamtömning sommar/höst 2012 
 

De brunnar som tömdes 2011 kommer utan särskild anmälan att tömmas 
även i år. Dock måste nytillkomna anmäla detta senast 30 maj. 
Telefon 0941 – 140 46, Lastbilens tel. 070- 288 03 91.               Tekniska Avd. 

 

Familjerådgivning 
 

Familjerådgivning erbjuds i Åsele kommun. Familjerådgivare  
Michael Edholm kontaktas för överenskommelse om tid för besök.  
 

Tidsbeställning sker på telefon 0620-620 652 eller via mail till: 
Info@nhi.se. 
 

Familjerådgivaren har tystnadsplikt, inga journaler förs och om Ni  
vill, får Ni vara anonym. Familjerådgivningen är kostnadsfri. 
 

SOCIALNÄMNDEN  
 

Boka in årets inspirationsdag lördag 21 april kl. 11.00 med bland 
andra Sverker Olofsson, Zinat Pirzadeh och lokala företagare. 
Besök www.asele.se för att se hela programmet. 

 

Telefontider socialsekreterare 
1:e socialsekreterare: mån, tisd och torsd kl. 08.30 – 09.30 
Social- och flyktingsekreterare: mån, tisd, torsd och fred kl. 08.30 – 09.30  
Telefonnummer växel: 0941 – 140 00 
Övriga tider socialas kansli tel. 0941 – 140 19 och 140 20.  
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FOTVÅRD – MASSAGE – ANSIKTS- OCH
KROPPSBEHANDLINGAR – VAXNING – MAKE UP – MANIKYR

Tidsbeställning enl överenskommelse på
073-091 87 79 (Damiana).

Semesterstängt till sommaren:
Stängt från den 9/4-18/4, 11/6-1/7, 2/8-12/8

Juli & augusti jobbar jag måndagar, tisdagar & onsdagar.
Mammaledig-stängt torsdagar & fredagar.

SALONG DAMIANA WELLNESS I ÅSELE (Storgatan 31) 

SAGATUNSTUGAN 
stängd för säsongen!

LÄGENHETER SÄLJES eller UTHYRES: Fiskaregatan 9.
• 1:a 39,0 kvm. • 2:a 53,5 kvm. Helrenoverad. 
• 3:a 69,5 kvm.
För information: Rikard Edström 070-62 34 223.

    Inbjuder till medlemsmöte med påskbuffé

tisd 3 april kl 15.00 i Kaffestugan.
Stig Viktorsson underhåller! Kostnad 100:-,

anmälan senast 31 mars till Annie 320 20 el 072-716 80 20.
Hjärtligt välkomna!

PS. Vi behöver lotterivinster och folk till lottkiosken i vår! DS.
Mitt i LapplandI samarbete med

Workshops för visioner och mål i
Åsele kommuns översiktsplanering,

onsdagar under mars och april.
Plats och tid är Fredrika Folkets hus, kl 18.00.

Teman under kvällarna:
• 28/3 Mark & vattenanvändning + Bebyggelseutveckling
• 4/4 Miljö och säkerhet + Energi och klimat 
• 18/4 Näringsliv + Infrastruktur
Välkommen att diskutera framtiden för Åsele, Fredrika.

TACK för att ni engagerar er!

/Åsele Kommun, Fredrikas Framtid och
Studiefrämjandet Södra Lappland i samarbete.



www.varitryck.se

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2

3 4 5 6

7 8

9 10

11

12

13

Melodikrysset v.13 - 31 mars

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................



www.varitryck.se

Vilhelmina 0940 -  16 54 42 Verkstad
                               16 54 45 Bildelar
                               16 54 41 Bilförsäljning

Hitta din bil hos oss! 
www.bilbolaget.com

Vi servar alla bilmärken.
Se Månadens volvokortsvara. www.volvokort.com

April månads konstnär, Sylvia Samuelsson, presenterar 
”Tankar kring näver” 

vid SOPPLUNCH  på IOGT-gården, 
måndag 2 april kl 12.00.  

Sista chansen att se Fredrika-damernas konst tor-fre 09.00-12.00. 
Bokade konstverk avhämtas lördag 31/3 kl 10.00.

IOGT-NTO Vuxenskolan Konstföreningen

VARPSJÖNAPPET 2012
LÅNGFREDAG kl 12-14

Förköp startkort tom torsdag 5 april.
Axbergs Maskin & Vapen, Åsele-Grillen, OKQ8 Åsele, 
Vuxenskolan Åsele, Br Pallin Eftr, Statoil Vilhelmina,
Wiks ICA Nära, OKQ8 Dorotea.

1:a pris Varpsjönappet 5000:-. Förköp 1:a pris 5000:-.

Varpsjö 250 år! 1762-2012.
Jubileumspris: Motorisborr lottas i vuxennappet.

Upplysningar tel 0941-610 32 el 070-517 54 87.

Inställes tävlingen kommer utlottning av priser att ske
vid Varpsjö Bygdegård kl 12 Långfredag 6 april.

Varpsjö Bygdegårdsförening,



www.varitryck.se

’’Nybryggt’’

Åsele
Lärcentra

KARRIÄRKVÄLL PÅ LÄRCENTRUM
Torsdag 29/3 kl 18.00.
Välkomna alla som vill veta mer om studier, nytt
jobb eller bara är nyfikna på vad som är på gång!

Nu är det dags att vårrusta
Från och med vecka 12 börjar vi snödika i Åsele. 
Passa även på att beställa underhållshyvling och 
dammbindning. Behöver du hjälp?
Ring oss så får du veta mer!

www.ncc.se/naradig

Drift & underhåll Åsele - 0941 101 06
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Data Graf

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

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

KUVERT
med eller utan tryck köper du
till oslagbara priser hos oss!
Testa oss - en offert kostar inget!

VARI-tryck & Data Graf AB

ÅSELE-NYTT
Tel 0940-152 40, fax 558 86.
E-post: post@varitryck.se

POLITISKT ALTERNATIV i Vilhelmina samlade till årsmöte söndagen 
den 25 mars 2012 beslöt, att göra följande uttalande:   

Majoriteten i Västerbottens landsting har beslutat, att avveckla akut-
sjukvårdsplatserna vid Dorotea sjukstuga, samt upphöra med ambu-
lanstjänsten i Åsele kommun.   

Sedan dess har medborgarna i dessa kommuner uttryckt sitt befogade 
missnöje med beslutet, som klart innebär stora försämringar för de 
berörda kommuninnevånarna, samt för akutvårdssäkerheten för 
boende och besökare i fjällvärlden.   

Verksamhetsförändringar kan i vissa fall behöva göras, men ett oefter-
givligt krav måste då vara, att väl grundade konsekvensanalyser och 
ekonomiska kalkyler arbetas fram, och förankras i god tid innan beslut 
fattas.   

POLITISKT ALTERNATIV vill med detta uttalande uppmana landstinget 
vad det gäller akutsjukvårdsplatserna vid Dorotea sjukstuga, att tills 
vidare behålla dem oförändrade.  

Därpå ska en hållbar ekonomisk kalkyl som medräknar samtliga fakto-
rer, samt en noggrant genomarbetad konsekvensanalys tas fram. Detta 
innebär, att landstinget omprövar sitt beslut, och gör
det rätt från början.   
 Vi kräver, som medborgare i Sverige samma trygghet vid
olycks/akutvårdsfall oavsett var i landet vi bor, och utifrån
detta ska ambulanstjänsten i Åsele kommun finnas kvar.


