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ÅSELE
Sön 1 juli kl 11.00 Högmässa. Roland Ahlstrand, Petra Eriksson. 
FREDRIKA
Sön 1 juli kl 14.00 Högmässa. Roland Ahlstrand, Petra Eriksson.

VÄLKOMMEN!

ÅSELE-FREDRIKA

FILADELFIA: Lör 11.00 Sång i parken. Sön 11.00 Gudstjänst 
med nattvard, predikan Ronald Findin, sedan församlingsmöte, fika.

ÅSELE DRILL vill tacka följande för resebidrag till 
Åtvidaberg och vårt deltagande i Drill-RM.

Åselegård, Maggans Ekonomitjänst, Lapplandstransport, 
Inlandsfrakt, Handelsbanken, Kronan, Åsele Vulk, OKQ8.

Tack så mycket! Vi hade jättekul!

Lomsjödagen lördag 7 juli kl 11-15
Loppis, café & försäljning av tunnbröd. Man kan även 
prova på att baka tunnbröd, karda & spinna ullgarn. 
Skolfotoutställning med bilder från 1928-1960-talet. 
Alla varmt välkomna!

Retfulla stubbar på tomten/marken!
Jag kommer till er och tar bort stubben/stubbarna 
enligt avtalad spec/pris.
Kvar blir en slät yta som man kan så med gräsfrö 
omgående.
 Fördelar med stubbfräsning är följande: 
-Ingen markförstörelse -Inga dyra bortforslingar av bråte.
-Ingen kabelvisning  -Ingen återfyllning av material.
-Snabbt & Smidigt

Företag, kommun eller privatpersoner kontakta mig:
Mikael 073-846 03 97   www.stubbtjanst.se Välkomna
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LÄGENHET LEDIG: 2:a Fiskargatan 9 C, 
nedervåning. 070-621 65 44.

Kvartersloppis
Onsdag 4/7 kl 16-19. Utförsvägen 5 och Lokvägen 23.
Välkomna!

Boka in årets Gafseledagar 7-8-9 juli!  7/7 kl 14-18 på Gafsele 
Bygdegård, paltservering. Kl 16 Underhållning av Kenneth 

Nordwalls Swinggrupp med Maria Bervelius. 8/7 kl 11.00 Guds-
tjänst i EFS bönhus, kyrkkaffe. 9/7 kl 18 Brännboll Öst mot Väst 

på Östra sidan. Se utförlig annons nästa vecka.

Öppet: tis-fre 10.00-18.00
 lör 10.00-14.00
Adress: Storgatan 15 (Gamla Kyrkstadskiosken)

 Vilhelmina
(Kortbetalning från v. 23)

 

Jag fyller på med nya varor varje dag!
             Välkomna!

Vi köper även upp!

KOM OCH UPPLEV ETT LEVANDE KULTUROMRÅDE
Caféet öppet alla dagar 11.00–17.00.

SOMMARENS AKTIVITETER VID TORVSJÖ KVARNAR 
Fred 29/6 kl 18.00 Berättarafton om Vittra och sånt.
Onsd 4/7 kl 17.00-19.00 Träffas, trivs och prova på att Trumma med Ann 
och Bengt vid lägerelden - hur bygger du en egen trumma?
Torsd 5/7 kl 11.00-17.00 Att karda och spinna ull. Kom och prova på att 
spinna med slända och spinnrock under ledning av Ann Jakobsson Romby.
Söndag 8/7 Tjärbränning i husbehovsformat med start kl 16.00.
Söndagsmiddagsmys till doften av tjära. 
Torsd 12/7 kl 12.00 Att mala och sikta kornmjöl tillsammans med
Elisabeth vid Jon Isaks kvarn.
Sönd 22/7 kl 11.00 Sommargudstjänst. 
Vecka 30 Litauisk vecka. 
Torsd 2/8 kl 18.00 Allsångskväll med Lisbeth Hagberg.
Vecka 32 Paltvecka. Säsongen avslutas sönd 12/8 kl 14.00 med dragspels-
musik av Cornelis Effern.

I samarbete med Stiftelsen Kvarnbäcken och Vuxenskolan
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www.norra.se

Björn Ferry, medlem i Norra Skogsägarna

Sikta mot framtiden!  
Under hösten lanserar Norra ett helt nytt webbkoncept. Förutom en  sprillans  
ny hemsida erbjuder vi dig som medlem ett personligt konto med inlogg-
ning där du kan hålla koll på det mesta som gäller din skog. Har du dessutom 
tecknat en skogsbruksplan får du tillgång till den på  webben och som app 
för iphone och ipad.  Så nu är det verkligen dags!

Vi bjuder på en ipad – eller två
Om du som medlem tecknar en ny skogsbruksplan och ett virkeskontrakt 
på minst 500 m3fub skickar vi med en ipad eller en iphone helt utan kostnad. 
 Tecknar du ett virkeskontrakt på minst 1 000 m3fub skickar vi med både en 
ipad och en iphone. Gör som Björn – ta sikte mot framtiden och ska�a Norras 
skogsbruksplan!

Slå oss en signal eller titta in på  
en kopp fika för mer information.                                                                         

Medlemserbjudandet gäller tecknande av skogsbruksplan inklusive virkeskontrakt (bar-
marks   post) senast 2012-10-01. Vid tecknande av en skogsbruksplan inklusive virkeskontrakt 
(enligt ordi narie prislista) om minst 500 m3fub får du välja antingen en iPhone 4S/32GB 
(värde 5 300 kr) eller en iPad 2/64 GB (värde 5 300 kr). Vid tecknande av en skogsbruksplan 
inklusive virkeskontrakt om minst 1 000 m3fub får du välja både en iPhone 4S och en iPad 2  
   alternativt två iPhone 4S eller två iPad 2. Obser vera att all  
      teknisk support sker genom Apples ordinarie kanaler.
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Reconnective Healing®
Nu i Storuman via Åbackens Gym & Rehab A

Välkommen att beställa din tid via telefon/sms 

Reconnective Healing® Level I/II

Säljes: Rymlig lägenhet Häggatan 8H, Vilhelmina.
63 m�, egen tvättstuga, inglasad balkong, carport.
Ring för mer info 070-534 92 06 eller 073-847 90 64
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DANSGALA
LÖRDAG 7 JULI
21.00-02.00

SAGAHALLEN 
VILHELMINA
PUB - SERVERING

18 år obl. leg Arr:

Kom och besök vår mysiga och dansvänliga 

dansgala, nu mysigare än någonsin!

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

Glöm ej AUKTION i BÄSKSJÖ lördag 30 juni kl 10.00.

Det började som en släng av Gröna vågen när läkaren 
Göran Carlsson flyttade till Kramfors, nu äger han 720 
hektar skog. Nyligen tecknade han flera större kontrakt 
med virkesköparen Lage Tjärnström på Holmen. 
Samtidigt beställde han vårt återväxtpaket med åter-
växtgaranti. Garantin är kostnadsfri vid tecknande av 
avverkningsuppdrag.

Tryggad återväxt

Läs mer om Göran på www.holmen.com

Nicklas Stenlund, distrikt Lycksele 0941-660 66           

”Återväxtgarantin 
känns väldigt trygg om 
vi skulle ha otur med 
planteringen.”
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Sugen  på en ipad?Kolla in vårt  
erbjudande på  

www.norra.se

www.norra.se

Ett steg närmare dig!
Sedan några veckor tillbaka har Norra Skogsägarna en helt ny skoglig orga-
nisation. Den mest märkbara skillnaden är de nya geografiska indel ningarna. 
Fyra regioner har blivit åtta virkesområden.

För dig som skogsägare kommer förändringen enbar t att medföra fördelar. 
Framför allt innebär det här tajtare och bät tre samarbete inom virkesområdet 
samt att stödet och rådgivningen till dig blir ännu bättre.

Här nedan ser du skogstjänstemännen som ingår i ditt virkesområde. Ta kon-
takt med någon av oss om du har några frågor, funderingar eller bara vill boka 
in ett förut sätt  ningslöst möte!  Ha en riktigt skön sommar!

Christoffer Berg
Skogsinspektor 
Mobil ���-��� �� ��
christoffer.berg@norra.se

Dorotea/Åsele

Magnus Furmark
Tf virkesområdeschef 
Mobil ���-��� �� ��
magnus.furmark@norra.se 

Vilhelmina/Lycksele/Dorotea

Tommy Gustavsson 
Skogsinspektor
Mobil ���-��� �� ��
tommy.gustavsson@norra.se

Storuman/Sorsele

Sven-Erik Tidström
Skogsinspektor 
Mobil ���-��� �� ��
sven-erik.tidstrom@norra.se

Vilhelmina/Åsele/Dorotea

Tomas Nilsson 
Skogsinspektor
Mobil ���-��� �� ��
tomas.nilsson@norra.se

Åsele/Dorotea/Lycksele

Karl-Magnus Sihlén
Produktionsinsp./skogsv.
Mobil ���-��� �� ��
karl-magnus.sihlen@norra.se

Lycksele

Olle Lindh 
Skogsinspektor
Mobil ���-��� �� ��
olle.lindh@norra.se

Storuman/Sorsele

y g

Lycksele 
sbo

Storuman 
sbo

Vilhelmina 
sbo

Sorsele 
sbo

Lars Andersson
Produktionsinspektor 
Mobil ���-��� �� ��
lars.andersson@norra.se

Södra Lappland

Södra Lappland virkesområde
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"HÖSKJUSS’N"
  Våren -61
  Jag hade fått jobb som dilligensförare hos Postverket 
(bussförare). Fick jobb direkt fulltid. Denna morgon ringde 
telefonen tidigt. Bussåkaren Signar Bergdal: 
- Kan du köra Nästansjöbussen. Jag är utan förare.
Precis den dagen stod det F i min körjournal.
- Kan jag väl, jag har ju fridag så visst. Är det två turer på 
Nästansjön?
- Ja. Tack va bra!
Jag hämtade bussen i Nästansjö, som blev full med skolbarn, 
mjölk & post till Vilhelmina.
  Andra turen upp - inte en resande, men mycket gods - bla 6 st 
höknippen till bonden Lars-Erik Henriksson. Höbalarna lastades 
som vanligt på taket av bussen, fastbundna med rep. Spännband 
fanns inte på den tiden. Jag körde min buss vänster mot Lövli-
den, under viadukten, jag kände bussen satte sig. Viadukten var 
mindre på den tiden och när jag tittade i backspeglarna var det 
hö, mycket hö. Det var Lars-Eriks hö som låg på vägen.
  Jaha, vad gör man. Då kom pappa Nisse: 
- Far till min trummis, Stig Sjöberg. 
Nisse var banvakt åt SJ. Han cyklade för att kolla banan med 
dressin. 
Nisse: - Ske jä hjälp dä?
- Jaa tack, men va gör vi?
-Vi ber e in i buss’n.
- Ja okej.
  När jag kom fram till Henriksson bad jag om ursäkt.
- Ta ä bare lugnt, ä hanne ha hänt förut. Du e int först, å dä kom 
no å hänn igen. Du verka ju ha tege ve dä allä höstråa.
- Jaa, dä va då ingenting kvar på vegen. Sä tack 
Lars-Erik, jä trodd du sku bli etret. Tack, vi hörs.
  Även rutinerade hade besvär med viadukten. Jag vet
en bussförare som körde med fyra nya träbåtar på taket,
efter viadukten - bara kaffeved.

Sten Rune Erik Eneröd
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www.scaskog.com

Vår granförbrukande industri går på högvarv och har 
stort behov av råvara. Därför har vi infört en sommar-
premie på 40 kronor/m3fub för grantimmer.  

Kontakta din virkesköpare för mer information. 

Sommarpremie 
i granskogen!

Simon Näsström, Dorotea/Åsele västra, tel 0941-143 63
Jan Erik Jonsson, Vilhelmina östra/Åsele östra, tel 0940-379 51

Sommarcafé på Torpet
onsdagen den 4 juli 2012.

Dorotea spelmanslag spelar kl 13.00-14.00. 
Kaffe serveras kl 14.00. Alla hjärtligt välkomna! 

            Vid regn, i matsalen på Åseborg. Samarr med Vuxenskolan.

SPF i Åsele
anordnar: 

KULTURVECKAN / HEMBYGDSDAGARNA
VILHELMINA  1-8 juli

www.vilhelmina.se/kulturveckan         www.visitvilhelmina.se

Kultur- och Fritid 

Vilhelmina Turistbyrå
0940 - 398 86

Visit Vilhelmina
070-250 09 75
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Senaste ny� om akutbilen
Nuläge
Åsele kommun har nu bemannat akutbilen sedan den 16 april med förare från 
räddningstjänsten. Räddningstjänstens personal har få� en bra 
omvårdnadsutbildning och har gjort e� engagerat och jä�ebra jobb. De är 
inställda på a� fortsä�a.
Den nya akutbilen är i toppklass och den medicinska utrustningen likaså. 
Återstår a� stripa bilen som lands�nget lovat a� u�öra.

Förhandlingsläget
I den överenskommelse som kommunen träffat med lands�nget gäller a� 
kommunen skulle bemanna akutbilen med förare från räddningstjänsten fram 
�ll midsommar. För �den e�er midsommar finns en avsiktsförklaring som 
innebär a� kommunen och lands�nget är beredda a� förlänga 
överenskommelsen om båda parter är överens om de�a. 

Kommunens mo�v har varit a� få möjlighet a� utvärdera den �d som gå� 
fram �ll midsommar och a� utöka akutbilens uppdrag �ll a� även innefa�a så 
kallade prio 2-larm. Tiden för utvärdering har varit för kort med hänsyn �ll a� 
akutbilen försenades och a� bilen by�s ut e� antal gånger. Lands�ngen har
hi�n�lls avvisat kravet på prio 2 och förhandlingarna om en fortsä�ning har 
inte kunnat slu�öras.

Fram�den
Kommunen har inte träffat något avtal om a� förlänga den överenskommelse 
som gällde fram �ll midsommar.
Kommunen krav på a� akutbilens uppdrag även ska innefa�a så kallade prio 
2-larm kvarstår och förhandlingarna är inte avslutade. Förhandlingarna gäller 
även e� närmare samarbete kring lands�ngets och kommunens verksamheter 
på sjukstugan och frågor inför kommunens övertagande av hemsjukvården. 
Så länge förhandlingarna förs anser kommunen sig inte kunna bryta den 
avsiktsförklaring som träffats med lands�nget. 
Kommunstyrelsen har beslutat a� akutbilen ska visas upp för allmänheten 
innan ny� avtal är klart.

Dagsläget
Den överenskommelse som gällde fram �ll midsommar kommer därför, utan 
a� kommunen förbundit sig a� bemanna akutbilen med förare från 
räddningstjänsten, a� förlängas så länge förhandlingar pågår och a� en seriös 
utvärdering av den �d som varit kan ske.

Kommunledningen

ÅSELE KOMMUN

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se
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Sommarens öppettider hos Folktandvården:
Måndag-torsdag kl 07.10-16.40
Fredag kl 07.10-12.10

Vilhelmina  Åsele                   Dorotea
tel 0940-155 60  tel 0941-143 50 tel 0942-251 40

v 27 Öppet 2-6/7 v 27 Öppet v 27 Öppet
v 28 Öppet 9-13/7 v 28 Öppet v 28 Stängt
v 29 Öppet 16-20/7 v 29 Stängt v 29 Stängt
v 30 Öppet 23-27/7 v 30 Stängt v 30 Stängt
v 31 Öppet 30/7-3/8 v 31 Stängt v 31 Öppet
v 32 Öppet 6-10/8 v 32 Stängt v 32 Stängt
v 33 Öppet 13-17/8 v 33 Öppet v 33 Stängt

Trevlig sommar önskar vi på Folktandvården!

Sommartider

Semesterstängt endast v 27.
Drop in mån-tis 10.00-18.00.
Övriga dagar tidsbeställning, tel 45 110.

DAGBÖCKERDAGBÖCKER
Dagböcker, femårsdagböcker, finare
 anteckningsböcker finns nu hos oss!

Välkommen in!

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

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

VARI-tryck AB
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Veckorna går och det drar ihop sig till semesterstängt på VARI-tryck.

Vi kommer dock att ge ut ett "extrablad"

torsdagen den 26 juli!
Vi trycker och gör färdigt före semestern

och därmed blir MANUSSTOPPET

tisdag 5 juli kl 17.00.
Tänk på detta när ni planerar er sommarannonsering!

Vi håller tryckeriet stängt 16/7 – 13/8
Sista VILHELMINA-aktuellt och ÅSELE-NYTT

före semestern kommer torsdagen den 12 juli.

SEMESTERTIDER!

Under veckorna 28-29-30 har vi
öppet med begränsad service.

Glad sommar!

Maria, Katarina & Ann-Charlotte

Postgatan 10, Vilhelmina
UUUU
öö

Mån-tor 09-17
Lunchstängt 12-13

Presentkartonger
i wellpapp, med handtag.
Vi har ett antal presentkartonger med handtag i lager,
och dessa säljer vi nu ut till kraftigt reducerade priser
i större eller mindre partier.
Innermått är 340 x 270 x 110 mm. Om intresse finns kan
vi naturligtvis trycka lämplig etikett till kartongen. 

Data Graf

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina. Tel: 0940-152 40. Fax: 0940-558 86.
E-post: post@varitryck.se   •   Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck &
Data Graf AB
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ÅRETS AUKTION I ÅSELE:
Bohag, verktyg, maskiner, 20 gevär, veteranbilar.

Se utf annons VK/VF 28/6 under auktioner. Tel 070-699 13 42.

KOM IHÅG....
Toner, kaffe, kassarullar inför semestern!
(Vi har toner till alla skrivare.)

Begränsade öppettider
under juli.

Michael, Berit & Stig

Umeå 090-10 90 00
Skellefteå 0910-73 40 00

Lycksele 0950-347 50  
LFvasterbotten.se

Länsförsäkringar känner till dina behov som lantbrukare. Därför 
ser vår service ut som den gör. Hos oss får du hjälp med 
banktjänster, lån, skogskonto, EU-kredit, maskinfinansiering 
samt person-, sak- och lantbruksförsäkringar. Allt finns under 
ett och samma tak. Det blir enklare så.

Vi är lite eljest.
Det är också vår styrka.
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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

Melodikrysset v.26 - 30 juni

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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Auktion marknadssöndag, den 15 juli kl 12.00 på Visjömon, 
se kommande annons.

Lördag 30 juni kl 19.00 till 24.00 på Åsele Camping.
GRILL- & DANSKVÄLL. Livemusik med Bo Beverlöv.
300:-/person. Boka plats på tel 072-247 05 81. www.aselecamping.se

Yxsjödagen lördag 30 juni kl 11-15 Yxsjö Bygdegård
* Luftgevärsskytte där vi korar 2012-års Yxsjömästare

* Fikaförsäljning  * Servering av våfflor  Alla varmt välkomna!
Arr: Yxsjö Bygdegårdsförening i samarbete med Vuxenskolan

50% på SOMMARPLANTOR
30% på PERENNER, BUSKAR, TRÄD

Östernoret, Åsele • Tel: 0941-440 00 • www.genbacks.se
Öppettider fram till 6 juli: vardagar 10-17.

PLANTREA! PLANTREA! 

      PRO:s och HSO:s ÖLANDSRESA
Avresa 13 aug, 6 dagar. Pris 5995:-.

Anmälan senast 10 juli till Kennet Andersson
801 80, Ann Mikaelsson 070-246 31 27.

Äntligen!

En del av dödsbo utförsäljes, hos Yvon, Storgatan 7. 
Tel 0941-101 49 eller 0768-29 81 04.

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

SOMMARFEST i Östernorets bygdegård
Lördagen den 30/6 kl 16.00

Det blir middag, lotterier och underhållning av Färgen Brun. 
Pris: 100 kr, barn under 12 år gratis. Fotojakt hämtas utanför 
bygdegården kl 16.00 fredag den 29 juni och lämnas in på 
samma ställe senast kl 16.00 dagen efter. 

Tunnbrödscaféer i bygdegården, torsdagar 19/7 och 26/7. 
Öppet 16.00-20.00. På sista caféet blir det underhållning. Loppis 
öppet. Spela boule och kubb.
 Östernorets bygdegårdsförening
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Sugen  på en ipad?Kolla in vårt  
erbjudande på  

www.norra.se

www.norra.se

Nordmaling 
sbo

Örnsköldsvik 
norra sbo

Bjurholm-Fredrika 
sbo

Ett steg närmare dig!
Sedan några veckor tillbaka har Norra Skogsägarna en helt ny skoglig 
orga nisation. Den mest märkbara skillnaden är de nya geogra�ska  
indel ningarna. Fyra regioner har blivit åtta virkesområden.

För dig som skogsägare kommer förändringen enbart att med- 
föra fördelar. Framför allt innebär det här tajtare och bättre  
samarbete inom virkesområdet samt att stödet och rådgiv- 
ningen till dig blir ännu bättre.

Här nedan ser du skogstjänstemännen som ingår i ditt virkesområde.  
Ta kontakt med någon av oss om du har några frågor, funderingar eller  
bara vill boka in ett förut sätt  ningslöst möte!  Ha en riktigt skön sommar!

Norra Ångermanland virkesområde

Tommy Strandberg
Prod.inspekt./skogsv. 
Mobil 070-381 63 37
tommy.strandberg@norra.se 

Nordmaling

Eilert Eriksson 
Skogsinspektor 
Mobil 070-336 74 70
eilert.eriksson@norra.se

Örnsköldsvik norra

Tage Westin 
Skogsinspektor
Mobil 070-336 83 13
tage.westin@norra.se

Örnsköldsvik norra

Karin Hägglund
Skogsinspektor 
Mobil 070-336 03 25
Karin.hagglund@norra.se

Örnsköldsvik norra

Leif Strandberg
Skogsinspektor 
Mobil 070-687 10 17
leif.strandberg@norra.se

Örnsköldsvik norra

Göran Westman
Virkesområdeschef 
Mobil 070-355 85 59
goran.westman@norra.se 

Norra Ångermanland

Tommy Israelsson 
Skogsinspektor 
Mobil 070-336 16 91
tommy.israelsson@norra.se

Bjurholm/Fredrika

Kjell-Anders Persson 
Produktionsinspektor
Mobil 070-684 78 40
kjell-anders.persson@norra.se

Bjurholm/Fredrika

Anders Bergh 
Skogsinspektor 
Mobil 070-358 10 20
anders.bergh@norra.se

Bjurholm/Fredrika

Karl-Johan Krekula
Skogsinspektor 
Mobil 070-579 97 86
karl-johan.krekula@norra.se

Nordmaling

Martin Sundström
Skogsinspektor 
Mobil 070-660 25 22
martin.sundstrom@norra.se

Nordmaling


