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Alla pizzor innehåller toma

Extra tillägg kan fås till alla pizzor för 1

Margherita

Vesuvio

Skinka

Capricciosa

Skinka, champinjoner

Bussola

Skinka, räkor

Hawaii

Skinka, ananas

Labella

Champinjoner, skinka, räkor

QS
Champinjoner, kronärtskocka, räkor, skinka

Tutti frutti

Skinka, banan, ananas, curry

Vegetarisk

Champinjoner, lök, paprika, oliver

Havets special

Tonfisk, räkor, musslor

Milanese

Skinka, champinjoner, köttfärs

Calzone (inbakad)

Skinka
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Calzone speica

Skinka, räkor

Vega
Skinka, champin

Paradiso

Lök, paprika, s

Romana

Lök, bacon, ä

Åsele spe

Lök, champ

Mexican

Köttfärs, j
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Sish 
Lök, c

Oxfi
Lök
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FVARI-tryck
i Vilhelmina AB

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

Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse

Nr 82012-02-23

VILHELMINA-aktuellt

VILHELMINA
Priserna  gäller t o m.  2012-02-26  eller så långt lagret räcker
Tel: 0940-395 80

Öppet alla dagar 8-21

Apelsiner
Röda
1 kg i påse

Färsk laxfi lé
BOTNIAFISK
Hel sida

 

Kaffe
LÖFBERGS LILA
500 gr

SPELHÖRNAN
Anmäl dig till FEMKAMPEN

som är V4, Dagens Dubbel, V86, V75, V65.
Hämta ett bonuskort för Travet.

Lösviktsgodis
KARAMELLKUNGEN

Grillad fläskkarré
Grillad i butiken

Välkommen!
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NYBERGS DELI
Max 2 köp/hushåll
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StalonQuality products from Lapland Sweden
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Skinka, champinjone

Bussola

Skinka, räkor
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• Fakturor
• Brevpapper
• Visitkort
• Kuvert
• Broschyrer
• De flesta förekommande
 kontorsblanketter

Välkommen med din
offertförfrågan!

Har du behov av trycksaker?
Då kan vi säkert hjälpa dig.

Det mesta som kan tryckas på papper
 kan du beställa hos oss:

Företagare, föreningar,
privatpersoner...SäS
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FREDRIKA
Tor 13 sep kl 19.00 Bön.
Sön 16 sep kl 18.00 Söndagsgudstjänst B Kraft, P Eriksson.

ÅSELE
Sön 16 sep kl 11.00 Söndagsgudstjänst, B Kraft, P Eriksson.
KONFIRMANDINSKRIVNING
Födelsedagsfest, Församlingshemmet för inbjudna, C Cedergren.

GAFSELE BÖNHUS
Fre 14 sep kl 18.00 Surströmming. Anmälan till Gun 200 64, 
Agge 200 54.                   

VÄLKOMMEN!

ÅSELE-FREDRIKA

FILADELFIA: Tor & fre 19.00 Bön. Lör 18.00 Håkan Axell & 

ungdomsteam, fika. Tis 19.00 Hemgrupper. VÄLKOMNA!

Ett varmt tack till er som hedrat minnet av min älskade 
sambo och vår älskade pappa

BERNTH JONSSON
vid hans bortgång. Tack för blommor och gåvor till olika 
fonder, tack för stöd och visad omtanke.

Mona-Lill, Madeleine, Lillemor
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0941-100 64
0941-100 06

Ljung Blommande

& gröna växter
Köp 3,

betala för 2
– vi bjuder på den

billigaste!

Handla för
minst 200:-
och tävla om
presentkort
för 400:-

Torsdag-fredag

3 st 99:-
45:-/st

Gäller 13-18/9

Tor: Kåldolmar + kokt potatis
Fre: Plommonspäckad fläskkarré, rotsaksgratäng

Lunch
11.00-13.30 85:-85:-Inkl måltidsdryck & kaffe

/pers

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

Kåserier/dikter
Ibland finns det plats över i våra annonsblad när alla sålda annons-
platser är fyllda. Då behöver vi vad vi kallar för "utfyllnadsmaterial".
Har du kåserier/anekdoter, gärna med lokal anknytning och kanske 
med humoristiskt inslag, eller varför inte dikter eller poesi som du 
kan tänka dig att dela med dig av till våra läsare är du välkommen 
att lämna in detta till oss. Antingen via e-post eller vanlig post.
Vi förbehåller oss naturligtvis rätten att välja ut vilka inslag vi 
publicerar. Någon ersättning för publicerat material utgår inte men 
det är en chans att visa upp sina alster för en större publik.
VARI-tryck i Vilhelmina, Volgsjöv 94 C, 912 32 Vilhelmina. post@varitryck.se
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PGA BUDGETNEDSKÄRNINGAR, BLIR DETTA ER NYA  
ARBETSPLATS. SE LEDNINGENS NYA POLICY NEDAN!

KONTORSPOLICY
KLÄDSEL :
1) kom till jobbet klädd efter din lön 
2) kommer du klädd i Pradaskor eller bär en Gucci-väska, antar vi att du  
 har en god ekonomi och att du därför inte behöver någon löneökning.
3) är du klädd i ”trasor”, måste du lära dig handskas med pengar bättre 
 så att du kan köpa bättre kläder, därför blir det ingen löneökning.
4) är du klädd helt rätt så är du precis där du ska vara, och behöver
 därför ingen löneökning 

SJUKFRÅNVARO : 
Vi kommer inte längre att acceptera läkarintyg. Orkar du gå till dokt- 
orn, orkar du gå på jobbet. 

LEDIGHET: 
Varje anställd kommer att få 104 fridagar per år, vi kallar dem lördag 
och söndag. 

TOALETTBESÖK :
Alldeles för mycket tid tillbringas på toaletten. Nu införs därför en 
strikt treminutersregel för dessa besök. Efter tre minuter ljuder ett 
larm, toalettpapperet dras tillbaka, dörren öppnas och toalettbesök-
aren fotograferas. Vid en andra upprepning av förfarandet så sätts 
bilden upp  på kontorets anslagstavla under ”återfallsförbrytare”. 

LUNCH : 
* Magra personer får 30 minuters lunchrast eftersom de behöver 
 äta mer för att se friska ut. 
* Normalviktiga personer får 15 minuters lunch för att inta en bal-
 anserad måltid så de kan bibehålla sin medelmåttiga figur. 
*  Överviktiga personer får 5 minuters lunchrast, då det är all tid 
 som behövs för att dricka en mugg Nutrilett. 

Slutligen: 
Tack för att du är lojal mot ditt företag. 
Vårt motto är att alltid ha en positiv anda inom företaget och därför 
vill vi självklart att ni skickar alla frågor, kommentarer, bryderier, 
klagomål,  irritationer, anklagelser eller övriga aggressioner någon 
annanstans.  

 Ledningen 
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Vilhelmina Höstmarknad & Mässa 
med Jakt-, Fiske-, Hem- & Fritidstema 5-7 oktober

Det finns fortfarande platser kvar – Ta chansen att ställa ut och sälja DINA produkter. 
Anmälan sker på www.visitvilhelmina.se eller ring Annika 070-250 09 75.

Bion i Åsele visar
Fredag 14/9 kl 20.00. 15 år, 70 kr.
Söndag 16/9 kl 19.00. 15 år, 70 kr.

HAMILTON 2:
Men inte om det gäller din dotter. b
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Hjärt- och Lungsjukas Förening i Åsele
inbjudes till Föreningen i Dorotea.
Tid: Fredag 28 september kl 16.30.
Plats: MB Dorotea.
Program: Kort medlemsmöte därefter föreläsning av profes-
sor Ove Johnsson, Hjärtcentrum, Umeå. Efter föreläsningen 
mat med dans till Englunds orkester. Kostnad 150:-/person. 
Anmälan är bindande. Resan till Dorotea ordnar var och en. 
Det är samåkning som gäller. Anmälan senast 22/9 till Siv 
Adamsson tel 070-208 20 01, Anly Jonsson tel 070-342 86 90.

Välkommen med anmälan!

Tel 070-321 75 79

Goes 520 49900:- 
  inkl moms

Dinli 600 59000:- 
  inkl moms

Industrivägen 6, Vilhelmina.

Plogpaket
ingår i priset.

Värde 7300:-

3 års garanti.
Olika utrustningspaket till starkt nedsatta priser.

HÖSTKAMPANJ 
på 4-hjulingar!
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Lediga lägenheter, Skogsstation i Dikanäs.
2 r o k samt 3 r o k. Tel 070-206 16 25.

Utbildning i CAD-teknik
Kvällskurs helt på distans för företagare och enskilda.

Platser kvar, omgående anmälan! 
www.vilhelmina.se/larcentrum

Siri Nilsson tel 0940-142 34
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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 jätte-
kul.
- 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
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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.37 - 15 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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Middagsmöte på Åsele Wärdshus
19 september kl 18.00  

 
 

 
 

 
 På agendan finns bland annat:  

- Återkoppling från vårens företagsträff med Svenskt Näringsliv. Vad har 
hänt sedan förra gången? Hur går vi vidare? 

- Information om kommande dialogmöte och Åselegalan 
- ALMI Företagspartner Nord AB informerar om Almis finansierings- och 

rådgivningsverksamhet. Kom och ställ frågor på vilket sätt Almi kan bidra 
med ditt företags utveckling, hur hittar du nya marknader, letar du 
riskvilligt kapital, vad behöver du? 

Anmälan senast 14/9 till  
Robert: 0941-142 40, 070-271 59 32 eller robert.borgen@asele.se 

 
 

 
 

 Varmt välkomna!

Älglotteri – Granlidens jaktlag
Vinnande nr: 47, 55, 116, 144, 161, 168, 200, 205, 222, 226, 229, 261, 274, 280, 
319, 323, 375, 391, 394, 397, 398, 404, 417, 419, 421. Vinnarna är underrättade.

Personlig assistent, natt
Åsele kommun söker dig som vill jobba nattetid som
personlig assistent till en pojke med tracheostomi 
och hemrespirator.

Utbildning: undersköterska/barnsköterska. Vi ser gärna att du 
har erfarenhet av arbete inom vården eller med barn.
Nattjänstgöring 62,6 %. Jobba två helger av sex.
För mera upplysningar ring:
enhetschef Christine Englund 0941-140 29 eller 
1:e socialsekreterare Erling Dalgren 0941-140 15.
Välkommen med din intresseanmälan till:
Åsele kommun, sociala avdelningen, 919 85 Åsele.
E-post: sociala@asele.se
Sista datum för anmälan 12-09-23.

ÅSELE KOMMUN



www.varitryck.se

STOR FLYTTLOPPIS! Hos fam Edvardsen, Bondeg 8, Åsele, sön 
16/9 kl 10-18. BILLIGT HUS TILL SALU! Barnvänligt lugnt omr, 
5 rok, 2 badrum + källare, fjärrvärme, stor altan, stor grönskande 
tomt med äppelträd, 2 förråd, garage & carport. Tel 070-244 01 93.


