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Just nu

0,95% 
RÄNTA

Läs mer på

mockfjards.se

Fönstervisning 
Hallonstigen 13 i Åsele
Välkommen på lördag 29 sept kl 11–13

Har du krånglande eller dragiga 
fönster? Då ska du komma till 
Hallonstigen 13 och se hur fint 
familjen Eriksson fick när vi bytte 
deras fönster. Här får du träffa 
våra Fönstermästare som berät-
tar hur ett perfekt fönsterbyte går 
till. Du får också information om 
vår förmånliga finansiering till 
0.95% ränta. Alla har råd att byta 
fönster med Mockfjärds. Vi ses!

VI
BJUDER PÅ SMÖRGÅS- 

TÅRTA!
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Maria & Linda 0941-102 03

ETT PARTI 20%
p å  a l l t  f r å nVINTERDRESS

Jacka & byxa. Stl 90-130.........(Ord pris 1195:-)

HANDSKAR...........................(Ord pris 198:-)

 699:-
99:-

Onsdag 10/10 har vi
stängt pga utbildning!OBS! 

FREDRIKA
Sön 30 sep  kl 11.00 Söndagsgudstjänst B Kraft, I Löfdahl.
Ons  3 okt  kl 14.30 Barnkör  övar i Församlingshemmet.
Tor  4 okt  kl 19.00 Kyrkokören. 
Fre   5 okt  kl 19.00 MusikCafé: Trubadur Andreas Antonsson,
     Lycksele. Förs hemmet. Serv.      
ÅSELE
Sön 30 sep  kl 14.00 Söndagsgudstjänst B Kraft, I Löfdahl.  
     Kyrkokören. Kaffe o kaka. 
Tis  2 okt  kl 19.00  Bön Kyrkan.
Tor  4 okt  kl 12.00 Dagledigträff Långbäckens kapell.  
    kl 18.30 Kyrkokören övar.

ÅSELE-FREDRIKA

VÄLKOMMEN!
FILADELFIA: Sön 11.00 Bönegudstjänst, Ronald Findin. Tis  

19.00 Hemgrupper. Tor 4/10 11.30-13.00 Drop in bön. Välkomna!

 Medlems-/funktionärsresa 10/11
 till Sundsvall. IKEA eller gokart. ÅMS bjuder på resan,  
 ni betalar själva gokarten (350 kr/person). Detta gäller 
medlemmar och ni som varit funktionärer 2012.
Anmälan senast 4/11 till aselems@hotmail.com eller sms
070-571 08 96. Begränsat antal platser.

Bion i Åsele visar
Lördag 29/9 kl 20.00. 11 år, 70 kr.

TOTAL RECALL
OBS! TIDEN! b
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     Årets sista folkracetävling i Vilhelmina

MIKAELIRACET 29/9 kl 10.00
SPONSORRACE med bl a COOP Åsele och

COOP Vilhelmina bakom ratten!

GODISREGN TILL ALLA BARN!
Välkomna till en fartfylld folkracedag på Sibirien Raceway 

Vilhelmina. Inträde 50:-, barn under 15 år gratis!

Fredag 28/9 kl 12.00-17.00
finns vi på torget, Åsele

med nyrökta & färska varor.
Nu även med kött från eget rökeri!

Din lokala
fiskhandlare

Du är även välkommen att besöka vår gårdsbutik i Vilhelmina!
0940-250 90  •  www.mbergmansfisk.se

KONSTVECKA
Vernissage den 29 september kl 13-16.
NINA PUDJA, Näsåker visar konst i
utställningslokalen, f d Tingshuset.

Övriga öppettider: Sönd 30/9 kl 13-16, onsd 3/10 kl 17-19,
fred 5/10 kl 15-18, lörd 6/10 och sönd 7/10 kl 13-16.

Välkomna!Studiefrämjandet Åsele Konstförening

"Kasta din rabatt" i dagarna 3.
I morgon fredag 28/9 till söndag 30/9

kan du få mellan

10 & 25% rabatt
på det du köper. Tärningarna avgör.

OBS!
Söndagsöppet
12.00-15.00. VÄLKOMMEN IN!

Kom in och låt dig inspireras av alla NYHETER som vi packar upp.

Gäller HELA SORTIMENTET, utom redan prisnedsatta varor
och varor från LJ design samt presentkort.
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SNÖSLUNGOR
från se

Vi har de nya gåstavarna
BUNGYPUMP som fjädrar

och

PASSA PÅ!

GALON-
HANDSKAR

för barn

0941-100 64
0941-100 06

Svart
lykta

99:-
(195:-)

 Buffé 11-13.30 Fläskfilé, grönpepparsås
  Kalaslängd 
 Buffé 11-13.30 Laxpudding, skirat smör
 Kl 13-16 Bakelse Gobit

85:-85:-

3 st
Ljung

99:-
Ampel

99:-
(195:-)

Smides-
ljuskrona

350:-
(649:-)

85:-85:-
59:-59:-

20:-20:- (30:-) 15:-15:- (17-19:-)

Fredagsmys: 

Torsdagsgott: 

Boka in lördag 13/10 • PUB med trubadur •

(45:-/st)

LOPPIS på Kronans bakgård
Lördag 29/9 kl 11-14. Barnkläder, leksaker, möbler, prydnadssaker.

Att leva i tillit. 
Allkristen helg i Åsele 12-14 okt med Eskil Hofverberg, 
Göteborg. Alla hjärtligt välkomna! Åsele Allkristna gemenskap

 Släktforskning. Nybörjarkurs och fortsättningskurs. 
 Ledare: Kaj Larsson. 8 ggr 500:-. Cirkeln startar när minst 6 
 personer anmält sig.
 Mindfulness - medveten närvaro. 
 Du lär dig bla andning, avslappning, enkel meditation. 
 Start 18 okt. Tid: 18.30-20.30 på ABF, Storgatan 31.  8 ggr 600:-.  
 Minimiantal 6 st. Ta med liggunderlag, kudde,  filt och vatten- 
 flaska. Ledare: Maria Leek.
Anmälan till ABF, tel 0941-109 15. Mail: info@abf.se

  Olof Palme-dag på ABF onsdag 3 oktober. 
  Vi minns Olof Palme bla med en utställning och 
  gamla videoklipp med Olof Palmes tal. 
  Öppet hus 10.00-15.00. Vi bjuder på fika! 
  Välkommen in och dela med dig av dina 
  minnen av Olof Palme! Mitt i Lappland
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Hus uthyres/säljes! Jag har ett hus på Umevägen 17 i Fredrika. 
Det återstår enklare renovering i huset innan det är inflyttnings-
bart. Önskar du hyra huset samt åta dig dessa reparationer, 
alternativt köpa huset, kontakta mig. Vill du enbart hyra huset 
och hjälpa till med reparationsarbetet bjuder jag på kallhyra 
under oktober och november.            Katrin Wicén, 070-579 66 68
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Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se

Entré 150:-. Leg: 15 år. 
15-17 år 100:- Arr: Dorotea IF IF

Pub

Dans MB Dorotea
Fredag 5/10 21.30-01.30

Musik: Barbados
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Inbjudan till offentligt möte 
 
Kommunens ekonomi 
Kommunen står inför stora krav på effektiviseringar och besparingar för 
att klara ekonomin nu och framledes men även för att kunna göra 
nödvändiga investeringar och skapa ekonomiskt utrymme för nya behov 
och offensiva satsningar. 
 

Alla medborgare i kommunen kommer att påverkas av de åtgärder vi 
tvingas genomföra. 
Förutom de effektiviseringar i kommunens förvaltning som redan 
påbörjats, kommer åtgärder för att minska kostnaderna och öka 
intäkterna att ske genom (exempel) 
 Höjda taxor för vatten och avlopp 
 Höjda avgifter på kommunens fritidsanläggningar 
 Minskade bidrag till föreningar 
 Personalindragningar 
 Överlåtelse av vattenverk till byaföreningar 
 Samverkan med andra kommuner 
  

Vi kommer inte att lösa ekonomin med dessa effektiviseringar och 
besparingar. Ytterligare besparingar är beroende av politiska beslut. 
Politiker och tjänstemän från kommunen medverkar i informationen. 
 
Akutbilen och samverkan med landstinget 
Åsele kommun har förlängt överenskommelsen med landstinget om att 
ställa upp med förare från räddningstjänsten för akutbilen.  
 

Förhandlingar pågår med landstinget för att hitta en långsiktig lösning 
av akutbilsfrågan, hemsjukvården och övrig samverkan mellan 
primärvården och åldringsvården. 
 

Akutbilen med personal finns tillgänglig för visning och möjlighet för 
frågor. 
 

Vi vill nu informera om och ge möjlighet att ställa frågor    
 

Tid tisdagen den 2 oktober, kl. 18 00 – 19 00 
 

Plats Folkets Hus, Åsele  
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POKER         RUN

LÖRDAG 29/9
SHIRLEY BEE &
THE Bitch slap

End ofsummer

Cruising

Motor-sprängning

Inträde på Hotellet 100:-
Inträde + Buffé 250:-
Boendepaket +
entré (per person) 790:-

ÖR AG
S
TTTTT

OBS! 200 buffébiljetter!

Kontakt/info: Mikael Fjällstedt 070-628 51 21,
 Hotell Wilhelmina 0940-554 20.

16.30 Samling Poker
 Run, Ishallen
17.00 Street Supremes   
 höstavslutning med   
 Poker Run.
18.45 Motorsprängning på Hotell  
 Wilhelminas parkering.
19.00 Buffé  American Pizza.
19.00 Dj Ulf i restaurangen.
21.00 Shirley Bee & The Bitch Slap
02.00 Avslut

C

gngn

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

Ny plastbåt, 3,90 m, med åror. 
Pris: 9500:-. Tel 070-21 35 709.SÄLJES: 

Premiär! MOTIONSDANS 3 okt kl 18.00 Vilhelmina Folkets hus. 
Servering. Musik: Eneröd. OBS! Entré 50:-/person.  ABF Mitt i Lappland

INFO
 15 okt Ställningsbyggnad Lycksele 

  Anmälan omg, begränsade platser

 22 okt Heta Arbeten Lycksele
  9 nov Liftutbildning Lycksele

Nya Kurs-
tillfällen!

Fler öppna kurser i inlandet under hösten hittar ni på: www.muek.com
Info/anmälan: info@muek.com, 070-535 11 77, 070-535 35 86
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Tisdagen den 2 oktober

Social samvaro, trevliga aktiviteter och, inte minst, bra
tips för det goda livet.

Kom och gå tipspromenad och vinn pris, testa olika
hjälpmedel och ta en fika.

Plats: Åsele Folkets Hus, Restaurangen mellan 13-15.30
13.00-14.00   Föreläsningar om egenvård, förebyggande åtgärder för fall och
                       brandsäkerhet

       14.00-15.15    Mingel bland alla utställare, tipsrunda, frivillig balansträning och
                              gratis fika
       15.15              Genomgång av tipsrunda och prisutdelning

Åsele Kommun i samarbete med MSB, VLL, Kronans Droghandel, Polisen i Åsele och föreningslivet.

Den 1 oktober har av FN utsetts till internationell äldredag. Vi uppmärksammar denna dag med kampanjen Peppar peppar...
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Basecos pellets är baserade på restprodukter från vår tillverkning av massiva 
golv och paneler. Det innebär riktigt energieffektiva pellets som gör dig redo 
för allt från ruskiga höstkvällar till smällkalla vinterdagar. Nu har du dessutom 
chansen till en riktigt bra affär! 

Säsongen ut sänker vi vårt hämtpris från fabrik till endast 1 530 kr/pall 
(665 kilo/pall). Går du ihop med grannarna och köper 30 pallar på en gång 
erbjuder vi dessutom en extra storkundsrabatt på 10 procent! Det går även bra 
att hämta hos någon av våra återförsäljare (kontakta din närmaste återförsäljare 
för prisuppgift).

Nu kan vintern komma. Med Basecos pellets är du mer än redo.

Med varma hälsningar

Rusta för värsta vintern med bästa priset

Baseco Ammarnäsvägen, 920 70 Sorsele, tel: 0952-550 14.  
Vill du bli återförsäljare på din ort, kontakta oss.

Återförsäljare:  
Arvidsjaur Maskinmekaniska: Matts Elfving 070-695 88 67 
XL-Bygg Fresks, Storuman: Per-Olov Ahlénius 0951-59 09 21 
Petterssons Järn, Vilhelmina: Håkan Pettersson 0940-100 26
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Väskor (jättefin duffelbag i kanvas och andra jättefina väskor) knivar, vapenfodral, elkabel 
(lågvolt, 220v förlängningskabel) spotlights, Trux X-light (ny till äldre Volvo FH), tält,  

packremmar, kikarfästen, pannlmpor, tält, två råttfällor!, tre styck beg Bosch Big Knick, 
mässmatta, vi bjuder på kaffe och muffins, en låda med datortillbehör, tre begagnade 

infravärmare, en hatthylla, nyckelringar med lampa och kompass, motor-, & jakttidnigar i 
drivor, slitna kontorsmöbler, verktygslådor (nya & beg), en jacka eller två,  tre begagnade 

infravärmare, ett splitternytt data-, och faxmodem, kanske en oputsad spegel, gaffelpärmar 
(nya & beg) brevkorgar, mobiltelefon (osmart), gult printerpapper, necessär, en tjädertavla, 

en klockradio, packremmar, ett tackräcke (om vi hittar alla delar), hemgjorda kettlebells 
för viktskivor, midjeväskor, ringpärmar, bjud på firmabilen den byts ut på en dryg månad, 

vapenremmar, vattensäkert papper, konverters, transformatorer, timers, skjutstöd, 
patronhållare, beg extraljusfilter, ja allt mellan himmel och jord och en antenn. 

Demooptik till kalaspriser.
20 % i rabatt på all ny belysning.

Rövarpriser på övrigt! Exempelvis: överblivet demomaterial, 
kampanjprodukter, utgående varor, produkter som varit på test: 

vi vet alltså hur bra just ditt fynd är! 

 

Mobilladdare Lightforce 80:- med två USB-uttag från 12 eller 24V (ordinarie pris 199:-) 

Hjälp oss att städa ur lagret 

Knivslip  40:- (fler modeller finns men inte till samma våldsamma rabatt) (ordinarie pris 99:-)

 

Marknadsfredag 10 - 16 
Marknadslördag 10 - 15

OBS finstilt
Ingen försäljning av ovanstående innan klockan 10:00 på fredag 

Vi tar kort, leenden och kontanter. Ja en sur min 
också men den får du inte tillbaka. 

Det vi vill att ni ska köpa...

Lightforce Sweden AB firar i höst tio år. Vi har ett flertal 
riktigt fina agenturer och en hel hög med saker (vi måste städa ut!) 
som samlats under vår resa till en aktör att räkna med både i bil-, 

och jaktbranschen. Vi är fyra heltidsanställda som i fjol omsatte elva 
miljoner kronor, i år blir det betydligt mer. Ja om nu lagerstädningen 

går som vi hoppas. 

Klipp ur annonsen och ta med så bjuder vi på kaffe och kaka. Har 
du ingen annons med så får du kanske kaffe och kaka ändå. 

LOCKVARA ett

LOCKVARA två

Oj, det innebär att personalen får tämligen obetydlig lunch.

Allt begränsas av tillgång. 

Max ett visst antal per person, ta med hela släkten!   

som finns på Umevägen 3 B i Lycksele. Samma hus som Statoil.  
Välkommen hit på fredag eller lördag men läs det finstilta allra 
längst ned först. 

V
i g

ö
r alla an

n
o
n
ser själva!  ☺
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LAISAN bastu
10 kvm, 26 900 kr*

En rejäl lösning på dina
utrymmesproblem

Ett bra förråd är guld värt. För alla saker som ska stoppas undan. För allt som 
kan vara bra att ha - sen. Lösningen heter Basecos monteringsfärdiga stugor. 

Vi har modeller för dig som vill ha en en förrådsbod, perfekt liten bastu 
eller en rejäl gäststuga på gården (eller nåt smart mittemellan).   
Från 10 till 15 kvm utrymmesmöjligheter i senvuxen, lappländsk fura.

SVERGO bod
15 kvm, 19 900 kr*

STALO grillplats
4 500 kr*

NALO stuga  
15 kvm 21 900 kr*

* Priserna avser hämtning på Basecos fabrik i Sorsele. 
Läs mer om våra nya produkter på www.baseco.se/sma-hus 
Kontakta oss på 0952-550 14 eller daniel@baseco.se 

1:A UTHYRES I CENTRALA ÅSELE.
2:A UTHYRES I CENTRALA ÅSELE

Ring 076-776 94 92 för info.
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Inbjudan till 

Dialogmöte 
Kom och säg vad Du tycker! Hur vill Du att kommunen ska 
jobba med utvecklingsfrågor, tillväxt och medborgarservice?  

Åsele kommun i samarbete med Företagarna i Åsele och 
Åsele Köpmannaförening bjuder in Dig till en dag för att tycka, 
fråga, diskutera, föreslå, lyssna och prata om olika teman,  
enskilt eller i grupp. 

ALLA är välkomna, oavsett om du är anställd, företagare,  
arbetslös, skolungdom, pensionär, om du bor i en by eller på 
samhället.  

  

  

  Plats:  Åsele Folkets Hus 

  Tid:  Drop in 15.00 - 20.00 

  Datum: Torsdag 4 oktober 

 

Kan du inte komma? Lämna in en lapp med ett ämne, 
en fråga eller fundering i kommunens brevlåda eller maila 
till administrativa@asele.se så ställer vi frågan. En sam-
manställning av allt som diskuterats kommer efter  
dialogdagen att finnas på www.asele.se 

Alla deltagare är med i utlottning av: 

 3 st Åselepresentkort á 1 500 kr 
 25 lunchkuponger 
 25 biobiljetter 

 

  

Vi bjuder på 
kaffe/te/saft 
och macka 
hela dagen! 
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MIKAELIHELGEN 29-30 september 2012
LÖRDAG  - FÖRSAMLINGSHEMMET

12.00 ORGELINVIGNING

 Rose-Marie Winberg, Bo Johansson, Karolina  Lif, Ronny Thellbro  

 samt Lionsbröderna,  som renoverat orgeln:  Johnny Holmgren,  Sune 

 Grahn, Gunnar Wikström, Janne  Söderström och Karl-Erik Ottosson.             

 Kaffe och orgeltårta.

LÖRDAG - VILHELMINA KYRKA  

15.00-17.00  BARNKALAS

 • Trollerina från Vilhelmina

 • Varmkorv och chokladboll 

 • Änglautställning av Prästkragens barn 
 • ”Änglar finns”. Sångspel med Änglakören och Flickkören
 • Utdelning av Barnens Bibel till årets 6-åringar

KULTURNATT – VILHELMINA KYRKA

18.00 "Ett jubileum för framtiden" – Kulturnatten invigs

 Vilhelmina kyrkokör, Adam Wahlberg, Ronny Thellbro. 

19.00 ”Från medeltid till romantik” – Musik för violin och 

 cembalo  Maria och Lars Sjöstedt. 

20.00 "Musik och lyrik från Vilhelminabygden"

 Rose-Marie och Karl Winberg, Laila Ihrström, Karolina Lif, 

 Barbro  Lindfors. 

21.00 "Skojigt, svängigt och stämningsfullt" – Folkmusik från 

 våra trakter  Matti Norlin och Karolina Lif.

22.00 Carolina Miskovsky on stage 

23.00 Petr Ebens ”Okna”

 Kyrkorummet fylls av regnbågens alla färger i ett fyrverkeri  av ljud 

 och ljus, inspirerat av Marc Chagalls glasmålningar.

 Håkan Salomonsson, trumpet, Håkan Dahlén, orgel.

  Erik  Nord lander, ljussättning. 

24.00 ”Tutti-hour” – en färgsprakande midnattskonsert med 

 ljusimprovisation 
 Familjen Christer Jonsson, Adam Wahlberg, Matti Norlin,  

 Erik  Nordlander samt överraskningar från när och fjärran.  

SÖNDAG - VILHELMINA KYRKA 

11.00  "Mässa till en älskad hembygd – Vilhelmina" 
 Vi firar gudstjänst med en nyskriven mässa av Sören  Örnfjäll. 
 Vilhelmina kyrkokör, Adam Wahlberg, Elsvig  Liljeberg. 

h li kk
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Öppet: Tis-fre 11.00-17.00
 Lör 11.00-14.00
Adress: Storgatan 15, Vilhelmina

 

Jag köper även upp!

Nya saker på väg in,
därför nedsa�a priser på utvalda möbler.

Adress: Storgatan

Nya sake
därför nedsa�a pris

 15, Vilhelmina

r på väg in,
er på utvalda möbler.

n

e
s

Magasin Mix på

2 lediga lägenheter om 3 rok, övervåning + bottenvåning.
Tel 0941-104 17.

SYMASKINSSERVICE ALLA MÄRKEN
Även nyförsäljning av symaskiner.

GARNBODEN SYATELJÉ, Bärstigen 8, Lycksele
Tel. 0950-104 59, 070-273 87 28 

Åsele Innebandyförening

Hösten är här!
Dax för en ny innebandysäsong.
Herrarna startar nu på tisdag 2/10 kl 20.00.
Damerna har redan startat och spelar på söndagar
kl 18.30.
Nya som gamla medlemmar är välkomna.

Höstens cirklar på Vuxenskolan
PC Skog – Lär dig mer hur du kan ha användning av datorn i 
skogsbruket. Ledare Gunnar Sjölund.
Nu startar vi upp nybörjarbuggen – Ledare Regina & Roger 
Söderström.
Qigong  med Marianne T Dorsthorst.
Datorkurser från grund till avancerad, även iPhone och iPad med 
Fredrik.
Scrapbooking med Carina Nilsson.
För anmälan, ring Vuxenskolan, tel 0941-108 00.
OBS! Glöm inte maraton-Zomban, se annons i asele.nu

Handarbetscafé på Kaffestugan startar onsdag 3/10 kl 18.00.

VÄLKOMNA!



www.varitryck.se

UMEÅ: SKOLGATAN 73 A – Telefon 090-14 24 00  
LULEÅ: STORGATAN 45 – Telefon 0920-420 420
Ö-VIK: STORGATAN 19 B – Telefon 0660-28 11 28

www.koskela.se

VI KORRIGERAR 
ALLA DINA SYNFEL

– även brytningsfel 
och ålderssynthet

BESÖK OSS PÅ 
LYCKSELE MARKNAD
28-30 SEPTEMBER
För gratis konsultation 
inför RLE- och ögon-

laseroperationer

FÖRSAMLINGEN

Har du oro eller stress, eller brottas du med livets frågor?

Jesus är svaret!
KOM OCH HÖR - KOM OCH SE!

Birger Skoglund och Pascal Andreasson besöker oss!
Den 3 till 7 oktober 2012
Onsdag och torsdag kl 19, Bönens Hus, Storgatan 31.
Fredag kl 19, lördag kl 18, söndag kl 11, Tjärhovet, Hamngatan 1.
Söndag kl 18 Bönens Hus, Storgatan 31.

Kulturintresserade, föreningar m fl
Välkommen till Åsele Folkets hus onsdag 3 okt kl 18.30, 
då Erik och Erik från NorrlandsOperan vill träffa er. Med 
projektet River Stories så vill NorrlandsOperan välkomna 
till inspirerande samtal kring projekt och turnéer under 
kulturhuvudstadsåret 2014.

Vi bjuder på fika. ÅMOT

Åsele och Fredrika bibliotek har STÄNGT 3 – 5 oktober p g a fortbildning
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