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

Vi kommer dock att ge ut ett "extrablad"

torsdagen den 25 juli!
Vi trycker och gör färdigt före semestern

och därmed blir MANUSSTOPPET

onsdag 3 juli kl 17.00.
Tänk på detta när ni planerar er

sommarannonsering!

VARI-tryck
Volgsjövägen 94C,
912 32 Vilhelmina.

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

Vi håller tryckeriet stängt

15/7 – 11/8
Sista VILHELMINA-aktuellt och

ÅSELE-NYTT före semestern
kommer torsdagen den 11 juli.
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FREDRIKA Sön 7/7 kl 14.00 Fredrika Kyrka Söndagsgudstj, B Kraft.
ÅSELE Sön 7/7 kl 11.00 Åsele Kyrka Söndagsgudstjänst, B Kraft.
Vägkyrkan i Fredrika och Åsele öppen juli månad, 
måndag-fredag kl 10.00-15.00,
 andakter kl 14.00 Åsele Kyrka

FILADELFIA: LAPPIS i Husbondliden. Tis 9/7 19.00 Bön. 
    Ta del av livsberättelser – www.tvinterplay.se  Välkomna!

Ev uppvaktning på min födelsedag undanbedes vänligen/Birgitta Persson
3-hjulig sparkcykel, Monark, lite använd. Säljes för 500:-

Ring 070-221 10 51.
Charmig 30-tals villa säljes för 100 000 kr eller till högstbjudande! 
Boarea 133 kvm med varmgarage, tvättstuga, fjärrvärme, bredband 
med fiber, nya vitvaror, badrum med bubbelbadkar mm.
Adress: Bryggaregatan 32 i Åsele. Tel: 070 209 39 37.

Trivselkväll i Björksele lördag 6/7!
Medlemmar och blivande medlemmar hälsas välkomna till 
en trivselkväll i byastugan kl 18.00.
Tacobuffé till självkostnadspris.

/Björksele Intresseförening

STOR AUKTION
Lördag 6 juli kl 11.00 Blå Kupan i Stensele

Ur Gun och Arne Lundbergs samlingar: 
Stilmöbler, 60-tals möbler, allmogemöbler, trädgårdsmöbler, 
hörnskåp, linne, kopparsaker, fotogenlampor, porslin, glas, 

 
Välkomna!
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Säljes: Honda Accord 2,0i -99. AC, dragkrok, värme i framstolarna.
Har gått 15510 mil. Tel 070-643 87 42.

Torpcafé på Åseborg onsdagen den 10 juli.
Cornelis Effern underhåller med dragspel kl 13.30, därefter 
kaffeservering.    Alla välkomna!  Frivilliggruppen SPF och Vuxenskolan

Sälja huset? 
Vi utför energideklarationer till fast pris i

Vilhelmina och Åsele.
Anders Åström Certifierad energiexpert

Ring 070-654 18 38

AUKTION I BJÖRKBERG Skyltat från V-minavägen
LÖRDAG 13/7 kl 11.00 • Visning från kl 10.00
Mat- och kaffeservis, glas, porslin, kopparsaker, möbler, pelarbord m. glasskiva, 
tvättställ, toppmatad tvättmaskin, radiatorer, risselsläde m. skaklar, lastvagn m. 
järnhjul, farmartank 3 m3, slåtterbalk, hövändare+räfsa, snöskopa - Och mycket mer 
bra att ha grejer! 

14/7. Utropare B.O. Lindgren. Kaffe o. korvförsäljning. Medtag stol. 
VÄLKOMNA!

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

Prisex:
100 st = 450:-

inkl moms
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HERO & MONARKEN
Kor & ungdjur hade min syster Hulda hämtat från skogen, de var på 
bete, frigående som det var på den tiden. När de blev fösta in i sommar-
ladugården i Alphyddan fattades oxkalven Hero, varför var han inte 
med? Mor Lina visste direkt "Nu ha dem vöre lave Gråtanli kreka". 
Hulda visste på råd direkt "Je ta pajken ve mä å cykel, sä far vi å hämt’n" 
(pajken, det var jag Sten-Erik).
Hero stod utanför ladugården på gårdstunet vid vår morbror Helfert 
och moster Blenda, utestängd från de övriga djuren. Hulda hade tagit 
med sig en lång töm, så hon band fast Hero i "traljen" (halsringen), vi 
styrde cyklarna med Hero efter oss med en väldigt motsträvig oxkalv, 
han ville ju vara med sina kompisar i Gråtanliden.
När vi gått en bra bit efter vägen fick Hulda en lysande idé, "Vi binn fast 
n’Hero bak i pakethållar’n på din cykel sä skaff je me ’n rödde å sla på’n 
lite". Hero stretade emot lite, sen allt han kunde. Jag tänkte, när ska vi 
komma hem till Alphyddan, jag hade ju fått tidningen Fantomen av 
Lars-Olov, min kusin, Fantomen alltid lika spännande. Jag sa till Hulda 
"Jaga på å smisk lite på’n Hero sä vi kom him nan gang". Oxkalven blev 
plötsligt helt vild, han sprang så vi låg jämsides ett tag, jag trampade på 
allt jag kunde men Hero ökade farten, så till sist tänkte jag, detta håller 
inte, vilken fart. Där gjorde jag mitt misstag, bromsade, vilket misstag, 
tänk dig, Hero var ju bunden bak, bak i min pakethållare med på följd 
att när jag bromsade slog Monarken runt. Jag ramlade över styret men 
lyckades frigöra mig från ekipaget. Hero ökade farten ännu mera, dels av 
allt oväsen som jag och cykeln åstadkom, dels av syrrans hojtande, hon 
blev nog lika stressad som jag och Hero.
Min fina Monark flög, landade på grusvägen, var i luften, slog ner osv. 
Landsvägen mot Alphyddan var utmärkt med sk snöstickor för att plog-
bilsföraren skulle se var vägen gick vintertid. Mötesplatser var markerade 
med dubbelt så stora stolpar. En sådan stolpe hade under vinterns plog-
ning kapats av en breddarvinge på plogbilen så endast en ½ m återstod. 
Dit hoppade min Monark och ramen på min stabila pojkcykel stod 
smällen. Hero låg på alla fyra när jag kom dit, han blängde på mig och på 
fångstfällan han hamnat i. När jag lossgjorde honom  var
det som han bugade och tackade mig ruskande på huvudet,
och han, han sprang iväg mot Alphyddan – mot Alphyddan,
det ni. Vi behövde aldrig hämta Hero mer i Gråtanliden,
han hade fått nog, och mindes teamet som hämtat honom.
Han tänkte nog som vi, ALDRIG MER!

Sten Rune Erik Eneröd
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Information & bokning:Familjesemester

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

En skön sommar 
önskar Sandra & Lena,

Kronans Droghandel Åsele

SEMESTERÖPPET!
8 juli - 30 augusti har vi öppet:
måndag - fredag 09.30-17.00,

lunchstängt 12.00-13.00.
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15-16-17 juli

Annika Söderlind

Jakt & fiske
Musik

Junsele Djurpark

Föreläsningar

Hund
och mycket mer!

Presenterar

Nicke Sjödin i våra hjärtan
Hervor Sjödin

Jörgen Åslund
Cissi Jakobsson

Med

Konst & fotoutställning

       
          www.kulturfest.se

i Junsele

En festival med öppna dörrar för alla tänkbara kulturella ak-
tiviteter! Här visar både lokala och tillresta konstnärer & foto-
grafer upp sina alster. 
En öppen scen finns där olika band kommer att spela. 
Föredrag kommer att hållas och film visas. 
Jakt & fiske har sin plats här likväl som den samiska kulturen. 
Ungdomarna har olika aktiviteter som disco, kampsport, tattoo 
mm. 
En smed kommer att finnas på plats och arbeta. 
Prova på Zumba och orientalisk dans.
Workshop - Bygg din egen drömfångare (självkostnadspris 
50:-, ta gärna med egna fjädrar och pärlor).
Hunduppvisningar av  IPO/skydd/lydnad och rallylydnad. Hunduppvisningar av  IPO/skydd/lydnad och rallylydnad. 
Mer info om program, boende och karta finns på 

www.kulturfest.se

Bilder från förra årets 
kulturfestival.
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Borttappat! Navkapsel till veteranbil, mellan Vilhelmina & Torvsjö.
Hittelön! Kenneth Eliasson tel 070-607 27 83. 

Säljes: Åkgräsklippare MURRAY 11HP30,
nyrenoverad motor, 6500:-. Tel 070-21 35 709.

SÖRÅSELE VVO - Årets jaktstämma hålls den 9 aug- 
usti kl 18.00 i Söråsele Byastuga. Sista anmälningsdag till 
årets älgjakt den 1 augusti. Anmälan till styrelsen.  Styrelsen

ENPLANSVILLA TILL SALU I ÅSELE. Åsvägen 7. 
4 rok. Boyta 109 kvm. Garage + carport. El, pellets + luftvärme-
pump. Pris 195000:-. Uppl 0941-108 05.

FISKEPREMIÄR den 18 juli kl 11.00
i Abborrtjärnen, Långvattnet, Åsele. Pris 80:-/3 fiskar. 

Välkomna!  Långvattnet-Lakasjö FVO

En mängd kläder och skor till

HALVA PRISET!
Välkommen in och FYNDA!

startar idag –
torsdag 4 juli kl 10.00.S

om
mar-REAN

AUKTION Volgsjövägen 65 

VILHELMINA 7 juli kl 11.00.
Gräsklippare, röjsåg, takbox, cykel, verktyg, spark, lampor, 
kökssoffa, köksmöbler, kyl/frys, tvättmaskin, symaskin, 
dokumentskåp, möbler, sängar, porslin, skivspelare, gasol-
kylskåp, tvåskärig plog, plåtskåp mm.

Visning från kl 10.00.

Kontant betalning, fikaförsäljning.

Auktionist:
Ingvar Näslund.

Välkommen!
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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

Melodikrysset v.27 - 6 juli

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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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

Bokhylla i furu med ett skåp med glasdörrar säljes för 500:-.
Ring 0941-664 20.

Uthyres  Skolgatan 8  Åsele
4  rum & kök, 93KvM  Ö.V.     Varmgarage

Från 1 oktober, ev tidigare. 070-699 39 68.

VARI-tryck – det lilla tryckeriet
med det STORA utbudet!!

VILHELMINA-aktuellt

Nu även kontorsmateriel!!

ÅSELE-NYTT

Trycksaker – det mesta som kan tryckas
på papper, från layout till färdig produkt,

i en eller flera färger.
Välkommen med din offertförfrågan!

Volgsjövägen 94 C, 912 32 Vilhelmina.
Tel 0940-152 40, fax 0940-558 86.

E-post: post@varitryck.se. Hemsida: www.varitryck.se 
VARI-
tryck
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SOMMARFEST i Östernorets bygdegård
Lördagen den 6/7 kl 16.00.

Det blir middag, tipsrunda, lotterier och underhållning av
Nektar. Pris: 100:-, barn under 12 år gratis.
Fotojakt finns att hämta på bygdegårdens bro kl 16.00 fredag
5 juli och lämnas in på samma ställe senast kl 16.00 dagen efter.
Tunnbrödscaféer med underhållning 25/7 och 1/8. 
Öppet 14.00-20.00. Loppis öppet under tunnbrödsdagarna. 
Möjlighet att spela boule & kubb finns. 

Östernorets bygdegårdsförening  g  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUS I CENTRALA ÅSELE UTHYRES, 95 m², hyra 4 400:- (kallhyra 2400:-, till 
värme 2000:-). Trevligt hus & lugn trädgård, solsidan. 073-045 85 57

Köpes: Dödsbon,
hela eller delar av bohag.

Ring Lena 070-221 92 69.

KVÄLLSUNDERHÅLLNING PÅ TORVSJÖ KVARNAR
med Åsele Spelmansgille. Dick Scott läser dikter och visar 

tavlor och böcker. Fika.
Tisdagen den 9 juli kl 18.00-20.00. 

Alla välkomna! FP/SV
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Motionsdans till Ola & Jag 6/7 kl 19.00-22.00 
i Lajksjö FH. Nästa dans 3/8 med Bälg Olles orkester
Arr: Lajksjö Intresseförening/Sportklubben

HANDELSSTÅL
Vi har ett lager på 20 ton, 
cirka 120 olika dimensio-
ner av plåt, rör, plattjärn, 
durkplåt, galler med 
mera. Har vi inte det ni 
söker så � xar vi hem det.
Företag och privatper-
soner
kontakta:

ech.se

LEGOJOBB
Vi utför bearbetning 
inom plåt-stål, från första 
plåtbit till färdig lackad-
monterad.
Maskinparken består av,
- Nibbelmaskin
- Bockmaskin
- Kapmaskiner
- Svetsar
- Valsar
- Pressar (upp till 200 ton)
- Rörbock
- Pulverlackering

Företag och privatper-

- Pulverlackering

Jonas Öhman
070-5902108
jonas.ohman@jmindutech.se Mats 

Fjällström
0704-313123
mats.fjallstrom@jmindutech.se


