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Årgång 54

Mio Vilhelmina.
Vilhelmina Videvägen 54. 0940-128 25. Mån-fre 9-17.30. Lör 10-14. Sön stängt.
Erbjudandena gäller f r om 3/9 tom 16/9 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma.
Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se  
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FREDRIKA Sön 8 sep kl 14.00 Gudstjänst med predikant från 
Laestadiska väckelsen och I Löfdahl.
ÅSELE Församlingshem Lör 7 sept  kl 13.00 Föredrag ”Pastor 
Brandell- nyläseriet”  Tomas Sundin. Servering.
Kl 15.00 Föredrag ” Väckelsen i Tornedalen” Karl- Erik Innala, 
predikant från Haparanda.
Kl 18.00 Kyrkan. Bön med predikanterna från Laestadianska 
väckelsen. Karl-Erik Innala och Håkan Esberg, Korpilombilo.
I Löfdahl.
Sön 8 sept kl 11.00 kyrkan. Högmässa. B Kraft, M Nygård,
P Eriksson. Kyrkka�e. Kl 18.00 kyrkan. Bön med predikanterna 
från Laestadianska väckelsen. Karl-Erik Innala och Håkan Esberg  
Korpilombilo. I Löfdahl.
Tis 10 sept kl 13.00 Församlingshemmet Studiecirkel, start.
C Cedergren.

RESA TILL BJÖRNLANDETS KYRKOR
12 september, heldag. 
Avresa 08.30 busstationen i Åsele, 09.10 vid affären i 
Fredrika. 200:- resa + kaffe + lunch.
Anmäl till pastorsexp 0941-100 70.

FILADELFIA:  Sön 11.00 Gudstjänst med nattvard, Ronald 

Findin, sedan församlingsmöte.  Tis-fre 10-13/9 19.00 Bön.

Tor 12/9 11.30-13.00 Drop in-bön.     Välkomna!
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Bion i Åsele visar
Fredag 6/9 kl 20.00. 70 kr. 15 år.

ELYSIUM
Onsdag 11/9 kl 19.00. 70 kr. 11 år.

KÄNN INGEN SORG

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se

OBS dag! 

LOPPIS på Värdshusvägen 2, Åsele. Lördag 7/9 kl 10-14 och 
söndag 8/9 kl 11-15.  Välkomna!  Maria, Mia, Ulrika mfl.

Surströmmingsfest på Åseborg
onsdagen den 11 september kl 11.30.

Anmälan till Vuxenskolan, tel 108 00. Frivilliggruppen

JÄGARSKOLAN
Är du intresserad av att gå Jägarskolan

i Åsele i höst?
Anmäl dig i så fall på: 

studieframjandet.se/sodralappland  eller tel 664 64.

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

HjärtLungs vattengymnastik  i Åsele 
börjar den 10 september.            Välkommen!!
Kurs i Grönländskt pärlbroderi startar 
onsdag 18 september kl 10.00 i vår lokal på Storgatan 29.
Anmälan till Siw Adamsson 070-208 20 01.
Välkommen! Mitt i Lappland
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Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se

Vi vill stärka DIAKONIN,
den utsträckta handen som når till alla!
Kryssa för max 3 kandidater som du vill ska företräda dig i
Svenska kyrkan. Rösta i KYRKOVALET den 15 september.
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Öppet mån-fre 8 – 20 • lör-sön 9 – 18
Välkomna hälsar

Martin med personal

FREDAG kl 09.00-15.00:

Lösviktsförsäljning av 
rökt sida & rökt karré

PASSA PÅ!!!

Tingsryd 2.8
6-pack
Plus pant

Ord pris 19:90

1490

v
é
v
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Välk häl

Glöm inte bort

Happy Hour 

på lösviktsgodis

fredagar 

kl 16-20.

Rimmad
fjällsida

/kg2990

SÄLJES: Ljus & trevlig 3-rums lgh Fjällg 25, Vilhelmina. Bv med
balkong. Hyra 3640:- (inkl el, bredband, carport). Bodil 073-181 72 83.

Höstens IKEA-RESOR
Lördag 28/9, 26/10, 30/11.
www.backstromstrafik.se

HALLÅ ÄLGJÄGARE!
Jag köper upp älghudar även i år.

Samma plats. Salt finns för avhämtning.

OBS! Öppettider kl 07.00-16.00
Bert-Åke Johansson
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Tel: 0940-152 40   •   E-post: post@varitryck.se

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS
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Veteranskotrar säljes. Tel 070-291 86 04.
Motionsdans till Ola & Jag 7/9 kl 19.00-22.00 
i Lajksjö FH. Nästa dans 26/10 medSörens Orkester.
Arr: Lajksjö Intresseförening/Sportklubben

INFORMATION OM
POLISUTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN

VILHELMINA POLISSTATION den 9 september kl 18.00
DOROTEA POLISSTATION den 11 september kl 18.00

Välkommen!

Renovering av köksluckor och dörrar.
Ådringsmålning, spårfräsning och

utbytesluckor.
Leveranstid ca 1-2 veckor.

Mobil: 070-351 65 12 Peder.

Kostnadsfria

hembesök!

KÖKSRENOVERINGAR
Tegsnäset

SPA-RESA  TILL  ESTLAND 9 d
Avresa

söndagsmorgon 27/10,
åter måndag 4/11.

Höstpris:
5490 kr

Enkelrumstillägg 1275 kr,
gäller hotellrum.

Bokas senast: 29/9.

I priset ingår:
Buss fr Vilhelmina-Pärnu-Vilhelmina. 
Båt Stockholm-Tallinn t&r i B-hytt med golv-
sängar. Frukost på båten. Inkvartering med 
helpension på Tervis Spa i ddr med dusch 
& WC i 6 nätter. Med läkarbesök.
2-3 behandlingar/dag. 
2 ggr lunch. Dagsutflykt (hemlig), kaffe 
under resan. Hus 3 tillägg 450:-.
Avbeställningsskydd kan beställas hos 
oss, 325:-.
Ring Dikanäs Buss & Taxi 0940-801 80, 
för bokning, frågor eller beställa prospekt.

www.dikanasbuss.se

DIKANÄS BUSS & TAXI

En SPA-RESA är en
satsning på dig själv

för framtiden!

Vi önskar Er varmt
välkomna på vår resa!
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Daniel Migdal, violin, Jacob Kellermann, gitarr.

Lör 7 september kl.17.00
på Åsele Wärdshus

Middag pris 250:- Boka på 0941-662 55

Duo KeMi består av Daniel Migdal och Jacob 
Kellermann och har etablerat sig som en av 
Europas mest spännande unga ensembler. 
Lyssna och läs mer på www.duokemi.com
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Leg Op�ker. Vi är cer�fierade enl Op�kbranchens kvalitetsnorm

ÄR DET INTE KÄCKT SÅ SÄG
SAMMA FINA ERBJUDANDEN SOM FÖRUT

VÄLKOMMEN IN TILL OSS SÅ BERÄTTAR VI MERA!

Barn upp t o m 12 år  300:- raba�
Seniorer/Pensionärer 61 +  10% raba�
Alla övriga: Köp glasögon för minst 3500:-
 få en värdecheck värd 1000:-

Gilla oss på Facebook för aktuella 
erbjudanden & mer info

TILL SALU: 2 st frysar (nästan nya) 750:- + 1500:-. 
1 st älgstudsare 1500:-. 1 st vedkap 4000:-. Tel 070-213 19 39.
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Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se

Tack alla Åselebor!

Vi vill tacka alla boende i Åsele för ert stöd �ll Åsele Marknad; alla som 
genom olika föreningar bidrar �ll a� det blir en lyckad marknad, �ll alla 
boende som står ut med de olägenheter som marknaden trots allt medför 
och �ll alla företagare som annonserar i vår marknads�dning. Den sprids �ll 
omkring 130 000 hushåll i Västerbo�en, Jämtland och Västernorrland och är 
vår vik�gaste marknadsföringskanal.
För Åsele och dess innevånare är Åsele Marknad av mycket stor betydelse. 
Åsele Marknad omsä�er i kommunen, alltså pengar som blir kvar i Åsele, 
omkring 60 miljoner kronor.
Planeringen för Åsele Marknad 2014 är redan igång. Har Du idéer, förslag, 
funderingar kring fram�dens marknader är Du mycket välkommen med Dina 
synpunkter �ll oss. Du kan komma in på kontoret, och sam�digt få en kopp 
kaffe, ringa, mejla eller skicka vanlig post.
Oavse� på vilket sä� Du kontaktar oss är Du mycket välkommen med Dina 
synpunkter för a� göra en bra Åsele Marknad ännu bä�re.
Tack för i år. Kultur/Fri�d 

Hemsjukvård
Västerbo�ens kommuner tar över ansvaret från Västerbo�ens läns 
lands�ng för hälso- och sjukvård i hemmet för invånare över 18 år den 1 
september 2013.

Ansvaret omfa�ar:
- Hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och 

sjukgymnast för personer över 18 år som inte kan ta sig �ll 
hälsocentralen.

- Förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsar�klar �ll dem som får
hälso- och sjukvård i hemmet.

- Intyg om bostadsanpassning.

Hemsjukvård avser hälso- och sjukvård när den ges i pa�entens bostad och 
där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över �den. 
Hemsjukvård ska all�d föregås av en vårdplanering.

Hembesök är öppenvårdsbesök i hemmet �ll medborgare som har svårighet 
a� själv eller med stöd uppsöka hälsocentral.

Målsä�ningen med kommunal hemsjukvård är a� pa�enten/brukaren ska få 
trygg och säker vård i hemmet dygnet runt från en och samma huvudman.

Mer informa�on om kommunernas övertagande av hemsjukvården finns på 
lands�ngets hemsida: www.vll.se/kommunalhemsjukvard

KULTUR, vad vill vi ha?
Region Västerbo�en besöker oss �sdag 1 oktober 18.00 i Åsele bibliotek.
Kom med du som vill tycka �ll om kulturen!
Vi vänder oss �ll föreningar, poli�ker och intresserad allmänhet.
Välkomna!Barn- och utbildning informerar

Kommunal vuxenutbildning Samverkansavtalet mellan länets kommuner 
innebär a� det finns möjlighet a� 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 �ll 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 37/141 13.
För y�erligare informa�on se hemsidan www.asele.se – komvux eller 
kontakta Åsele Lärcentra tel. 0941-142 37 eller 142 38.

S�pendier
Ansökan om s�pendium ur Lärarinnan Hanna Lindblads s��else skall vara 
s��elsen �llhanda senast torsdag 2013-10-31 under adress Skolgatan 1, 
919 31 Åsele. Upplysningar: Stefan Persson, 0941-141 07.
Läs mer under ”S�pendier” på www.asele.se.

INFORMATION OM FOLKOMRÖSTNINGEN

För�dsrösta kan man göra i vilken röstningslokal som helst i länet om man 
har röstkort och ID-handling med sig.

För�dsröstning v 36, Kommunhuset Åsele
Torsdag 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Fredag 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Lördag 10.00 – 13.00
Söndag 12.00 – 16.00

Om du bor längs lantbrevbärarlinjer och vill rösta via lantbrevbäraren måste 
valsedel, valkuvert och y�erkuvert beställas hos kommunen tel 0941-140 00.

Rösta på valdagen 8/9 Kulturhuset, Åsele 08.00 – 20.00
Duvan, Fredrika 13.00 – 16.00

Kommunala bud De kommunala buden kommer a� finnas på Åseborg och 
Blåmesen följande �der:
Torsdag 5/9 13.00  Åseborg, samlingssalen

14.30  Blåmesen

Valskjuts De personer som har svårigheter a� ta sig �ll för�dsröstnings-
lokal/röstningslokal och ej har möjlighet a� rösta via bud. Anmäl senast på 
fredag 6/9 kl 10.00 önskemål om valskjuts �ll valkansliet 0941-140 00.

Valkansliet
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Snö och halka
Vi vill med denna informa�on berä�a lite om snöröjningen
för a� Du skall få ökad förståelse hur den sköts i vår kommun.

Snöröjning och halkbekämpning är en service vi �llhandahåller för Din 
trafiksäkerhet och framkomlighet och den påbörjas i regel vid 03 – 04 �den. 

Kommunen ansvarar för snöröjning i Åsele och Fredrika tätorter.
Trafikverket ansvarar för snöröjning av genomfartsvägen 92:an - Norra 
Vägen, Vilhelminavägen och Norrstrandsvägen- väg 90 och vägen mot 
Kvällträsk – 557, Holmselevägen, Lyckselevägen, Strandvägen samt 
Umevägen. Övriga vägar i kommunen ombesörjs av annan vägansvarig.

Snöröjning u�örs vid 6 cm snödjup och omfa�ar gator, parkeringar, skolor 
och fas�gheter.

Hyvling/Isrivning u�örs kon�nuerligt vid plogning e�ersom plogbil har e� 
underbe�(hyvelblad) monterat under bilen. 

Halkbekämpning u�örs vid behov. 

Gra�s sandningssand! Fas�ghetsägare kan hämta sandningssand
vid kommunförråden i Åsele och Fredrika t.o.m. den 30 november. 
Max 60 liter per fas�ghetsägare.

Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjning - staket, brevlådor, häckar mm. Ifall 
olyckan skulle vara framme skall fas�ghetsägaren snarast meddela tekniska 
avdelningen vad som inträffat. För a� minimera skaderisken bör sopkärl
förvaras en bit in på tomten, staket och häckar markeras ut med käppar.

Markeringskäppar kan erhållas gra�s vid kommunförråden, max. 5 st per 
fas�ghetsägare.

Är Du säker på a� Din granne vill ha Din snö..?
Enligt den lokala ordningsstadgan för Åsele kommun råder förbud a� föra ut 
snö och is från tomtmark �ll gatumark.
Ibland måste arbetet u�öras under svåra väderleksförhållanden - sena kvällar 
och �diga morgnar. Underlä�a för dem genom a� tänka på hur du parkerar 
bilen.

Vi kan inte lova a� våra snöröjare kommer först �ll Dig - men Du kan lita på 
a� de kommer!

Slamtömning
För a� underlä�a för den som kör slambilen - markera var brunnen är, t.ex.
genom a� sä�a upp en käpp vid brunnen och sä�a upp en skylt, knyta fast en 
vimpel/plastkasse, etc. längs upp på den.
De som har egna slambrunnar skall se �ll a� väg finns fram �ll 
slambrunnen. 
Arbetsmiljöverket har nya regler på gång vid slamtömning vilket kommer a� 
innebära kortare slangdragning för personalen, max 10 m och lä�are lock a� 
ly�a – ca 20 kg 
Börja redan nu planera för dessa förändringar.

Tekn. Avd.
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Med bl.a Conexpo-mässan och Nascar!
1.000 kr i Rabatt till dem som bokar sig senast 15 sep. 

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

NU - PÅ BEGÄRAN!
MUEKs Las Vegas - New York Tour

4-12 mars 2014!

Ladda ner prospekt på 
www.muek.com

0941-100 64kr
on

an
s.

bl
og

g.
se

Fredagsmys kl 12-15

Från 29:-Go’fika
Jägarstubbe

89:-

Räkna 
med mig!

Läs mer på centerpartiet.se/vasterbotten

Nu kan du visa Västerbottens 
politiker att smärtgränsen är 
nådd. Den 8 september får 
vi – för första gången någonsin 
i Sverige – folkomrösta i en 
sjukvårdsfråga. Ta den chansen. 
Rösta JA för en trygg och rätt-
vis vård – i hela Västerbotten.

Folkomröstning om 
Västerbottens sjukvård
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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

15

Melodikrysset v.36 - 7 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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Vilhelmina Kyrka

DIN RÖST BEHÖVS 
OCH GÖR SKILLNAD.

RÖSTA PÅ 
CENTERPARTIET I 

KYRKOVALET
DEN 15 SEPTEMBER 

CENTERPARTIET 
I SÖDRA 

LAPPLAND
vill utveckla och förstärka 
diakonin i Södra Lappland 
i syfte att bryta de gamlas 
ensamhet och att stödja de 
unga i livets kriser.

vill att gudstjänster, mässor 
och andakter ordnas 
regelbundet i byarnas 
samlingslokaler. Guds ord 
skall predikas nära oss!

Församlingarna blir ett 
pastorat med Åsele, 
Vilhelmina, Lycksele, 
Stensele.

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

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

Älgar köpes!
Lämnas i Svedjan/Åsele hos Lennart Grönlund

Älgarna kan lämnas alla dagar efter 
överenskommelse. Innan ankomst och för 
aktuellt pris ring: 0730-80 80 90, Lennart.

OBS! Röda organ måste medfölja såsom hjärta, lungor, lever, 
njurar och även mjälte och skalle skall medfölja. 

Vi säljer även Canada-pulkor. 
Ansvarig köpare: Söderlunds Skog & Vilt i Lycksele 070-660 56 08.
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ÅSELEBOR – MISSA INTE DETTA!
Mariakapellet har en central betydelse i samband med våra 
nära och käras begravningar. Trots det är det inte så många 
som är medvetna om varför denna byggnad heter just Maria- 
kapellet. Orsaken är ett underbart och viktigt möte som ägde 
rum just här i Åsele år 1844.

Prosten Lars Levi Laestadius mötte då samekvinnan Milla
Clementsdotter i samband med en visitation. Denna kvinna 
kom av Laestadius att kallas "lappmarkens Maria".

Laestadius fick i detta möte ny inspiration och kraft i sitt 
ämbete. Följden blev en genomgripande andlig väckelse 
bland den samisk-, finsk och svensktalande befolkningen i 
nordligaste Norrland.

Den 7-8 september kommer det att hållas en 
väckelsehistorisk möteshelg här i Åsele där 
du har möjlighet att höra mera i historien om den Laestadian-
ska väckelsen.
Program finner du i predikoturen och på asele.nu/nyheter.
För mer info ring:
Pastorsexp kl 10-12, 0941-100 70
eller Mats Nygård 072-586 94 27

Välkommen!

Välkommen till Bilbolaget!
✔ Bilhall för nya och begagnade bilar samt transportbilar
✔ Förmånlig fi nansiering för företag och privatpersoner
✔ Modern serviceverkstad som servar alla bilmärken
✔ Välsorterad reservdels-/tillbehörsbutik

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

0941-100 64kr
on

an
s.

bl
og

g.
se

Lör 14/9 Stängt (Bagerimässa)
Ljung 3 st 

100:-
             ÖPPET
Vardagar 8-17
Lördagar 11-14

(45:-/st)
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Vet du vad 
du ska 

rösta på i 
kyrkovalet 

den 15 
september?

En trovärdig kyrka 
- fri från partipolitik!

En kyrka nära dig 
- för människor som längtar!

En hoppfull kyrka
- med Jesus i centrum!

Vill du delta på Åsele hälsomässa den 26 oktober?
Kontakta: Maria Leek, tel 070-600 45 07 

Mail: marialeek33@gmail.com
Mitt i Lappland
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** Start v 37 ** 

Gymmix - Bra träning nära dig!  
Prova på endast V. 37 

     
PASS DAG TID 

PUMP Åsa Eriksson Måndag 18.30
Afropowerdance Linda Nordlander Måndag  19.30
EFIT Nalita Gulin Tisdag 19.00
Vattengympa Karin Håkansson Tisdag 19.30
BOX Maria Ågebro, Nadja N-Sundelin Torsdag 18.40
Styrkeherrar Magnus Englund Torsdag 18.30 
(styrkehallen)
SPINNING se bokningssidan
Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmix-
kortet.
OBS! SPINNING, PUMP, EFIT, BOX  bokas på bokningssidan. 
Inloggningsuppgifter erhålles från kansliet – tel 109 05. 
Vid inställda pass skrivs det in i bokningssidan även de pass 
som inte behöver bokas. Inbetalningskorten skickas hem till er 
via post. Enstaka passkuponger (75:-) köpes på kansliet, ICA-
kiosken. Kommuncheckar gäller – Avgiften betalas då kontant på 
ÅIK:s kansli eller i ICA-kiosken.

TERMINSAVGIFTER FÖR PASS:
Vuxna Gymnasieungdomar
• 400 kr per aktivitet ∗ 150 kr per aktivitet & termin
• 1000 kr för Gymmixkortet ∗ 300 kr för Gymmixkortet
• 500 kr Spinning (11 gång/gratis)
• 75:- för enstaka pass
Högstadieungdomar – 200 kr/termin (oavsett antal pass du går på)

OBS!  Är du inte redan medlem i Åsele IK ska du lösa ett medlem-
skap à 150 kr under 15 år 200 kr vuxen / 375 kronor hela familjen. 
Bankg: 887-9330 (Glöm inte namn, personnummer och adress). 
Om du är medlem sedan tidigare får du inbetalningskort hem på 
avgiften i slutet av januari.

Välkommen till en ny termin! 

 


