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FREDRIKA Sön 20/10 kl 11.00 Söndagsgudstjänst T Hällkvist,
I Löfdahl. Ons 23/10 kl 19.00 Bön i kyrkan. Tor 24/10 kl 13.00 
Sång m daglediga Duvan, I Löfdahl.
ÅSELE Sön 20/10 kl 14.00 Söndagsgudstjänst T Hällkvist,
I Löfdahl. Tis 22/10 kl 09-11.30 Babysång i förs.hem
C Cedergren. Tis 22/10 kl 13.00 Studiecirkel C Cedergren. 
Tor 24/10 kl 13.00 Andakt på Blåmesen.
H Ögren, P Eriksson.

FILADELFIA: Sön 20/10 11.00 HÖGTIDSGUDSTJÄNST 

Filadelfiaförsamlingen 85 år, Ewa och Kurt Enström, Anna 

Hallstensson (f. Jonsson), Sångarna, servering. Tis 22/10 19.00 

Hemgrupper. Tor 24/10 11.30-13.00 Drop in bön.    Välkomna!  

Varmt tack till alla Er som visat ert deltagande i sorgen 
efter vår kära

GUN-MARIE ÖNHULT
Särskilt tack till den fantastiska personalen på AVA, Åsele 
Sjukstuga. Arne, Anders och Lotta

Vattenfall Vattenkraft AB
söker driftstekniker
till Åsele driftgrupp.

Välkommen med din ansökan genom att gå in på 
www.vattenfall.se, senast 31 oktober.

Information:
Claes Lindskog
070-554 94 96
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Är Du intresserad och vill veta mer, lämna
då ett meddelande i växeln, så ringer vi upp.

Vi planerar att starta en grupp 
tisdagen den 5/11 -13 kl 13.00.
Anmäl Dig senast den 31/10 -13. 

VÄLKOMMEN!

Åsele: 0941-143 00, 143 50 Stina & Karin 
Dorotea: 0942-251 00, 251 40 Anita & Eva-Britt
Vilhelmina: 0940-155 01 Maria

TOBAKSAVVÄNJNING Folktandvården och Åsele - Dorotea - 
Vilhelmina sjukstugor erbjuder ett 

avvänjningsprogram över videolänk för 
Dig som vill sluta röka/snusa. 

Gruppen kommer att träffas 10 ggr på 
dagtid. Kostnad 500 kr.

ÅSELEGALAN 2013 

Den 16 november går ÅSELEGALAN 2013 
av stapeln. Alla företag som finns i 
kommunens företagsregister har fått en 
inbjudan. 
 

Finns inte ditt företag med i registret är du 
välkommen att hämta en inbjudan i 
kommunväxeln. Passa också på att gå in 
på hemsidan och anmäl ditt företag så får 
du ta del av mer information och 
erbjudanden från kommunen och ÅNS. 

Läs mer på www.asele.se/aselegalan2013 

Uthyres: Trevligt hus & mycket bra ställe, v/skog i centrala Åsele. Kabel-TV
& snöskottning ingår 4000:-/mån.(Värme 2000:- ingår). Tfn 073-045 85 57. 

Hur fungerar äldrevården i Åsele?
PRO och SPF inbjuder till information om

Hemsjukvården, Boendeplanering och Loven på 

Kaffestugan den 23 oktober kl 18.00.
Tjänstemän från kommunen deltar.

                        Hjärtligt välkomna.                PRO och SPF.  
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BÅGVISNING!
Imorgon fredag 18/10 mellan kl 9 & 15 är Daniel från Safilo hos oss 
och visar sina kollektioner från bla Tommy Hilfiger, Carrera & Gucci.

Vi lämnar 10% rabatt på alla bågar som beställs under dagen.
Dessutom har du möjlighet att vinna de glasögon du beställer
(gäller köp av kompletta glasögon).

Så klart bjuder vi på kaffe och kaka.
Varmt välkomna!

STORSEANS + föreläsning i ÅSELE
Soul Body Fusion = förena kropp och själ

med medium Irene Harnesk Lundqvist
(utbildad av bla Terry Evans, även utbildad på Arthur Findlay College).

Tors 24/10. Tid: 19.00. Plats: ABF-lokalen.

Entré: 200:- inkl fika. 

Boka tid för privat sittning, vägledning, energibalansering, 
Soul Body Fusion den 24/10 dagtid

på tel 070-670 38 48. Varmt välkomna!

 Kulturhuset i Åsele
 26/10 kl 10.00-17.00
Tel 070-600 45 07.     Arr: Maria Leek, ABF, ÅNS, Emmas Kök
HÄLSOMÄSSA

Renovering av köksluckor och dörrar.
Ådringsmålning, spårfräsning och

utbytesluckor.
Leveranstid ca 1-2 veckor.

Mobil: 070-351 65 12 Peder.

Kostnadsfria

hembesök!

KÖKSRENOVERINGAR
Tegsnäset



www.varitryck.se

Bion i Åsele visar
Söndag 20/10 kl 19.00. 70 kr. 11 år.
DIANA bioniasele@live.se

www.bioniasele.se

 PRO-ÅSELE inbjuder till MEDLEMSMÖTE 
 i Kaffestugan torsdag 31 oktober kl 12.00.

Vi börjar med lunch kl 12.00, därefter kommer KARIN och ÅKE 
VIBERG och sjunger Dan Andersson. Sedan har vi vanligt möte. 
Kostnad 75:-. HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Guideträff för Hembygdsgården!
Gamla som nya guider hälsas välkomna �ll Kaffestugan den 22 
oktober kl 18.30. Är du intresserad a� vilja hjälpa �ll som guide?
Ta chansen och kom lyssna och ställ frågor.

Arr: Åsele Hembygdsförening och SV
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Melodikrysset v.42 - 19 oktober

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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Vi uppskattar verkligen att ni väljer vår energieffektiva pellets, baserad
på restprodukter från vår tillverkning av massiva golv och paneler. Har 
du vägarna förbi kan du hämta din pellets vid vår fabrik mellan 7.30 och 
15.30, med uppehåll för lunch 11–12. Då kan du passa på att titta på våra 

monteringsfärdiga stugor eller besöka vår utställning av golv och paneler.

Hämtpris hos Baseco:

Storsäck 2 300 kr/ton
Småsäck 2 400 kr/ton
Priserna gäller 2013.

Tusen tack till alla er som värmt er 
med vår lokalproducerade pellets!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

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

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

Köpes: Dödsbon, hela eller delar av bohag.
Ring Lena 070-221 92 69.
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UTHYRES I CENTRALA ÅSELE.
Totalrenoverad 4:a uthyres omgående.

Finns även en 2:a för uthyrning omgående.
Finns även en 1:a för uthyrning omgående.
Det finns även affärs-/kontorslokaler att hyra.

Ring 076-776 94 92 för mer information.

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

Må bra-dag Gafsele Bygdegård lördag 19/10 kl 12.00-16.00
• Ögonbrynsplockning • Hårvård • Massage
• Qigong • Zomba • Fallskador
• Läkemedel • Lokalproducerat • Mat & Hälsa 
• Studiecirklar • Ansiktmålning • Må bra-fika
Alla varmt välkomna!

Arr: Gafsele Bygdegård, Gafsele Främjarna, SPF, Vuxenskolan

Bravida söker Rörmokare 
alt. lärling till Storuman!
Vid intresse, ring David Bäcklund, 
070-354 06 33

Sista 
ansökningsdag:
22 oktober 2013
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Rösta fram ditt favoritföretag i Åsele!  
Förra året blev Viskagården framröstade som 
Åseles Guldhjärta. Vilket företag vill Du ska 
vinna 2013? 

Gå in och rösta på www.asele.se eller fyll i talongen 
nedan och lämna/skicka in i ett brev märkt ”Åseles 
guldhjärta” till Åsele Kommun, 919 85 Åsele senast 12 
november för att rösta på det Åseleföretag Du tycker 
förtjänar priset ”Åseles Guldhjärta”. Priset delas ut den 16 
november på Åselegalan 2013. De flesta av Åseles 
företag hittar du i kommunens företagsregister som finns 
på http://foretag.asele.nu 

 

Jag röstar på företaget:  

 Motivering: 

 
 
 Ditt namn:  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Välkomna!
Linda & Maria 0941-102 03

Phalaenopsis
149:- (Ord pris 298:-) 

20%Det firar vi med
på ALLA barnkläder.

VI HAR UTÖKAT VÅR

BARNHÖRNA!

(Tor-lör)

Massor av nyheter i stl 50-170 cl.

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


