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Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse

  
Nr 172014-04-25

Årgång 55

         Program 
 09.30 Kaffe och mingel

10.00 Trude K Westgaard, DSL och dagens moderator hälsar välkommen.
10.15 Tillsammans är vi starka 
  Stefan Jonsson, vd Visit Hemavan/Tärnaby. Stefan har arbetat på Kläppen Ski  
 Resort AB,  Vd Visit  Hemavan Tärnaby AB. Stefan kommer bl.a. att prata  
 om vikten av gemensamt arbete. 
11.00 Värdskap - att välkomna alla gäster
 Annika Sandström, tf Länsturistchef. Annika kommer att prata om betydelsen  
 och erfarenhet av de krav som nationella och internationella gäster ställer.
11.45 Lunch - Hotell Dorotea
13.00  Gräv där du står, det mesta är ogjort.
 Yngve Bergkvist, ICEHOTEL AB. Ett föredrag om  entreprenörskapet kring ICE 
 HOTEL samt framtida rymdturism. 
14.00 Framtidens Destination South Lapland 
 Ett av målen med att starta destinationsbolag i södra Lappland var att 
 näringslivet skulle vara delaktiga och så småningom förvärva  majoriteten av  
 ägarandelarna i aktiebolaget. Här kommer ett förslag att presenteras om  
 hur detta skulle kunna fungera.
15.00 Avslut och plats för frågor och funderingar 
 Företrädare för destinationsbolaget South Lapland kommer att finnas tillgängliga  
 för frågor och funde ringar efteråt.

Varmt Välkomna!

INBJUDAN
till ALLA företag att delta i Seminarium & information 

av Destination South Laplands framtid

Medborgarhuset . Byvägen 5 . Dorotea 

OSA senast 2 maj till:
info@southlapland.com . tfn 0940-398 91

12 Maj Kl. 10.00 
(Kaffe och mingel från kl. 09.30)

www.southlapland.se
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ÅSELE
Åsele kyrka: Sön kl 11.00 Gudstjänst, B Kraft, A Nygård. 

Åsele F-hem: Tis kl 12.00 Mat & Prat av och med Röda Korset.
FREDRIKA
Fredrika kyrka: Sön kl 14.00 Gudstjänst, B Kraft, A Nygård.
Ons kl 19.00 Bön.

  FILADELFIA: Sön 11.00 Gudstjänst, Anna-Greta Söderberg. 
Tis 19.00 Bön.  Välkomna!

Är du intresserad av att delta eller vara med 
att arrangera Åseles KULTURNATTA 2014? 
Förening, organisation eller privatperson - välkommen till

en träff tisdag 29/4 kl 18.00 på ABF, Storgatan 31.

Valborgsmässofirande
i Gafsele Bygdegård

Arr: Friluftsfrämjandet, Bygdegårdsföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan
VÅRTAL - BRASA - SERVERING - LOTTERIER - FISKDAMM

onsdag 30 april kl 19.00.
Medverkan av kören HemKÖRt.
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ÅRSMÖTE för By å Fiske i Långvattnet den 3/5 kl 10.00. 
Välkomna!  Byamanen
Dags att måla om Era fönster?
Snickerimålning i Åsele har lång erfarenhet av kvalitetsmålning, 
där jag renoverar Era fönster till ett fast pris.
Joakim Wåhlstedt snickeri.malning@tele2.se 0705-48 39 84

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 25/4:
Åsele OK/Q8 12-12.30. 
Vilhelmina fd Televerket 15-16.
Förbeställ gärna. Nästa tur 23/5.  Välkomna!  Anna & Martin
www.lappmarksbonden.se   Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47. 

Mandel, King-E, Satina,
 Princess & Blue Belle. 

Egen odling.

Bion i Åsele visar
10 000 TIMMAR
Söndag 27/4 kl 19.00. 70 kr. Barntillåten.�

DIVERGENT
30/4 kl 00.03. 90 kr. 15 år.�Före filmen bjuder vi på varmkorv.
Fredag 2/5 kl 20.00. 90 kr. 15 år.�
Söndag 4/5 kl 19.00. 90 kr. 15 år.�
OBS! ÅLDERSGRÄNSEN KAN SÄNKAS TILL 11 ÅR!

bioniasele@live.se
www.bioniasele.se
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AFTER WORK: GRILLBUFFÈ
Fredag 25 April kl:1600-2000

Om väder tillåter så grillar vi utomhus 

IRLÄNDSK PUBAFTON
Lördag 26 April 2100-0100

18 års gräns. obl. legkontroll 

KOM IHÅG ÅSELE NYA GOLFKLUBBS ÅRSMÖTE
Plats: Kronans Blommiga Bageri
Tid: Tisdagen den 29/4 kl 18.00
Ärende: Behandling av mo
on.  

Välkomna!  Styrelsen

Medlemsmöte med vårbuffé
den 9 maj kl 12.00 i Kaffestugan. Anmälan till
0941-103 61 och 0941-320 20 senast den 28/4.
Vi öppnar seniorcafé den 28/4 mellan kl 10.00-13.00
i Hjärt & Lungs lokaler på Storgatan 29. Alla Välkomna!

Mitt i Lappland

Et

t samarrangemang med

PASSANSÖKAN?
Polisen i Vilhelmina har öppet måndag 09.00-12.00, 
onsdag 15.00-18.00 och torsdag 09.00-12.00. 
Nu under våren och försommaren har vi kö på
onsdagar och väntetiden kan bli lång. Försök att komma på 
måndag eller torsdag istället om möjlighet nns! 
Familjer och utlandsboende (ansökningar som tar längre tid) 
kan kontakta oss på tel 010-56 830 26 för bokning av tid för 
passansökan. Närpolisområdeschefen
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Ni firar väl Valborg i Söråsele!
Fritidshus köpes
Torp, stuga eller mindre hus, gärna med enklare förråd. Max 2-3 mil 
från Åsele tätort. Gärna i närheten av vatten.
Daniel 070-585 17 94 eller Jessica 070-543 76 56.

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
i Björksele vid Byastugan. 

Brasan tänds kl 19.00. Korvgrillning, 
ka. 

 Alla hjärtligt välkomna!  Björksele intresseförening

Barnskodagar
På alla barnskor upp till 35 lämnar vi 

25% rabatt 
fram till 10 maj

Passa på och köp sommarens sportskor, 
tygskor och sandaler redan nu

Välkommen in och fynda
0941-662 10

Vårens tjejkväll 5 maj
Se nästa veckas annons

Vårens tjejkväll 6 maj
Se nästa veckas annons

Wåhlstedts Städ
Jag och min man erbjuder oss att vårstäda, storstäda. Någon 
kanske jobbar mycket, som inte vill/har lust och ork att städa 
och diska när de kommer hem. Eller någon gammal/sjuk som 
inte har ork eller har värk och ont, som inte har möjlighet till 
att städa själv som vill ha hjälp med städning, fönsterputsning, 
tvättning, handling. Vi ställer upp!!! Kan även �yttstäda åt de 
som vill. Rut-avdrag kan användas. Hör av er på 070-548 39 84. 
Var inte blyga.  Mvh Camilla & Joakim Wåhlstedt
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1:a MAJ!
I år samkör vi första maj-firandet med Dorotea.

Vi börjar i Dorotea och åker från Kulturhuset kl 
09.15 med buss. Tider och program kommer i 

nästa ÅSELE-NYTT. 
Socialdemokraterna och Vänstern i Åsele

VALBORGSMÄSSOAFTON
MHF-stugan i Kvällträsk
19.00 Servering * Korv att grilla * Dragspel
20.00 Tänder vi brasan * Vårsånger   i Åsele 

Välkomna!

Helgkurs måla med olja/akryl. Ledare: Konstnären Tage Lundin. 
www.tage.lundin.se. Datum: Lör 3 maj - sön 4 maj 2014,
kl 10.00-16.00. Lokal: Vuxenskolan Åsele.

För anmälan och informaon runt kursen, tag kontakt
med Studieförbundet Vuxenskolan 0941-108 00.

Manusstopp vecka 19!

VARI-tryck
0940-152 40

post@varitryck.se

Vecka 19 kommer våra annonsblad som 
vanligt på onsdag, den 7/5.

Eftersom FÖRSTA MAJ infaller på vår 
normala dag för manusstopp måste

vi tidigarelägga
stoppdagen till TISDAG 29 APRIL kl 15.00.

 Självklart tar vi gärna emot  
 ditt manus tidigare än så.
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MASSÖR & MASSAGETERAPEUT i MESELEFORS
Rolf Svanlund 072-719 69 23        

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

Sälja huset? 
Vi utför energideklarationer till fast pris i

Vilhelmina och Åsele.
Anders Åström Certi�erad energiexpert

Ring 070-654 18 38

Umeå 090-10 90 00
Skellefteå 0910-73 40 00

Lycksele 0950-347 50  
LFvasterbotten.se

Att bli omkörd 
av sitt eget hjul ... 
Hur kul är det?

Vår och höst – samma visa. 
Bilhjul lossnar och orsakar 
fordonsskador, i värsta fall 
olyckor. Ofta beror det på att 
hjulbultarna inte efterdragits. 
Därför: efterdra alla hjulbultar 
när bilen rullat 5–10 mil, även 
om däckbytet gjorts på verk-
stad. Efterdragning är extra 
viktigt om du har alufälgar.

LFvasterbotten.se/undvikskada
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tabussen.nu

Du vet väl att du kan ladda ditt busskort direkt på webben. Kortet köper 
du som vanligt på våra försäljningsställen. För att tappa-bort-garantin ska 
gälla, kom ihåg att registrera ditt kort på Mina sidor. Enklare för dig och 
säkrare för din plånbok. Dubbelt så bra!

Ps. Du vet väl att du kan samla alla dina regelbundna linjer  
i en Personlig tidtabell. Den är gratis och du får  
den som pdf i mailen eller tryckt hem i brevlådan.

Ladda busskortet på tabussen.nu

vi
n
te
r.


