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ÅSELE
Åsele kyrka: Sön kl 11.00 Gudstjänst. C Cedergren, P Eriksson.

FREDRIKA
Fredrika kyrka: Sön kl 14.00 
Gudstjänst, P Eriksson.

FILADELFIA: Sönd 7/9 11.00 Gudstjänst med 
nattvard,församlingsmöte, Anna-Greta och Rolf Söderberg. 
Tisd 9/9 19.00 Hemgrupperna startar. Onsd 10/9 19.00 Bön. 
Torsd 11/9 11.30-13.00 Drop in bön. 19.00 Bön.         Välkomna!

Varmt tack till alla som hedrat minnet av

NANCY STRÖMBERG och
GERD OLOFSSON

vid deras bortgång och begravning.
 Berit Enebjörk med familj

Sälja huset? 
Vi utför energideklarationer till fast pris i

Vilhelmina och Åsele.
Anders Åström Certi�erad energiexpert

Ring 070-654 18 38

LADDA DIN MOBIL med Åsele C solcellsladdare. 
Måndag 8 september vid valstugan utanför Konsum

Kom och träffa:
 Maria Kristo�ersson, Vilhelmina 
 – Första namn på landstingslistan
 Tomas Mörtsell, Storuman, C 
 – Riksdagskandidat nr 3
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Välkomna!
Linda & Maria 0941-102 03

1 för 2 för 3 för
49:- 89:- 110:-

Gröna
      växter

Kommunförrådet med dess service blir kvar i
kommunens ägo om vi får förtroendet.

1/9 får vi besök av riksdagsledamot Helén Pettersson.
Mellan kl 13.00 och 15.00 står vi i nedre parken och besvarar 
alla era frågor.
Allmänt möte i församlingshemmet i Fredrika
mellan kl 16.30 och17.30.

DEBATT OM FREDRIKAS FRAMTID!
Oppositionen inbjuder S+V+opinion till offentlig valdebatt.

Torsdag 4/9 kl 18.00 på Fredrika Folkets Hus.
Moderator: Emma Strömberg fd Fredrikabo

   Ämnen: Kommun- och landstingsfrågor

Mitt i Lappla
nd

Vänsterpartiet i Åsele
Välkomna att diskutera politik med oss i Vänsterpartiets tält i 
nedre parken.
Lokala representanter finns på plats

FREDAGAR 16-18 och LÖRDAGAR 11-14
10 september 16.00
kommer Vänsterpartiets Landstingspolitiker.
Passa på att ställa frågor om hur Vänsterpartiet
tänker arbeta med inlandets sjukvård.

11 september från 16.00
finns vår riksdagskandidat Arijan Kan här för
att prata Vänsterpartiets rikspolitik.
Vänsterpartiet i Åsele  ABF
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Centerkvinnorna i Åsele inbjuder dig till provsmakning av 

100% bra mat
vid valstugan utanför Konsum
fredagen den 5 september,

med början kl 15.00.

 Välkommen!

Mat som vi köper in för våra skattepengar ska 
vara bra för både människan och miljön.

Säljes: Fabriksny plastbåt 3,90, med åror. 9 500:-.
070-21 35 709.

Allmänpolitisk debatt! 
Socialdemokraterna i Åsele har inbjudit alla partier till
debatt på Kulturhuset onsdagen 10/9 kl 18.00.
Kom dit, lyssna och ställ frågor.

SKA DU SÄLJA DIN BOSTAD? BEHÖVER KÖKSFLÄKTEN RENGÖRAS?
VI KAN HJÄLPA DIG......Vi utför:

Energideklarationer
OVK-besiktningar
Rengöring av ventilation,
även spisfläktar och villaventilation

SN Sotning AB, Vilhelmina 0940-100 14, 070-685 90 18

SN Sotning AB
Vi jobbar där du bor

070-685 90 18

Hästevent Vilhelmina 
"Bredden av hästsport"
Lördag 6/9 10.00-15.00 Erbjudanden frånHästföretag samthästloppis.

I samarbete
med:

Uppvisningar i bl a: 
Beridet Bågskytte Emil Eriksson VM Guld 2013, 

Sportkörning Tina Söderberg SM Brons 2014,

Timmerkörning, Hoppclinic, Dressyr, Travsport, Trickridning. 

Familjedag
med 5-kamp, lyckohjul, smådjur, tipsrunda, barnridning,

hoppborg. Fika & mat försäljning.

Fullständigt program finns på www.vilhelminaridklubb.com 

Fritt inträde.               Varmt Välkomna! 
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Akutvårdsplatserna i Dorotea & ambulansen 
i Åsele ska återställas.

Anders Sellström 
Riksdagskandidat 

Jonny Kärkkäinen 
Landstingskandidat

Vi kommer att redovisa alla våra planer FÖRE valet.

Säljes: Pianodragspel 4-körigt. HOHNER. 7 500:- med väska.
070-21 35 709.

KARATE – Nybörjarträning
startar måndag 8/9 på Sporthallen. 

Barn kl 18.00, 13 år och äldre kl 18.30. 
För info ring Sylve H, tel 106 82 (hem), 140 78 (arb). 

Välkomna! Åsele Shotokan Karate Klubb

SHOPPING
WEEKEND
I SUNDSVALL 25-26/10
Häng med till Sundsvall och IKEA för en härlig 
weekend med shopping och hotellboende!

Paket inkl. bussresa, fika, logi och frukost.

690:-*
Bussresa, kaffe med fralla på nedresan, 
centralt boende på Quality Hotel inkl. 
frukost, busstransfer mellan hotellet och 
IKEA fredag och lördag. 
* Del i dubbelrum. Tillägg enkelrum: 250:-
 Tillägg, barn under 12 år: 290:-
 Villkor finns på backstromstrafik.se

OBS! ANMÄLAN SENAST 26/9
Tel: 070-651 54 70 E-post: hendrik@backstromstrafik.se

Mer information
finns på:

backstromstrafik.se

+ BUSSRESA

+ HOTELL
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 X  Kryssa inlandsbon Jarl Folkesson 
på Centerns Inlandslista, verka för att:
•  Lasarettet i Lycksele bevaras med   
 fullskalig vård och BB
•  Akutsjukvård och ambulans skall  
 finnas i alla kommuner
•  Glesbygdsmedicin utvecklas så att 
 diagnostik och e-vård kan bedrivas på  
 distans – det blir lättare att rekrytera   
 nyckel-personal till sjukstugor som är i 
 utvecklingsfronten
•  Skapa ett projekt ”Psykvård i glesbygd  
 Södra Lappland”, med bas på Lycksele  
 lasarett.
• Aktivt erbjuda PSA-test till medelålders 
  män – prostatacancer är Sveriges 
 vanligaste cancerform
•  Utveckla vården av kvinnliga cancer-
 former till forskningsfronten 
•  Behåll och utveckla attraktiva buss-
 linjer tvärs över länet, fjäll – kust – fjäll 

Vård och omsorg, kommunikationer och 
kultur skall främja sysselsättning och 
befolkningsutveckling i Västerbottens 
Inland!

DU bestämmer vården i Inlandet genom 
att rösta i landstingsvalet. OCH glöm 
inte bort att kryssa inlandsbon
 X  Jarl Folkesson på Centerlistan.

DU bestämmer vården i Inlandet! 
Rösta i landstingsvalet!

VI kommer inte att sälja ut energiverket eller
kommunens skogar.

Till & från Stockholm, flera turer i veckan.
Ring 0940-150 30, www.lapplandspilen.se
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Besök av riksdagsledamot Katarina Köhler blir det 6/9.
Du hittar henne i nedre parken kl 12.00 - 14.00.
Sedan är det allmänt möte i församlingshemmet
i Fredrika kl 16.30.

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

OPiNiON bygger sin
verksamhet på 
medborgarnas 

opinionasele.se

Vi vill:
• Öka resurserna till barn och 
unga med extra behov inom 
skolan.
• Webbsänd fullmäktige.
• Förbättra dialogen mellan  
näringsliv och kommunen!
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KOMMUNVALET
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KULTUR FÖR SENIORER  
KULTUR OCH HÄLSA  
I VÄSTERBOTTEN

MÅLGRUPP

Civila samhällets representanter  
t ex pensionärsföreningar, anhörig-
föreningar, frivilligorganisationer, 
studieförbund, kyrkor, kulturarbe- 
tare, personal inom vård, omsorg  
och hemtjänst, elever vid vård-  
och omsorgsutbildningar, lärare  
och alla övriga intresserade. 

Ingen kostnad för deltagande men 
utebliven deltagare debiteras 200 kr 
– plats kan överlåtas till annan. 

Anmälan görs till Karin Olofsson 
senast torsdag den 18 september 
karin.olofsson@lycksele.se  
070-312 23 61

Meddela ev matallergi.

PROGRAM

09.30  Kaffe och registrering

10.00  Körakuten, Lycksele lasarettskör

10.15  Välkommen, Lilly Bäcklund, kommunalråd, Lycksele

10.20  Kultur för seniorer – Kultur och hälsa i Västerbotten 

10.25  Hur går det till i kroppen när vi påverkas av kulturella upplevelser? 
 Töres Theorell, professor emeritus, Karolinska Institutet, Stockholm

10.55  Musik som aktivitet, Märith Bergström-Isacsson fil.dr, musikterapeut och 
forskare, Jämtlands läns landsting. Ingeborg Nilsson fil.dr, forskare, Umeå 
universitet. Klas-Göran Sahlén fil. dr, forskare, Umeå universitet.

11.50  Kort musikupplevelse, Märith Bergström-Isacsson, fil.dr, musikterapeut  
och forskare, Jämtlands läns landsting.

12.00  Lunch

13.00  Introduktion av workshops:

 Alla kan sjunga, Ingrid Lindelöv Berntsson, coach och triathlet som  
inspirerat med sång sedan barnsben säger att det finns en sångerska/ 
sångare inom varje människa.

 Alla kan måla, Lligo Matson arbetar som konstnär och  inspiratör  i   
konstnärsgrupper. Han  säger att ”Konsten måste inte vara konstig.  
Huvudsaken är att den talar.”

15.00  Avslutning och kaffe

 Inspirationsdag 
24 september 2014 Medborgarhuset, Lycksele 
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Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se

Tack alla åselebor för årets Åsele Marknad!
Kom med synpunkter på fram�da marknader.

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, över 60 miljoner kronor.
Planeringen för Åsele Marknad 2015 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 Åsele
919 85 Åsele
0941/140 78
kulturofri�d@asele.se

Kommunal vuxenutbildning

Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär a� det finns möjlighet 
a� ta del av gymnasial vuxenutbildning i alla länets kommuner. För studier 
i grundläggande vuxenutbildning kontakta Komvux Åsele – se nedan.  
Kurser i svenska för invandrare (SFI) anordnas i Åsele.

Alla ansökningar �ll vuxenutbildning/SFI skall lämnas �ll Komvux Åsele. 
Ansvarig rektor är Reinhold Näsström, 0941-141 05.
Hanna Persson är studie- och yrkesvägledare, 0941 -141 13.
Mer informa�on finns på www.asele.se - Komvux

Behöver du hjälp med a� utveckla di� företag?
Kontakta Åsele Näringslivss�¤else så hjälper vi �ll!
Robert Borgén 0941-142 40

Ge di� barn e� biblioteksbesök i veckan!

”sam�digt som högläsningen minskat, har även barns läsförståelse 
försämrats!”                                Jesper Sundén SvD 2013-03-30

Varje gång du besöker Åsele eller Fredrika bibliotek och lånar böcker med 
di� barn (0 – 12 år) ber du oss i personalen om en lo�. Varje månad 
(september – april) lo�ar vi ut böcker. På världsbokdagen den 23 april lo�ar 
vi ut e� pris ibland alla som deltagit.

S�pendier

Ansökan om s�pendium ur Lärarinnan Hanna Lindblads s��else skall vara 
s�¤elsen �llhanda senast fredag 2014-10-31 under adress Skolgatan 1, 
919 31 Åsele. 
Upplysningar: Stefan Persson, 0941-141 07.

Läs mer under ´S�pendier´ på www.asele.se.

Brandmän del�d Åsele och Fredrika

Vi är i behov av några nya arbetskamrater i Åsele och Fredrika, DU man eller 
kvinna varför inte söka som brandman del�d hos oss för a� hjälpa dem som 
råkar i nöd. 
Lägst B körkort men helst BC, simkunnig, skall vara beredd a� ta C-kort. 
Arbetsprov på löpma�a 250 w är e� krav vid ansökan.
Godkännande av din arbetsgivare är också e� krav.

Mer informa�on kan fås av oss på tel. 0941-140 33, 140 95 eller på
arbetsförmedlingen.

Sista ansökningsdatum 2014-10-01.
Välkommen med din ansökan �ll: Räddningstjänsten Åsele, 919 85 Åsele.

Informa�on om valet �ll riksdag, kommun och lands�ng

Öppethållande�der i vallokal och för�dsröstningslokal: 

Vallokalen (Kulturhuset) den 14 september

Åsele omland 09.00 - 12.00 16.00 - 20.00

Åsele centralort 09.00 - 12.00 16.00 - 20.00

För�dsröstning kommunhuset, Åsele

Vecka 36 m onsdag - fredag 13.00 - 16.00

Vecka 37 måndag, �sdag, fredag 13.00 - 16.00

onsdag, torsdag 13.00 - 18.00

lördag 10.00 - 13.00

söndag 13.00 - 16.00

Servicehuset Duvan, Fredrika

Vecka 37 onsdag 10.00 - 12.00 16.00 - 19.00

söndag 13.00 - 16.00
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Välkommen med din ansökan �ll: Räddningstjänsten Åsele, 919 85 Åsele.

Informa�on om valet �ll riksdag, kommun och lands�ng

Öppethållande�der i vallokal och för�dsröstningslokal: 

Vallokalen (Kulturhuset) den 14 september

Åsele omland 09.00 - 12.00 16.00 - 20.00

Åsele centralort 09.00 - 12.00 16.00 - 20.00

För�dsröstning kommunhuset, Åsele

Vecka 36 m onsdag - fredag 13.00 - 16.00

Vecka 37 måndag, �sdag, fredag 13.00 - 16.00

onsdag, torsdag 13.00 - 18.00

lördag 10.00 - 13.00

söndag 13.00 - 16.00

Servicehuset Duvan, Fredrika

Vecka 37 onsdag 10.00 - 12.00 16.00 - 19.00

söndag 13.00 - 16.00
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Marknadsförsäljning, Tunnbröd, Kolbullar, Hantverkare i Erke Björns, Lotterier, 
Elvira i kåtan, Rose-Maries dockverkstad,Ponnyridning, Femkamp, Norrskog, 
Försäljning av Doroteakrönikan, Civilförsvaret visar hjärtstartaren och HLR 

Mattält med närproducerade livsmedel 
Underhållning av Gun Rehnman och Bo Beverlöv 

Fika och korvförsäljning 

Arr: Dorotea Hembygdsförening i samarbete med, ABF, Vuxenskolan, LRF, Studiefrämjandet 
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Kvalitet i vården går före privata vinstintressen.

Åseles samlade opposition!
PRIO 3: 

Behålla Duvan och Tallmon
samt använda Bofinken
som trygghetsboende.

Besök valstugan!       Välkommen in!

070-276 62 66 • www.vegla.se • horselhalsa@vegla.se

Aktiva 
Jakthörselskydd
Siemens SecureEar – 
kan kopplas till jaktradio,
telefon m.m.
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Vi socialdemokrater har aldrig varit emot en ambulans! Vad vi däremot 
har gjort är att vi har förhandlat fram den akutbil vi har idag. Om den 
får man tycka vad man vill, men utan dessa förhandlingar skulle vi inte 
haft någonting alls.

 Vi redovisar också alla våra planer före valet. 
* Vi talar om för väljarna vem som blir kommunalråd om vi får   
 förtroendet - oppositionen mörkar. Varför?
* Vi säger att vi INTE kommer att sälja ut vare sig energiverk,   
 kommunens skogar, kommunförrådet eller någon annan kommu- 
 nal resurs - oppositionen säger ingenting. Varför?
* Vi lovar att vi inte kommer att lägga mer pengar på golfbanan/ 
 klubben än till andra föreningar - vad lovar oppositionen?
* Vi kommer även fortsättningsvis att sätta god kvalitet i vård,   
 omsorg och skola före privata vinstintressen - oppositionen vill  
 släppa in riskkapitalbolag.

Vi anser att det är vår (partiernas) skyldighet att detta redovisas
för väljarna i god tid innan denne lägger sin röst.
Har du som väljare �er frågor till oss så besvarar vi dem
gärna - kontakta oss! 

Åsele Socialdemokratiska Arbetarekommun

DAX FÖR GARAGERENSNING?
Du vet väl att du som privatperson kan annonsera ut
dina prylar för 50:- i ÅSELE-NYTT??
Fråga efter "50-lappen".

FÄRGPRAKT
Höstens underbara färger som med vindens hjälp
lägger sig som ett täcke över marken
och solens sista strålar färgar himlen röd vid
horisonten innan den går till nattens vila
bakom fjällets toppar.
Snart vilar natten som en stilla ro.
När dagen tar vid och frosten lägger
de vackraste mönster i varje snökristall,
har höstens färgskiftningar fått oss till tro
och tankar om allt som vi får uppleva
som den vackraste tavlan som vår Herre 
för oss målar.

Hillevi Johnsén
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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

Melodikrysset v.36 - 6 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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Åsele-Nytt på nätet:
www.varitryck.se

MÅNADSCAFÉ på ÅSEBORG
Onsdagen den 10 september kl 13.30.
Underhållning av Åsele dragspelgille, däreer kaffeservering.
Alla varmt välkomna!                Frivilliggruppen/SPF/Vuxenskolan

BEHÖVER NI HJÄLP MED  
Dränering, avlopp, vattenledning, jordvärme, plane-
ring av tomt, slyröjning, stubbar, bredband

vänd er då till

070-646 79 32 Jon
Nyttja

rotavdraget!
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ALLMÄN KURS I ÅSELE

Är du eller någon du känner intresserad av 

att slutföra gymnasiet? Vill du ha studiero 

och arbeta i eget tempo?

Har du frågor om boende, resor m m

ring 070-237 12 62.

Läs mer på vindelnsfolkhögskola.se 

Vi behöver en svensklärare på deltid.          Intresserad?
Ring kursföreståndare David Häggblad 070-237 12 62

Allmänt möte om vården 4/9 kl 18.00. Plats Kulturhuset. 
Landstingsledamöterna Marita Fransson och Karin Lundström 
finns på plats för att besvara frågor och räta ut
frågetecken.
Vi kommer även att finnas i nedre parken under dagen.

Film: "Vildmarkshav". Klimatdagen
17 september kl 15.30-17.30 i Vilhelmina, Folkets Hus
Deborah Shapiro och Rolf Bjelke seglade under 3 år sin egen båt 
Northern Light runt Antarktis i Södra 
Oceanen. Nu kommer de till Vilhelmina
och presenterar en fantastisk natur- och
seglarfilm som också visar hur klimatet 
har förändrats och hur det påverkar
djur och natur. Visningen avslutas 
med frågestund. Mer info nästa vecka.

Nu är det dags igen, så vi hälsar alla
hjärtligt välkomna till Bingon i Dorotea
Bingo, Strandenskolan Dorotea, torsdag 11 september kl 19.00.
Förbingo ca 18.45.   Lyckopott 1: 3 000:-. Lyckopott 2: 3 000:-

Vi spelar följande torsdagar under hösten:
 11 september  2 oktober     6 november  4 december
18 september  9 oktober 13 november  
 25 september 16 oktober  20 november
   23 oktober 27 november     
   30 oktober  

DIFKlipp ur och spara denna annons.
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Därför ger jag mig nu in i politiken!

Ett av mina bestämda mål är att utveckla den sociala servicen i inlandet.  
 

När jag var 30 år �ck jag en stroke. Så jag vet hur viktigt det är att få hjälp när man 
behöver och inte bara under de tider som någon politiker långt bort bestämt. E�er 
några år gick jag vidare i livet och kämpar nu aktivt för akutvårdsplatserna i Dorotea 
och för att Åsele ska få tillbaka sin ambulans. Jag är engagerad ockupant av sjuk-
stugan i Dorotea och var en av front�gurerna i det vårduppror som samlade in 25 
tusen namnunderskri�er. Tillsammans tvingade vi fram Sveriges första folkomröst-
ning på landstingsnivå med sy�et att säkerställa en rättvis vård i HELA länet.
Landstinget har 8,5 miljarder att fördela, så nog bör vi ha råd med en bra sjukvård 
även på mindre orter.

Om jag blir vald lovar jag att kämpa för:
 Värdig sjukvård även utanför de stora orterna. 
 Att vården ska anpassas efter patienten – inte tvärtom!
 Demokrati värd namnet
Bra personalpolitik, en god arbetsmiljö med möjligheter till kompetensutveckling

Jag står på Centerpartiets lista. Du som vill ha en landstingspolitiker som tar 
striden för sjukvården i hela länet ska kryssa mig – oavsett hur du röstar i riket eller 
kommunalt.
För jag ger mig inte och det kan inte minst landstingsråd och landstingsdirektörer 
intyga.

Urban Larsson 44 År 
DOROTEA

Urban Larsson 070-227 53 88,  Epost: urban.larsson@centerpartiet.se

Jag är upprörd över orättvisorna. Jag är trött på 
centraliseringen och att all service koncentreras till 
några få platser. Jag är rent ut sagt förbannad över 
att många politiker inte vill kännas vid hela länet.

Jag är en vetgirig företagare i Dorotea – en positiv 
tjurskalle som aldrig ger upp.  
Genom mitt ideella engagemang är jag väl medveten
om att en fungerande vård och basservice är jätte-
viktig, för att människor ska kunna leva, verka och 
bosätta sig på mindre orter.

Din kandidat i landstingsvalet
14 september
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0941-100 64
kronans.blogg.se

Gilla oss på facebook

Öppet: Vardag 8-17. Söndag 11-14
Tom lördag 13/9

DagensBakelse(el gobit)
10:-/st

Specialerbjudande!
Dagens
Blomma Jägarlimpor

Nu finns nybakade

i butiken!!
Johanna, Malin, Marlene

Socialdemokraterna i Västerbotten garanterar en
sjukstuga/hälsocentral i varje kommun.

Säljes: Husvagn Adria 350, -88. Välvårdad. Bes. 20 000:-
070-21 35 709.

Klimatdagen Vilhelmina, Folkets Hus 
Boka in 17 sept i kalendern! Då går klimatdagen av stapeln 
för andra gången och det är något ni inte vill missa! 
Programmet belyser dagens miljö- och 
klimatproblematik med en blandning av 
föreläsning, filmvisning och kabaré, allt 
för att inspirera till visioner om en bättre
verklighet och handling för förändring.

Mer info nästa vecka.

Fler i arbete
– trygg välfärd

Elisabeth 
Björnsdotter Rahm
till Riksdagen.

- Din riksdagsledamot  
   för hela Västerbotten!

X Kryssa
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A D V O K AT  A N N A  Å K E R S T E D T

E D E N  A D V O K AT B Y R Å

Sverige importerar nu 50% av vår mat.
Vi vill ändra på det! Rösta på C!

Nu startar jag upp höstens KUNDALINIYOGA
Yoga, avslappning & medita�on för hälsa, livskra� & självkännedom.

Måndag 18.30 Nybörjare, passar alla, men speciellt för dej som  
  aldrig provat  
Onsdag 07.30 Börja dagen med e� upply�ande, skönt kundalini-  
  yogapass               
Torsdag 18.30 Balansera kroppens energisystem –
  chakrasystemet 18.30
Startar v 38.

Anmälan och förfrågan  ll mej, Carina 070-647 54 63.
Alla Hjärtligt Välkomna!
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TERMINSAVGIFTER FÖR PASS:
Vuxna Gymnasieungdomar
400 kr per aktivitet 150 kr per aktivitet och termin
1000 kr för Gymmixkortet 300 kr för Gymmixkortet
500 kr Spinning (11-gång/gratis)
75 kr 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 medlemskap
à 150 kr under 15 år, 200 kr vuxen, 375 kronor hela familjen. 
Bankgiro 887-9330 (glöm inte namn, personnummer och adress).
Om du är medlem sedan tidigare får du inbetalningskort hem på avgiften
i slutet av januari.

PASS  DAG TID

PUMP Åsa E  Måndag  19.00     

EFIT Nalita G  Tisdag 18.50

Vattengympa  Karin H Tisdag 17.30

Latinfusion  Marina E Torsdag 18.00

Styrkeherrar Magnus E Torsdag 18.30 
(styrkehallen)

SPINNING           se bokningssidan 

Alla ovanstående aktiviteter utom spinningen ingår i
Gymmixkortet.

OBS! SPINNING, PUMP, EFIT 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. 

Välkommen till en ny termin!

** Start v 37 **
Prova på GRATIS

första veckan!

Nyhet! Vi kommer att dela ut pris till den deltagare 
som har högst närvaro på varje aktivitet.

(En person/deltagare kan bara vinna en gång).


