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Lämnar Du spår efter Dig...

...så att kunden hittar Dig??

Spår lämnar du enklast genom att
annonsera i VILHELMINA-

aktuellt eller genom att
beställa andra säkra

fotavtryck, såsom
visitkort, kuvert

med tryck, reklam-
utskick eller annat

som visar att
Du finns.

Vi hjälper Dig med
allt från layout

till färdig
produkt.

VI LÄMNAR GÄRNA OFFERT!

VARI-tryck
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina

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

Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse

  
Nr 332015-08-14

VILHELMINA-aktuellt
Årgång 56
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ÅSELE FÖRSAMLINGSHEM
Lördag 15/8 kl 18.00, Musik i sommarkväll, med Nektar.
Söndag 16/8 kl 11.00, Söndagsgudstjänst, Bengt Kra�.

FREDRIKA KYRKA
Söndag 16/8 kl 14.00 Söndagsgudstjänst i kyrkan, Bengt Kra�.

FILADELFIA: Tisd 18/8 18.00 Bön. Välkomna!
Andakt: kyrktorget.se   Åsele Filadelfiaförsamling

All ev uppvaktning undanbedes vänligen.  Tord Haglund

Tack för all omtanke som visats oss i vår sorg.
Tack också för personligt engagemang, alla blommor och 
minnesgåvor som har bidragit till att hedra minnet av

ELLEN NÄSLUND
Vårt varmaste tack till Er alla.

Per-Olof & Märit med familj, Ing-Marie med familj

 

 

 

 

 

 
 

Välkommen �ll det äkta thailändska köket.
(i Thaivagnen) Dorotea/Åsele v 33

Nr.1 Vårrullar Nr.7 Käng kha kai (syrlig kycklingfilésoppa
Nr.2 Friterade �gerräkor  med kokosmjölk, tamarind, limeblad,
Nr.3 Friterad kycklingfilé  galangal, wokgrönsaker) serveras med ris
Nr.4 Satay (kycklingfiléspe� med Nr.8 Tre små rä�er (vårrullar, friterad kyckling-
 jordnötssås)  filé, wokade bambusko�)
Nr.5  Kycklingfiléspe� med teriyaki- Nr.9 Fyra små rä�er (vårrullar, friterad kyckling-
 sås, serveras med äggnudlar  filé, wokade bambusko�, satay)
Nr.6 Wokade bambusko� med nötkö�,
 serveras med ris   
Öppet fredagen den 14 augus� i Dorotea på Storgatan 55.
Lördagen den 15 och söndagen den 16 augus� i Åsele vid gamla Posthuset.
Öppet kl 15.00-19.00. Ring gärna och förbeställ på tel 070-243 55 12. Uppge maträ�ens 
nummer. VÄLKOMNA! Bangon 

Priser: Nr 1, 3, 5, 7 – 70 kr. Nr 2 – 75 kr. 
 Nr 8 – 80 kr. Nr 9 – 90 kr.
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www.danielssonsko.se

070-305 45 78
HAR KORTLÄSARE

FÄRSKA KÖTTLÅDOR 
from 14 augusti.

Aberdeen Angus djur. 
10 kg köttfärs + 10 kg 

vaccade styckn detaljer.
3300 kr inkl moms.

Boka in er för LAMM-
LÅDOR från Varpsjö.

Lev sept/okt. Inf Ingegerd 
070-305 45 78.

ia:s Gårdsbutik öppen kl 11-16
varje lördag. Välkommen!

Önskar hyra ett hus i Åsele med omnejd. Gärna längre tid.
070-232 88 08.

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

SKPF:s medlemmar i Åsele - Dorotea - Vilhelmina inbjudes till 
Jubileums-fest den 18 aug 2015, i Lövånger.

Kostnad 200 kr.
För vidare information och anmälan kontakta:
Åsele Eivor 072-234 00 65
Dorotea Birgitta 073-054 08 98
Vilhelmina Ulla-Britt 070-679 50 20

Begränsat antal platser. Välkomna!

Mitt i Lapplan
d

Distriktet

Lapplandsvux
Gymnasiekurser på distans med kvalitet

Biologi 1, 2
Religion 1, 2
Engelska 5, 6
Svenska 1, 2, 3 

Nu startar vi också upp ett sammanhållet
Naturvetenskapligt basår
innehållande Ma3c, Ma4, Ke1, Ke2, Fy1a, Fy2, Bi1, Bi2

Ansökningsblankett �nns på www.lapplandsvux.se och på
Komvux/Lärcentrum i din kommun!

www.lapplandsvux.se    

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b
Svenska som andraspråk 1, 2, 3 
Matematik 1a, 2a, 3c, 4
Naturkunskap 1a1,1a2, 2 

Historia 1a1,1a2, 1b, 2a
Fysik 1a, 2
Kemi 1, 2
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Franklin Fastigheter AB äger och förvaltar drygt 1000 lägenheter 
i Lycksele, Vindeln, Vännäs, Umeå, Nordmaling och Stockholm.

Som hyresgäst hos oss har du förtur om du vill byta 
bostadsort.

En vältrimmad förvaltning med kunniga medarbetare 
gör att vi kan erbjuda Dig:

Skolgatan 10 • Lycksele • 0950-105 57 www.franklin.se

Välkommen!

• PERSONLIG SERVICE
• CENTRALA LÄGEN
• VETTIGA PRISER

Unna dig tid till annat!
Hyr lägenhet av oss.
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• Däckhotell

• AC-service

• Rutbyte

• Fyrhjuls-
 inställning

• Ombesörjer
 besiktning

• Lånebil vid
 förbokning

• Miljö/
 kvalitets-
 certi�erade

Patrik Bygg Junsele AB, Köpmangatan, 880 37Junsele, 0621-711 00, 
070-694 07 78, hemsida: www.pa-bygg.se, e-post: info@pa-bygg.se Ombud för Systembolaget

Öppet mån-fre 7-17 lördag 10-13

BYGGVARUHUSET Årets cyklar 
är nu hemma

Tänker du måla om 
i sommar? 

Vi har den bästa färgen.

Uthyres: Ljus och fin 2:a, 65 kvm. Ogenerat läge men ändå 
centralt. Tillgång till tvättstuga med torkrum samt förrådsut-
rymmen. Ledig omgående eller efter överenskommelse. 
Tel 070-632 42 94.
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Välkommen Nicklas
till vårt nya kontor i Åsele!             

www.norra.se

Norra Skogsägarna har öppnat nytt kontor i Åsele. Vi 
erbjuder helhetslösningar – allt från rådgivning, avverk-
ning, skogsvård, skogbruks planer samt ett brett utbud av 
skogsekonomiska tjänster.

Ta kontakt med Nicklas om du har några   
frågor, funderingar eller bara vill trä�as för  
ett  förutsätt ningslöst möte.
Åselekontorets adress är:   
Falken 3, Storgatan 33 B.      Välkommen!

Nicklas Stenlund, skogsinspektor 
070-208 12 51 • nicklas.stenlund@norra.se 

Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt 
ring för ett oförpliktande samtal. Svensktalande 0045-43 33 29 79 eller e-post arvid@madsen.dk

Bli bussförare!
Intensiv förarutbildning

2015-08-24 – 2015-12-04, 15 veckor inkl YKB.
Om du behöver ytterligare körträning förlängs din kurs veckovis upp 
till 25 veckor.

Individuellt upplägg. En del teoriavsnitt kan du med fördel göra 
hemifrån.

Läs mer på www.vilhelmina.se/larcentrum

Siri Nilsson, tel 0940-142 34.

Gilla oss på
Facebook

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11
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Nu är det fem år sedan de första vindkraftverken på 
Stor-Rotliden kopplades in på nätet – det måste vi fira! 
 
Söndagen den 16 augusti mellan kl. 12.00 – 17.00 är 
alla hjärtligt välkomna på öppet hus i Fredrika. Vi visar 
vårt servicekontor, berättar om våra andra projekt runt 
Fredrika och bjuder på tårta, korv, hamburgare, kaffe, 
dricka och många festliga aktiviteter. 
 
Kl. 12.30 och 15.00 går bussturer till vindkraftparken 
för alla intresserade.

Hjärtligt Välkomna!
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PGA BUDGETNEDSKÄRNINGAR, BLIR DETTA ER NYA  
ARBETSPLATS. SE LEDNINGENS NYA POLICY NEDAN!

KONTORSPOLICY
KLÄDSEL :
1) kom till jobbet klädd efter din lön 
2) kommer du klädd i Pradaskor eller bär en Gucci-väska, antar vi a� du  
 har en god ekonomi och a� du därför inte behöver någon löneökning.
3) är du klädd i ”trasor”, måste du lära dig handskas med pengar bä�re 
 så a� du kan köpa bä�re kläder, därför blir det ingen löneökning.
4) är du klädd helt rä� så är du precis där du ska vara, och behöver
 därför ingen löneökning 

SJUKFRÅNVARO : 
Vi kommer inte längre a� acceptera läkarintyg. Orkar du gå till dokt- 
orn, orkar du gå på jobbet. 

LEDIGHET: 
Varje anställd kommer a� få 104 fridagar per år, vi kallar dem lördag 
och söndag. 

TOALETTBESÖK :
Alldeles för mycket tid tillbringas på toale�en. Nu införs därför en 
strikt treminutersregel för dessa besök. Efter tre minuter ljuder e� 
larm, toale�papperet dras tillbaka, dörren öppnas och toale�besök-
aren fotograferas. Vid en andra upprepning av förfarandet så sä�s 
bilden upp  på kontorets anslagstavla under ”återfallsförbrytare”. 

LUNCH : 
* Magra personer får 30 minuters lunchrast eftersom de behöver 
 äta mer för a� se friska ut. 
* Normalviktiga personer får 15 minuters lunch för a� inta en bal-
 anserad måltid så de kan bibehålla sin medelmå�iga figur. 
*  Överviktiga personer får 5 minuters lunchrast, då det är all tid 
 som behövs för a� dricka en mugg Nutrile�. 

Slutligen: 
Tack för a� du är lojal mot di� företag. 
Vårt mo�o är a� alltid ha en positiv anda inom företaget och därför 
vill vi självklart a� ni skickar alla frågor, kommentarer, bryderier, 
klagomål,  irritationer, anklagelser eller övriga aggressioner någon 
annanstans.  

 Ledningen 
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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.33 - 15 augusti

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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Distriktssköterskemottagningen
Fredrika...

...är stängd.
För tidsbeställning till läkare, distriktssköterska mm vid 
Åsele Sjukstuga, ring helgfri måndag-fredag kl 07.30-16.00 
tfn 090-785 91 76, så blir du uppringd av sjuksköterska.

Du kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för
sjukvårdsrådgivning, dygnet runt. 
Vid misstanke om livshotande sjukdom
eller stroke ring 112.

Önskar hyra plats/garage för båten under vintern.
070-232 88 08.

Sälja huset? 
Vi utför energideklarationer till fast pris i

Vilhelmina och Åsele.
Anders Åström Certi�erad energiexpert

Ring 070-654 18 38

Kursfakta och fl er kurstillfällen fi nns på www.muek.com
Info/anmälan: info@muek.com, 070-535 35 86, 070-535 11 77
MUEK har egna instruktörer för: Truck, Heta Arbeten, Travers, Telfers, Lift, Entreprenad-
maskiner, Arbete på väg-kurser, ADR, YKB-fortbildning, Bas U-P, Första Hjälpen, Brand, 
Fordonskran, Ställningsbyggnad m.m, m.m.
Vi kan även komma till er arbetsplats och utbilda Er, hör av Er för info/offert.

Exempel på kommande kurser:
ons 19 aug YKB 1 Sparsam körning .......................  * Lycksele
tors 20 aug YKB 2 Gods/persontransporter ..........  * Lycksele
fre 21 aug YKB 3 Lagar och regler ........................  * Lycksele
mån 24 aug  YKB 4 Ergonomi och hälsa ..................  * Lycksele
tis 25 aug YKB 5 Säkerhet och kundfokus ..........  * Lycksele

* Vecka 34-35, 19-25 aug kör vi alla YKB delkurser i sträck.
OBS! Bussförare måste bli färdig med hel YKB fortbildning (5 kurser) 
innan september 2015.

Mathias Utbildning/Entreprenad Konsult UMathias U U ntreprenadntreprenad Konsultntreprenad K

INFO
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• Nagelbehandling med gel-lack
 35 min hand eller fot. Sommarpris 250:-
• Skönhetsbehandling för ansikte
 Komplett. Sommarpris 550:-
• Vaxning Halva benen & bikinilinje.
 Sommarpris 350:-
• Presentartiklar Hem & present

För information eller tidsbokning, ring 072-247 05 81.

Beauty & Nail Salon Lizzy’sBeauty & Nail Salon Lizzy’s

Öppet varje dag09.00-21.00 

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

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

ÅSELE KOMMUN

Är du ung, medelålders eller 
pensionär och skuldsatt?
Du kanske är berättigad skuldsanering. Med skuldsanering menas att en 
skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten 
att betala sina skulder helt eller delvis.

Vill du ha hjälp med en ansökan om skuldsanering? Eller vill du ha hjälp 
med att analysera och att lägga upp en budget för din privatekonomi?

Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivarna har 
tystnadsplikt.

Lycksele, Storumans och Åsele kommun har gemensam budget- och 
skuldrådgivning. Kontakta budget och skuldrådgivarna direkt 0950-166 84 
eller 0950-166 79

Eller via din kommuns kundtjänst:

Lycksele 0950-166 00
Storuman  0951-140 00
Åsele  0941-140 00
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FLY-IN fredag 14 augusti 2015 från 12.00 till sent.
I vår restaurang serverar vi fullständiga rättigheter,
hembakade kakor och även kulglass.       Välkommen!
Golfbanevägen 21, Åsele • Tel 072-570 40 25 • www.soraselecamping.se • info@soraselecamping.se

Tillbaka med förnyad energi och då
tycker vi att det passar bra med

Välkomna!
Välkomna!

Då det fortfarande är
långa väntetider, så
fortsätter vi att ha

drop-in på onsdagar.

Gäller augusti ut.
Gäller även solglasögon
men ej paketbågar & fitovers.

40% rabatt
på alla bågar

i lager

REA I BUTIKEN!

Lansering av ny tjänst i ert område

Container för brännbart avfall till ett 
fast månadspris
Kontakta vår säljare Mathias på 010-452 54 61 
eller mathias.mattsson@ilrecycling.com

Dragningslista MATLOTTERIET 2015 Gafsele Bygdegårdsförening
1:a pris nr 41 Charlo�e Svensson. 2:a pris nr 137 Lina Eriksson.
3:e pris nr 309 Ber�l Friman. 4:e pris nr 395 Susanne Gabrielsson. 
5:e pris nr 311 Ulf Rönnberg.

ÅSELE BHK erbjuder följande kurser:
Valpkurs fr 13 v - 6 mån. Start v35.
Eftersökskurs ef vilt, fr ca 7 mån, hunden ska kunna
personspår. Start v34. Anm & info:
barbroason@hotmail.com eller 070-520 61 02

 SPF Seniorerna Klippan Åsele
 inbjuder till månadsmöte

onsdagen den 19 augusti i Ka
estugan kl 13.00. 
Berättardags. Jim, Egon och Stefan berättar historier och gamla 
minnen. Lunch. Lotteri.            Medarr: VS. Välkomna!

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



www.varitryck.se

Besök oss i en av våra 109 butiker, ring 0771-222 444 eller besök granngården.se  

Er
bj

ud
an

de
na

 g
äl

le
r t

.o
.m

. 1
6/

8 
20

15
 e

lle
r s

å 
lä

ng
e 

la
gr

et
 rä

ck
er

. 

1199� 
Ord.�pris 1 499:-

Grästrimmer 
Ryobi RLT1825LL13

3 996� 
Ord.�pris 4 995:-

Gräsklippare Ryobi 
RLM36X46L50HI

MASKINREA
Vi ger dig 20% rabatt på utvalda maskiner i vårt lager. Du hittar 
gräs- och robotklippare, högtryckstvättar, röjsågar, grästrimmers, 
häcksaxar och grensågar från välkända leverantörer. 
Välkommen in och fynda!

20% RABATT20% RABATT

20% RABATT

Prisexempel:Prisexempel:

Prisexempel:

2 556� 
Ord.�pris 3 195:-

Högtryckstvätt Kärcher 
K4 Premium Ecologic 


