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STOR REA PÅ MIO!
 VÅR STORA SOMMARREA MED UPP TILL HALVA PRISET STARTAR 26/6 KL. 09.00! 

12.995·
(26.990·) 
EXKL. HUVUDGAVEL

UNDER 
HALVA 

PRISET!
GÄLLER 

T.O.M. 22/8

TAG 4  
BETALA
299·
(1.196·)

Highballglas Erik i kristall, 
33 cl 299·/st  
Whiskeyglas 25 cl, 34 cl 
299·/st Tag 4 betala 299· 
(1.196·)

Kontinentalsäng Move i tyg Lux antracit, inkl. bäddmadrass Move och 
champagneben, 160x200 cm eller 180x200 cm 12.995· (26.990·) 
Huvudgavel Move 1.995· (2.995·) Nackkudde Move, 2-pack 995· 

Bäddset Severin i 100% bomulls-
satin med tryckt mönster, 
gammalrosa el. grå, 2 delar, 
150x210/50x60 cm 149· (299·) 

1
E

Ryamatta Java, 100% polyester, handvävd, 
ljusgrå, 140x200 cm 956· (1.195·), 160x230 cm 
1.276· (1.595·), 200x300 cm 2.076· (2.595·), 
Ø 150 956:-· (1.195·)

R tt J 100% l t h d ä d

HANDLA NU – BETALA I OKTOBER *

Matbord Narva i oljad massiv ek, 200x100 cm 5.495· Stol Narva i oljad 
massiv ek med sits i svart konstläder 999· Paketpris 7.995· (11.489·) 
bord + 6 stolar Paketpris 6.495· (8.991·) bord, 150x90 cm + 4 stolar

HALVA 
PRISET!
WATFORD 3-SITS  
SVÄNGD DELUX  

I TYG TOWN

3-sits svängd delux Watford fast tyg Town Grey och ben/hjul i svartlack/krom , 
B 250 D 100/110 H 88 cm 6.997· (13.995·) 

Kontinentalsäng Miami i tyg Muna ljusgrå, inkl. bäddmadrass Miami, 12 cm champagne-
ben, 160x200 el. 180x200 cm 7.995· (15.990·) Huvudgavel 160 el. 180 cm 2.495· (4.990·)

Vas Bloom i glas, ljusrosa, grön, 
vit eller grå, Ø 14, H 17 cm 39·

39·

PAKETPRIS

7.995·
(11.489·) 

Plymåer med dun/fjäderblandning 

Välj mellan  
5 olika 
färger 
på tyget 

3-sits soffa svängd Oxford Delux i tyg Theo grey med fast klädsel, plymåer med 
fjäderblandning och ben/hjul i svart/krom, B 253, D 98/120, H 85 cm 9.995· (18.995·) 

9.995·
(18.995·)

SE
PRISET!
OXFORD DELUX  
3-SITS SVÄNGD  

I TYG THEO Svensktillverkad

Finns även i tyg Oslo ljusgrå

1.695·
(2.195·)

Soffbord Smilla i vitlack med ben 
i kromad metall, Ø 80, H 44 cm 
1.695· (2.195·) 

2,5-sits soffa med divan Coffee i tyg Daniel stone med 
armstöd Kenya, komfort standard, ben i aluminium, B 285, 
D 94/211, H 84 cm 12.660· (21.100·)

12.660·
(21.100·)

Designa din byggbara Coffee på mio. se

40%
RABATT  

PÅ COFFEE-SERIEN  
I TYG DANIEL

Matgrupp i oljad 
massiv ek

Finns även i 150x90 cm  
med 4 st stolar

FRÅN 956·
(1.195·)

Finns även i 
tyg Muna svart

7.995·
(15.990·)
EXKL. HUVUDGAVEL

324·
(649·)

Pläd Hilda i hål- 
mönstrad fleece,  
130x170 cm 39· 
(79·) 

P
m
1
(

39·
(79·)

8.995·
(9.995·)

6.997·
(13.995·)HALVA 

PRISET!
GÄLLER T.O.M.

22/8

Hörnsoffa med flyttbar schäslong Chicago i tyg Flash salt/peppar, rygg- 
kuddar, wengébetsade ben, B 262/332, D 95/153, H 90 cm 8.995· (9.995·)

1.000·
RABATT PÅ 

HELA CHICAGO-
SERIEN

SE HELA 
KAMPANJEN 

PÅ MIO.SE

3-sits soffa med schäslong och divan Friday i tyg Town Grey, svarta ben 8 cm,  
B 326, D 100/175, H 88 cm 10.497· (20.995·) Gäller i tyg Town

10.497·
(20.995·)

5 olika ben

Välj mellan 8 olika färger
3 olika 
armstöd

Välj mellan kuddar och plymåer

HALVA 
PRISET!

FRIDAY 3-SITS  
MED SCHÄSLONG  

OCH DIVAN 
I TYG TOWN

50%
RABATT  
PÅ UTVALDA

BÄDDSET

Matbord Hanna i vitlack med underrede i vitpigmenterat  
gummiträ, 120x80 cm 1.995· Stol 599·  Paketpris 2.995· 
(4.391·) bord + 4 stolar

PAKETPRIS

2.995·
(4.391·) 

Mio Vilhelmina.
Videvägen 54. 0940-128 25. Mån-fre 9-17.30. Lör Stängt. *Gäller köp över 1000:- mellan 24/6-8/8 2016. Betala hela beloppet den 31/10 utan ränta eller avgifter, 
eller lägg i oktober upp på 3, 10 el. 20 mån. delbetalning utan ränta. Ansök direkt i butik eller vid köp på mio.se. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst 
t.o.m. 8/8 2016 om inget annat anges. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

Välj mellan 
8 olika 
färger

Stelton i vit, lavendel eller granit 
med vipplock, skruvlock ingår,  
1 liter 324· (649·) 

Finns i flera 
färger

149·
(299·)

Finns i flera 
färger

Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse

Nr 252016-06-22
Årgång 57
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 Sammanlyst friluftsgudstjänst, Åsele hembygdsområde 
Lör. 25/6, kl. 11.00, Vilius Selerius spelar dragspel,  
Mayne Åström. Servering i Kaffestugan. 
Vid regn, hålls gudstjänsten i Kaffestugan. 

Sammanlyst friluftsgudstjänst, Fredrika camping 
Sön. 26/6, kl. 11.00.  
Mayne Åström, Ingrid Löfdahl 
 

 
 

FILADELFIA: Ons 19.00 Bön.            Välkomna!
Andaktsboken Veckovis: kyrktorget.se Åsele Filadelfiaförsamling
Tack för all omtanke, blommor och hälsningar i samband 
med vår mamma

  SVEA ERIKSSONS
bortgång!

Barnen med familjer
Tack för all omtanke som visats oss i vår sorg. Tack också 
för blommor och minnesgåvor till olika fonder som har 
bidragit till att hedra minnet av vår käre

       LARS-ERIK ENERSTEDT
vid hans bortgång och begravning.
Tack till personalen vid akutvårdsavdelningen på Åsele 
sjukstuga för god omvårdnad och stöd till oss anhöriga.

Gunvor, Sven-Enar, Joakim och Fredrik med familjer.

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11
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TORVSJÖ KVARNAR öppnar för säsongen 20 juni,
caféet öppet 11.00-16.00. VÄLKOMNA

Välkommen �ll Vi�erhuset i Östernoret för midsommara	ons-
firande kl 17.00. Båtresa ordnas för gäster som har svårt a ta 
sig dit gående. Underhållning av Cornelius. Eget fika medtages, 
möjlighet a grilla finns. Östernorets Bygdegårdsförening

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

Välkommen att boka tid!
Tel 0950-26600

Advokaten
Mikael Stenman

MOTTAGNING I ÅSELE 7/7 -16

Min verksamhet omfattar:
Affärsjuridik, ackord, likvidationer. Brottmål, arvsrätt

och tvister. Fastighetsöverlåtelser, -beskattning.
Allmän rättshjälp och rättsskydd.

Opera i Berget
Vildmarkskonsert lördag 13 aug 19.00

Vitterhuset i Östernoret, Åsele
Måndag 27/6 släpps biljetter till årets arrangemang.

200 kr inkl servering. Endast förköp, ingen biljettförsäljning på 
plats. Ta med egen stol. Biljettköp: OKQ8 och Annagården i Åsele 

samt via Gunnel Linné på tel 0941-103 54, 070-239 93 97,  
gunnel.linne@noret.asele.se.

Akt 1: Jean Ronald LaFond – tenor, Anna Niedbala – 
sopran, Mona Sandström Kontra – piano.

Akt 2: Nylands Järn
       Välkommen till en magisk afton! 

 Arr: Östernorets Bygdegårdsförening &

Besök gärna
Opera i Bergets
Facebooksida för
mer information.
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Trevlig sommar
önskar vi alla våra kunder!

Sommaröppettider gäller tom v 34.
Måndag-fredag 9.00-17.30,

lördag stängt!

Mio Vilhelmina.
Videvägen 54. 0940-128 25 
Mån-fre 9-17.30. Lör, sön stängt. www.mio.se

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

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

 Fredrikabor - passa på! 
Församlingsresa med buss till Östersund, 19-20 Augusti 

med besök på bl.a. Jamtli och Petersson-Bergers Sommarhagen. 

Anmälan senast 15 juli,�kontakta: 
Charlott N-Roos Tel: 0943-10025 eller 070-281 05 45 

OFFENTLIGT MÖTE

STORREGION NORRLAND
Tisdag 28 juni kl 18.30, Kulturhuset.

Tomas Mörtsell, C, från Storuman informerar
och tar emot våra frågor.

Arr: Åsele Fredrika Centerkrets
i samarbete med SV.
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            2-dagars FOLKRACE   
24/6 Åsele Visjömon
25/6 Vilhelmina Sibirien Raceway

Start kl 10.00

båda dagarna.

Midnattsolcupen 2016

Huvudsponsor Dorotea
Vilhelmina

Åsele

Försäljning av korv, hamburgare, dricka mm. Vi bjuder på kaffe!
Varmt VÄLKOMNA till fartfyllda dagar!

- en rik�g bank -

Öppe�der på Handelsbanken 
i Åsele och Dorotea

Semester�der från Midsommar, veckorna 26 - 32
Kontoret i Åsele – veckorna 26 - 32

Måndagar Stängt  

Tisdag – Fredag   10.00 – 13.00  övrig �d, �dsbokning 
–        –       –

Kontoret i Dorotea – veckorna 26 -32

Måndag – Tisdag 10.00 – 13.00 övrig �d, �dsbokning

Onsdag  Stängt

Torsdag- Fredag 10.00 – 13.00 övrig �d, �dsbokning
Från och med måndag 15/8, återgår vi till ordinarie öppettider.

Vi på kontoren önskar  våra kunder en skön sommar!

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

Årsmöte
RegretManRiver Cruisers

Torsdag 7/7 kl 18.30, klubblokalen. 
Välkomna!         Styrelsen
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Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se

Boende Åsele Marknad

Under Åsele Marknad är efterfrågan på boenden mycket stor.
Har du något att hyra ut – hus, lägenhet, rum, stuga, husvagn?
Meddela Turistbyrån om vad du har till uthyrning.
Åsele Turistbyrå: Tel. 140 78, turistinfo@asele.se

Sommarens öppettider på Åsele bibliotek v 25 – v 33

Måndag 12-18

Tisdag stängt

Onsdag 9-14

Torsdag 9-14

Fredag 9-14

OBS! Fredag 29/7 och Fredag 5/8 stängt

Sommarens öppettider på Fredrika bibliotek

v 26 tisdag 10-14 v 27 tis. 10-14 tors. 16-18

v 28 tisdag 10-14 v 29 tisdag 10-14

v 30 stängt v 31 tis. 10-14 tors. 16-18

v 32 tisdag 10-14

Välkomna!
Du kan reservera & förnya dina lån själv på vår hemsida www.v8biblioteken.se

Miljö- och byggnadsnämnden informerar
Efter att miljö- och byggnadsnämnden fått in väldigt många samtal
angående skrotbilar och nedskräpning i kommunen under våren vädjar vi 
nu till medborgarna att se över sina egna tomter och marker för att komma 
tillrätta med problemen. Nedan kommer lite information om vad som gäller 
för skrotbilar. 
Det är naturligtvis inte tillåtet att överge en uttjänt bil, att förvara den på 
ett sätt som utgör en risk för människors hälsa eller för miljön eller så att 
den utgör nedskräpning. Förutom att skrotbilen är nedskräpning betraktas 
den också som farligt avfall, så länge den innehåller de vätskor och 
komponenter som är skadliga för vår gemensamma miljö. Det är den som 
äger bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen. Att överge en skrotbil 
eller förvara den på sådant sätt att den läcker farliga vätskor och ämnen är 
ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning.
Det finns särskilda regler för när en kommun eller en statlig myndighet kan 
flytta en skrotbil av naturvårdsskäl, se lagen (1982:129) om flyttning av 
fordon i vissa fall och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa 
fall. Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig 
att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits 
med stöd av lagen.
Kommunen har ingen skyldighet att forsla bort skrotbilar. Ansvaret ligger 
helt på fordonsägaren. Kommunen kan dock ta bort fordon på ägarens 
bekostnad om denne inte tar sitt ansvar.
Vi hoppas såklart att var och en tar sitt ansvar för att vi ska slippa ta till 
tvingande åtgärder. Så snälla hjälp oss att städa upp vår kommun!

Tekniska avdelningen informerar

Åsele kommun kommer, i enlighet med Stiftelsen Åselehus hyreshöjningar, att 
höja grundhyran from 2016-08-01.
Denna höjning avser kommunens lägenheter.

Åselehus informerar
Vid akuta ärenden kvällar och helger, ring följande journummer:
För hyresgäster i Åsele 070-647 54 11
För hyresgäster i Fredrika 070-248 36 34
Klipp gärna ur och spara!

Övernattningsmöjligheter i Åsele
Åselehus har ett flertal möblerade lägenheter för uthyrning både veckovis och 
dygnsvis. För mer information och för att boka, ring 0941-142 20 (vardagar 8-12).

Besök gärna vår hemsida www.aselehus.se. Där kan ni titta på lediga lägenheter, 
göra felanmälan, hitta information m.m.

Information från räddningstjänsten

Räddningstjänsten har ansvar för att genomföra tillsyn av brandskydd i 
kommunen. Förutom regelbunden tillsyn kommer en tematillsyn att 
genomföras under hösten 2016. Tema är tillfälliga boenden, verksamheter 
såsom hotell, vandrarhem, Bed & breakfast, rum, föreningshus, bystugor, 
pensionat m.fl. Privata, föreningar samt företag som hyr ut uppmanas 
kontakta räddningstjänsten och anmäla detta. Anmälan görs på 
0941-140 33 eller via mail på miljobygg@asele.se. 
Uppge typ av boende, storlek på verksamhet samt 
kontaktuppgifter till ansvarig för uthyrning.
Mvh Räddningstjänsten Åsele Kommun

Tänk brand och förebygg brand & olyckor !!

Sommarens öppettider i kommunhusets reception
Vecka 28 – 31 09.00 – 12.00

Fredagen den 15/7 och måndagen den 18/7 stänger kommunhuset 12.00

Glad midsommar!
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Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se

Boende Åsele Marknad

Under Åsele Marknad är efterfrågan på boenden mycket stor.
Har du något att hyra ut – hus, lägenhet, rum, stuga, husvagn?
Meddela Turistbyrån om vad du har till uthyrning.
Åsele Turistbyrå: Tel. 140 78, turistinfo@asele.se

Sommarens öppettider på Åsele bibliotek v 25 – v 33

Måndag 12-18

Tisdag stängt

Onsdag 9-14

Torsdag 9-14

Fredag 9-14

OBS! Fredag 29/7 och Fredag 5/8 stängt

Sommarens öppettider på Fredrika bibliotek

v 26 tisdag 10-14 v 27 tis. 10-14 tors. 16-18

v 28 tisdag 10-14 v 29 tisdag 10-14

v 30 stängt v 31 tis. 10-14 tors. 16-18

v 32 tisdag 10-14

Välkomna!
Du kan reservera & förnya dina lån själv på vår hemsida www.v8biblioteken.se

Miljö- och byggnadsnämnden informerar
Efter att miljö- och byggnadsnämnden fått in väldigt många samtal
angående skrotbilar och nedskräpning i kommunen under våren vädjar vi 
nu till medborgarna att se över sina egna tomter och marker för att komma 
tillrätta med problemen. Nedan kommer lite information om vad som gäller 
för skrotbilar. 
Det är naturligtvis inte tillåtet att överge en uttjänt bil, att förvara den på 
ett sätt som utgör en risk för människors hälsa eller för miljön eller så att 
den utgör nedskräpning. Förutom att skrotbilen är nedskräpning betraktas 
den också som farligt avfall, så länge den innehåller de vätskor och 
komponenter som är skadliga för vår gemensamma miljö. Det är den som 
äger bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen. Att överge en skrotbil 
eller förvara den på sådant sätt att den läcker farliga vätskor och ämnen är 
ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning.
Det finns särskilda regler för när en kommun eller en statlig myndighet kan 
flytta en skrotbil av naturvårdsskäl, se lagen (1982:129) om flyttning av 
fordon i vissa fall och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa 
fall. Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig 
att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits 
med stöd av lagen.
Kommunen har ingen skyldighet att forsla bort skrotbilar. Ansvaret ligger 
helt på fordonsägaren. Kommunen kan dock ta bort fordon på ägarens 
bekostnad om denne inte tar sitt ansvar.
Vi hoppas såklart att var och en tar sitt ansvar för att vi ska slippa ta till 
tvingande åtgärder. Så snälla hjälp oss att städa upp vår kommun!

Tekniska avdelningen informerar

Åsele kommun kommer, i enlighet med Stiftelsen Åselehus hyreshöjningar, att 
höja grundhyran from 2016-08-01.
Denna höjning avser kommunens lägenheter.

Åselehus informerar
Vid akuta ärenden kvällar och helger, ring följande journummer:
För hyresgäster i Åsele 070-647 54 11
För hyresgäster i Fredrika 070-248 36 34
Klipp gärna ur och spara!

Övernattningsmöjligheter i Åsele
Åselehus har ett flertal möblerade lägenheter för uthyrning både veckovis och 
dygnsvis. För mer information och för att boka, ring 0941-142 20 (vardagar 8-12).

Besök gärna vår hemsida www.aselehus.se. Där kan ni titta på lediga lägenheter, 
göra felanmälan, hitta information m.m.

Information från räddningstjänsten

Räddningstjänsten har ansvar för att genomföra tillsyn av brandskydd i 
kommunen. Förutom regelbunden tillsyn kommer en tematillsyn att 
genomföras under hösten 2016. Tema är tillfälliga boenden, verksamheter 
såsom hotell, vandrarhem, Bed & breakfast, rum, föreningshus, bystugor, 
pensionat m.fl. Privata, föreningar samt företag som hyr ut uppmanas 
kontakta räddningstjänsten och anmäla detta. Anmälan görs på 
0941-140 33 eller via mail på miljobygg@asele.se. 
Uppge typ av boende, storlek på verksamhet samt 
kontaktuppgifter till ansvarig för uthyrning.
Mvh Räddningstjänsten Åsele Kommun

Tänk brand och förebygg brand & olyckor !!

Sommarens öppettider i kommunhusets reception
Vecka 28 – 31 09.00 – 12.00

Fredagen den 15/7 och måndagen den 18/7 stänger kommunhuset 12.00

Glad midsommar!
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Information kring förändringar på Åseborg 
 

Efter uppfräschning och viss ombyggnation på Svalan började boende 
flytta in under sommaren och hösten 2015. 
Samtidigt påbörjades tömning av Bofinkens tre plan, om tjugo lägenheter, 
med flytt över till bl.a. Svalans nya boende med tolv lägenheter. Vid den 
tidpunkten följde all personal från Bofinken med över till Svalan. 
Med ny budgetram för 2016 påbörjades en inventering av kommunens 
olika verksamheter och dess bemanning inom omsorgen. 
Resultatet har bl. a. blivit en sammanslagning av Svalans och Fyrklöverns 
personalgrupper, från 25/4, där några vakanta rader inte tillsatts. På det 
nya schemat finns en s. k. löpare som ska vara behjälplig på den avdelning 
där behovet är som störst. 
Personalen har hunnit göra vissa schematekniska justeringar och extra 
personal har satts in under hittillsvarande helger. Utvärderingar görs för 
att följa upp vad  förändringarna för med sig. Kommunen har en mycket 
duktig och kompetent omvårdnadspersonal. I utvecklingsarbetet kommer 
det att behövas en tydligare samverkan mellan verksamheterna i 
framtiden. 
 

Maj Ågren Jonsson                                                            Linnéa Lindberg 
Socialchef                                                                            Kommunalråd 
 

 
 

HUNDAR I ÅSELE 
VAD GÄLLER? 

 

Hunden är för många till både nytta och glädje. Men att ha  
hund innebär också ett ansvar. Det bör man ha klart för sig  
innan man skaffar hund. KOM IHÅG, att du alltid i alla situationer är 
ansvarig för din hund. Detta kallas att ha strikt ansvar. Självklart följer 
du som hundägare det kopplingstvång som gäller, i den lokala ordnings-
stadgan kan du läsa mer om detta. Det är också en självklarhet att 
hundägare plockar upp efter ”olyckan”, här behövs en uppryckning, det 
ser bedrövligt ut på vissa platser. Använd de hundlatriner som finns 
uppsatta i tätorten, de finns där av en anledning. Lokala 
ordningsstadgan innehåller mer detaljerade regler om detta. 
 

Hundar som står i hundgårdar och skäller heldagar, vardag som helg, 
skapar irritation bland närboende. Man kanske inte vill ha sin dag 
förstörd av tidiga hundskall när du som hundägare ”råkar” släppa ut 
hunden i hundgården 05.00 på morgonen när det är dags för dig att fara 
på jobbet eller att du själv vill ha lite lugn inomhus. Tänk också på 
rastningstiderna!!! 
 

För att undvika osämja i grannskapet, visa respekt för de personer som 
finns i din närhet och som du har som grannar och som valt att inte ha 
hund.        Miljöenheten  
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Sommarcafé öppnar i kaffestugans fina upp-
fräschade lokaler på Midsommarafton. Öppet 12-16.
Dockteater med Sylvia Schöne spelar för barnen.

I vår Hemslöjdsbutik kan du köpa biljetter till modevisningen som 
går av stapeln torsdagen den 14 juli direkt efter marknadsinvigningen.

Vi har nu även våra egna minnesblad. 
Våra öppettider i butiken är 10-16.

ÅSELE HEMBYGDSGÅRD

Välkommen!

För mer information www.bussgodsvasterbotten.seStort och smått för både företag och privatpersonerSt t h ått fö båd fö t h i t
Boka frakt´n...

SJÖTOMT TILL SALU I FREDRIKA
Tomtmark till fritidsbostad. Areal 4020 kvm. Fastighetsbeteck-
ning: Åsele Holmsele 1:32. Tel 076-141 01 41, 070-697 09 78.

Torpcafé 29/6 kl 13.00 på "Torpet" (Åseborg).
Fika och underhållning. Välkomna!
    

Mitt i Lappland

Frivilliggruppen, Demensföreningen,
ABF Mitt i Lappland

Vi tar bort stubbar och sly enkelt och smidigt!
Vi erbjuder tjänster inom lantbruket och har maskiner till 

nästan allt. Vi utför även större grävjobb.  
Kontakta oss för mer information:

Nicolai 070-514 00 91, Ida 070-273 42 52.

OPiNiON kallar till
EXTRA ÅRSMÖTE!

6 juli kl 18.00,
Kulturhuset.
Vi bjuder på fika.

Välkomna!
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Manusstopp nästa ÅSELE-NYTT, idag onsdag kl 15.00!!

Sommarcafé på Sjönäs, Fredrika
Kl 12.00-19.00 alla dagar från 27 juni. Allt hembakat! Välkomna!

OBS! Kontant eller swish

OBS! Kommande dans den 12/8 måste 

Detta p.g.a att golvet i Blå Kupan inte är säkert.
MARTINEZ 12/8 kl 20.00-23.30 Folkets Hus

SEMESTERSTÄNGT
(Försäljning alla dagar under sommarmarknaden.)

ÖPPNAR IGEN LÖR 6/8 Storgatan 41
Åsele

Salig
Röra

Holmträsk Bygdegård
Söndag 10 juli kl 14.oo årsmöten för Bygdegården, Fiske-

föreningen samt jakten.                                          Varmt välkomna!  
Den lilla verksta’n i Söråsele

med bra priser och kunnig personal!
Vi gör allt för att lösa era problem oavsett maskin!  

Kontakta oss: Nicolai 070-514 00 91, Jens 073-816 39 50.

Vi är även återförsäljare till GRANIT - www.granit-parts.se
Vi kommer med fiskvagnen till nedre torget. 

Försäljning av
färsk fisk, nyrökt fisk, kött, tunnbröd mm.

Torsdag 23/6 kl 12.00-16.00.
  Tel 0940-250 90

www.mbergmansfisk.se Välkommen!
Midsommardagen den 25/6 -16

drar vi igång fisket  i Abborrtjärn kl 12.00
Abborrtjärn, med put and take-ske, är en familje- och handi-
kappvänlig anläggning med tre stycken bryggor, grillplats och 

toalett. Fiskekortet kostar 100:- för 3 skar, i tjärnen
nns en märkt sk, fånga den och vinn 500:-.

Vi bjuder på kae, korv och kolbullar under dagen. 
Varmt välkomna till en trevlig midsommardag

önskar Rissjö bys samfällighetsförening!
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hela programmet på www.lappis.se

ALLA DAGAR
UTOM SÖNDAGAR:

11.00 Bibelstudier, Barnmöte 
 och Ung på Lappis
14.00  Seminarier: Vuxen 
 och Ung på Lappis
18.30 Kvällsmöte
22.00 Nattmöte

söndag till söndag

 

H U S B O N D L I D E N ,  LY C K S E L E

DESSUTOM: Grillkvällar, Barnom-
råde, Kreativ zon, Cross träning, mat 
och mycket mer…

i samarbete med


