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Vill du bli polis?
Välkommen till våra informationsträffar där vi 
berättar mer om polisyrket och polisutbildningen.

Lycksele tisdag den 9 maj klockan 18.30 
Vilhelmina onsdag den 10 maj klockan 18.30 
Storuman torsdag den 11 maj klockan 18.30

Träffarna hålls på polisstationen på  
respektive ort.

Nu kan du även  
studera på distans!
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Välkommen till oss på ÖPPET HUS mån 8/5 18.00! 
Vi finns på Blåviksvägen 13 i Åsele.
Kom och ställ frågor och bli informerad om vad det
innebär att studera på folkhögskola. Vi bjuder på fika!
Frågor?
Ring kursföreståndare David Häggblad 070-237 12 62
eller läs mer på vindelnsfolkhögskola.se
OBS! Sista ansökningsdag 15 maj!

Loppis, Tipspromenad och Lotteri 
Onsdag 10 maj kl. 15.00-20.00

Var? Allergiföreningens stuga Sörstrandsvägen
Vi bjuder på grillad korv och kaffe

Varför? Vi firar Astmadagen
Välkommen!

 stora som små, medlem som icke medlem M
itt i Lappla

nd

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 5/5:
Åsele OKQ8 10.40-11.00.
Hoting busstation 12.00-12.20. 
Dorotea Myway 13.40-14.00.
Vilhelmina fd Televerket 15-16.
www.lappmarksbonden.se   Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47. 

Mandel, King-E, Princess, Solist & 
Blue Belle.  Egen odling.

Välkomna!  Anna & Martin

Förbeställ gärna. Nästa tur 19/5. 

Filadelfia
STORGATAN 27, ÅSELE

Tis 9/5 18.oo Tisdax 
Ons 10/5 19.oo Bön och bibelläsning
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www.scaskog.com

Välj då en partner som är trygg, lokal och långsiktig. Vi har 
många års erfarenhet av skogsbruk och har resurser för att 
hjälpa dig på bästa sätt. Ditt virke förädlar vi vid våra effektiva 
industrier, vilket borgar för ett lönsamt skogsbruk i norra Sverige.
Just nu betalar vi extra för barmarkstrakter.

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Siktar du högt
i ditt skogsbruk?

karm
inko

m
.se  

Jan Erik Jonsson, Vilhelmina östra/Åsele östra, tel 0940-379 51

Richard Grönlund, Vilhelmina västra, tel 0940-379 53

Simon Näsström, Dorotea/Åsele västra, tel 0941-143 63

0941-662 10

TJEJKVÄLL
Tisdag 9 maj i Åsele 18.30 till 21.00.

20% rabatt på damkläder & damskor under kvällen. Välkomna!

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11



www.varitryck.se

ÖPPET:
Tisdag – Fredag kl 10-17
Torsdagar kl 10-20
Lördagar kl 10-15
Söndagar kl 10-14
Måndagar STÄNGT

Östernoret, Åsele. Tel 0941-440 00
www.genbacks.se

VÄXTHUSEN ÖPPNAR igen
onsdag 3/5 10.00

44440 000000

Skogsplantor • Buskar • Träd
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NYHET i sommar
litet Trädgårdscafé

Välkomna!

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

1 sommarvikariat som Personlig assistent i Åsele!
Jag är en 40-årig man som efter en olycka är förlamad i armar och 
ben, detta innebär att jag sitter i rullstol. Jag behöver hjälp i olika 
situationer, som oftast är av mycket personlig karaktär för att 
klara av det mesta praktiska i mitt liv, med mig själv, mitt hem, 
men även på fritiden.
Största vikt läggs vid personlig lämplighet. Du bör vara mellan 
18-65 år.
Arbetstid/Varaktighet/Lön
Blandat schema med dagar, kvällar samt helger, arbetstid enligt 
schema.
Tillträde sommarvikariat v26-32.
Individuell timlön enligt kollektivavtal.

Ansökan /Arbetsgivare
Skriv ett personligt brev & ansökan till:
peter_sjolund1@hotmail.com.
Senaste ansökningsdag 2017-05-31. Helst så fort som möjligt.
Umeå Assistansservice AB, Måttgränd 74, 906 24  UMEÅ.
Tel: 090-18 60 00. Fax: 090-18 60 16.
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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 Tänker du måla om i sommar? 
Carat oljefärg
- Unik självrengörande 
färg för utefasader

Vi lämnar 20% rabatt när ni köper 
utefärg till hela huset

Vi har den bästa färgen

Liberalerna i Åsele har med omedelbar verkan
beslutat lämna samverkan med Åsele Partiet ÅP.

Djurskyddet Åsele Katthem
Berömmer kattägarna i Åsele för att ha god tillsyn över sina katter.
Men i bland händer det att en katt smiter ut, och pinkar den då i
grannens rabatt, så är det beklagligt, men ändå ingen större
världshändelse, annat än för någon enstaka gnällspik, tala med
kattägaren så brukar det ordna sig. Fler & fler gårdsägare bygger
nu en kattgård åt sin katt precis som hundägaren har åt sin hund.

 
Styrelsen för Åsele Katthem önskar sina

medlemmar, kattägare och katter en
skön och solig sommar!

Jesus säger: Kom till mig, alla ni som arbetar och 
bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila.

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Tel: 0940-152 40   •   E-post: post@varitryck.se

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4
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12 13

Melodikrysset v.18 - 6 maj

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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Vill du bli familjehem?
Vi utreder, utbildar och handleder

www.ac-omsorg.se eller ring Siv Lundgren tel 070-591 84 46

Köper hela/delar av bohag
Vilhelmina Auktionsverk, 070-398 04 93. Butik: Sälggatan 3.  

Buda på Facebook – sökord:
Vilhelmina auktionsverk

BLODBUSSEN KOMMER
ÅSELE vid sjukstugan tisdag 9/5 kl 13.00-16.00, 16.30-18.30
och torsdag 11/5 kl 09.00-12.00.
DOROTEA vid kommunhuset onsdag 10/5 09.00-12.00,
13.30-17.00, 17.30-19.00. Ditt bidrag är viktigt!  VÄLKOMMEN!
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Kampanj 

på garageport
Crawford CC Basic

Port med motor9500 krutan motor 8000 kr(inkl moms)

Modell Trend/vit
Diskret, decent och ändå en 
trendsättare. Modellen Trend 
passar med sin eleganta 
enkelhet praktiskt taget över-
allt till det befintliga utseendet. 
Mindre är helt enkelt mer.

Mått
• 2350 x 2000
• 2450 x 2000
• 2500 x 2125

CC Lycksele
Stråvägen 27
070-327 57 93
lycksele@crawfordcenter.com

Komfort
• 42 mm tjockt isolerade 
   paneler
• Kullagrade löprullar
• Integrerat dragfjädersystem

Prestanda
• 10 års full garanti  
• Certifierat service- och            
   fackhandlarnät
• 70 års know-how

Tel: 0940 - 122 01, 600 203
www.medborgarskolan.se/vilhelmina

Ni är en grupp eller förening som har bra idéer 
men ni saknar material, lokaler, utbildning eller 
något annat viktigt - samarbeta med oss!

Ni har idéerna
- vi ger er möjligheterna

Välkommen att kontakta oss!

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


