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Senaste nytt från Åsele!!

ÅRSMÖTEN:
Tegelträsk Fiskförening
Tegelträsk BGF

IndustryNordic road show

i Vilhelmina

17.5.2017 – Folkets Hus

TUNNBRÖDETS DAG13/5 kl 10.00-14.00

Kommunfullmäktige i

Åsele sammanträder

måndagen den 15 maj  2017, 

kl 13.00 i Åsele Kulturhus

Fisketräff

m
åndag 15 m

aj 18.30

Vill ni att era leder/stigarska få en chans att
förbättras? 
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STORGATAN 27, ÅSELE 

filadelfiaasele.se

ons 17/5  19.oo Bön & Bibelläsning

Sång av barnen, 
drama, lekar ute, 

korv &  glass!

sön 14/5  12.oo Tisdax Sommarfest 

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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Jesus säger: Saliga de som inte har sett 
men ändå tror.

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

Socialdemokraterna bjuder medlemmar och anhängare till 
Medlemsmöte 11/5 kl 18.00. OBS! Ändrat datum! 
Plats: ABF. Vi pratar om aktuella saker i kommunen samt får
besök av vårt ombud från partikongressen i Göteborg.
Välkomna med dina funderingar & åsikter över en kopp ka�e.

Worawits thaivagn kommer att 
sälja Thaimat i Åsele, Utanför Coop.
V 19 - Fredag, lördag och söndag kl 15.00-19.00.
V 21 - Fredag, lördag och söndag kl 15.00-19.00.
Meny finns att se på Facebook, WORAWITS Thaimat.
Meny finns även att hämta i Thai-vagnen. 
Förbeställ gärna på 072-748 65 65. 
Vi ta bara kontanter och swish.
Swishnummer 1231731348.



www.varitryck.se

BEHÖVER NI HJÄLP MED  
Dränering, avlopp, vattenledning, jordvärme,
planering av tomt, slyröjning, stubbar, bredband

vänd er då till

070-646 79 32 Jon
Nyttja

rotavdraget!

Åsele Marknad
Program – Boende
Marknadsprogrammet: Föreningar som vill ha med aktiviteter 
i marknadsprogrammet. Hör av er senast 2/6 till Turism/Fritid; 
sylve.holmgren@asele.se, tel 140 28.

Boende: 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;
Tel 140 78, turistinfo@asele.se

Kommunfullmäktige i Åsele sammanträder
måndagen den 15 maj  2017, 
kl 13.00 i Åsele Kulturhus

Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga hos kommun-
kansliet och biblioteket.
Fullständig föredragningslista publiceras på kommunens hemsi-
da www.asele.se och på kommunens anslagstavla.

Axplock från föredragningslistan:

- Årsredovisningar 2016
- Budgetramar 2018
- Remiss – Förslag om att bilda regionkommun

Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda.

Anders Westman
ordförande
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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!

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

44440 000000

Skogsplantor • Buskar • Träd

PELARGON
Zonale 
         4 st 110:-

LOPPISPENSÉ-låda
(15 st) 110:-

  44 sstt 1111  4 sst t 1111  4             44                       44 ss        

NYHET i sommar
litet Trädgårdscafé

Välkomna! SSSälkomna!Välkomna!VVälkomna!VälkomnaVälkomä klkVälkomnkVäVälklkVä klkäVälklkVä

Planteringskorgar, krukor,
presenter & presentkort

Förbokning 
0940-142 30OPERA 

PÅ BIO!
Rosenkavaljeren (livesänd)

lördag 13 maj    kl 18:30
280 kr

TEGELTRÄSK FISKFÖRENING kallar till årsstämma söndagen 
den 14/5 kl 10.00 i bygdegården. TEGELTRÄSK BYGDE-
GÅRDSFÖRENING har årsstämma direkt efter �skestämman. 
Dagordningen sker enligt standgarna.  Styrelsen
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REKLAMFLAGGORREKLAMFLAGGOR
Kan du beställa hos oss!
Stående eller liggande flagga.
6 olika storlekar att välja bland.

Till stående flaggor kan man även köpa
till en windtracker så att flaggan förmedlar
sitt budskap även när det är vindstilla.

ggg
eet äär vvinnddssttilllaa.

VILHELMINA
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida:

www.varitryck.se

VARI-tryck AB

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

VARI-tryck AB

FÄRGPATRONER
TONERS

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

INFORMATION
RENENS KABEL-TV
Renens kabel-tv kommer att skicka ut ett infor-
mationsblad till alla berörda kabel-TV kunder. 

Brevet kommer att skickas via posten. 

Det gäller kommande förändringar när det gäller 
utsändning av kanaler.

Håll utsikt efter kuvertet som kommer från oss.
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En politik där alla räknas!

Våra kandidater kommer från olika områden i Sápmi. Vi har olika 
erfarenheter, yrken och livsöden men vi delar en gemensam värdegrund  

– Vi vill jobba för att säkerställa alla samers grundläggande rättsliga,
ekonomiska, kulturella och sociala situation.

Genom att rösta på någon av våra kandidater bidrar du till att rättighetsfrågorna 
för alla samer får en mer framskjutande roll i Sametingets politiska arbete. 

 www.samerna.se
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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 15

Melodikrysset v.19 - 13 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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Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

Kom och diskutera
och ställ frågor som rör Åsele! 

Vi finns på biblioteket
onsdagen den 10 maj kl 18.00-19.00.

Välkomna
!Välkomna!

HÄLLAS FOTVÅRD
Semesterstängt v20-21.

Ring 070-318 54 94  för beställning!
Välkommen!      Mvh Miranda 

Fisketräff med FVO och Åsele Turism 
måndag 15 maj 18.30, Kulturhuset.

Välkomna på en sista träff innan sommaren. Vi kommer bla:
- Berätta om hur Skogsstyrelsen kan hjälpa till med material 
 till spänger, bänkar etc.
- Ta emot önskemål om gratis arbetshjälp med vedhuggning,
 spängning, röjning eller något annat ni behöver arbetskraft 
 till i sommar.
- Rapportera resultaten från projektet med det gemensamma 
 fiskekortet i Frostviken.
- Informera om försäljning av fiskekort via internet som ett 
 komplement.
- Diskutera ett eventuellt fiske-event i sommar.

Och slutligen behöver vi hjälp att placera
in kända och okända leder/stigar på en 
karta inför sommarens ledinventering.
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Produkter: Vaillant, Nibe

Introduktionspris! I erbjudandet ingår: bergvärmepump, standardrör och 
elinstallation samt borrning & ingrävning av kollektorslang.
(8kw:s bergvärmepump med inbyggd varmvattenberedare och eltillsats.)

Frånpris inkl. moms efter ROT-avdrag: kr. 
Ring: Jonathan Forsman   076-141 67 58  Anders Mårtensson  072-701 68 80

Köp en Komplett Bergvärmeanläggning!

140.000

TUNNBRÖDETS DAG
13/5 kl 10.00-14.00 firar vi Tunnbrödets dag 
med a� baka, servera och avnjuta tunnbröd över
hela landet. Gör gärna e� besök i någon eller 
några av våra bagarstugor: Fredrika (Sjönäset), 
Östernoret, Gafsele och Hälla. 
Arr: Bagarstugeföreningarna och Vuxenskolan.

Välkomna!

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

Vill ni att era leder/stigar
ska få en chans att förbättras? 

Kom och placera dessa på en karta, 
måndag 22 maj kl 18.30 på kulturhuset.

Åsele Turism kommer i sommar att inventera så många leder 
som möjligt i Åsele Kommun. Inventeringen syftar till att 
lederna ska läggas in på kartor utifrån GPS-filer. De ska värde-
sättas utifrån fiskemöjligheter, sevärdheter, svårigheter och 
användningsområden. 

Vi kommer också inventera behovet av insatser, reparationer 
och utveckling för att sommaren 2018 kunna genomföra 
åtgärderna.

För att vår prioritetslista ska bli så komplett som möjligt vill vi 
nu ha er hjälp. Kom och berätta om leder ni känner till. Ni får 
gärna ta med ev digitala GPS-filer eller bilder vi kan använda i 
inventeringen. Det kommer också finnas en karta på plats där 
ni kan rita in leder.
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"’N BRA FLYTTARBAS"
   Jag hade fått börja som flottare. I almanackan stod det 1958. 
En dag kom flottningsinspektor Birger Svensson på besök.
- Du ska ringa Hemavans Högfjällshotell för en spelning.
   Jag hade bildat en kvartett (4-man). Vi hade spelat bla i Skog 
offentligt, så ryktet hade gått att vi var ganska bra. Jag ringde 
Högfjällshotellet och fick engagemang. HF Hemavan - det var 
fett!
   Mina bröder:
- Far du å spela över halja, då mist du hunre-procent’n som vi 
ha på haljen.
- Ja men jä fo ju betartt för spelningen.
- E dan körvöra e int mytsje. Hunre procent till flyttä, dä e anne 
dä!
  Jag fick låna familjens Vauxhall Viktor -57. Den var röd med 
panoramaruta, som en amerikanare fast mindre. På taket lastade 
vi ståbas och bastrumma. Spelningen gick som smort.

  Jag var tillbaka i flottningen på måndag och jag berättade hur 
trevligt det varit att vara spelman. Tage Lindberg, flottarbasen, 
gillade att jag var spelman. Jag spelade ofta vid elden när vi 
hade matrast. Dom brukade ofta ge en slant i min 
flottarhatt. Av Tage fick jag ofta en femma eller tia.
  När vi fick lönen var mina bröder fundersamma.
- Ha du fott like mytsje som vi? Du va ju borte en
hel halj å spela!
- Ja, men jeg tro ’n Tage e musikalisk, å int som ji!

Sten Rune Erik Eneröd
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Visste du att de flesta bär som plockats i de nordiska länderna exporteras som 
frusna och importeras sedan tillbaka som förädlade produkter? 
Nordiska, rena äkta bär är globalt eftertraktade och det finns en växande efter-
frågan på hälsofrämjande produkter som “super foods”, tillsatser i mat och 
kosmetika som innehåller bär som råvara. Bär kunde användas i allt högre grad 
i industriell tillverkning av livsmedel och förädlingsgraden kunde vara mycket 
högre. Detta skulle medföra nya businessmöjligheter, nya företag och nya 
jobbmöjligheter för våra regioner.

IndustryNordic projektet
kommer till
Vilhelmina den 17 maj och
berättar mer om de globala
trenderna och de nya
businessmöjligheterna inom
NWFP (Non Wood Forest
Products) sektorn.

Intresserade från Vilhelmina,
Dorotea, Åsele och andra inlandskommuner är hjärtligt välkomna med!

Program:

18.00 Presentation av IndustryNordic projektet.
18.30 Efterfrågan av NWFP på den globala marknaden, med exempel
 från Japan ConnectEast Tetsuo Toyama.
19.00  Hur kan vi i Västerbotten vara en del av den globala
 NWFP-marknaden? Robin Norrmann.
19.00 Diskussion och frågestund.

IndustryNordic road show i Vilhelmina
17.5.2017 – Folkets Hus


