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Lämnar Du spår efter Dig...

...så att kunden hittar Dig??

Spår lämnar du enklast genom att
annonsera i ÅSELE-NYTT

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

EVENTREKLAM:
Beachflaggor
Roll-up
Banderoller
Eventtält
Flaggor
Bannerbow
Dörrhängare
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Föreläsning
Yngve Gustafson, professor och överläkare i geriatrik, 
besöker Åsele 23/10 kl 18.00 på Kulturhuset.
Yngve Gustafsson är även känd från SVT:s
dokumentär

”Sveriges bästa äldreboende”. Välkommen!

Medarr: Centern, Centerkvinnorna, LRF, SPF, Liberalerna & Kulturhuset
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Välkommen till Åsele - Fredrika församling
Sön. 22/10, kl. 11.00.

Tis. 24/10, kl. 13.00.

STORGATAN 27, ÅSELE 

filadelfiaasele.se

Sön 22/10 11.oo LP-möte Börje Dahl-
qvist med sångare från Härnösand
Ons 25/10 17.3o Onsdax   19.oo Bön

18 oktober fyller Axel Linné, Östernoret 85 år. 
Släkt och vänner är välkommen hem på sopplunch och gofika 

mellan kl 15.00 och 19.00. Andra tider hänvisas till sommarlagår’n.

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
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Specialerbjudande på  
Husqvarnautrustning  
från Axberg.

I samarbete med Norra  
Skogsägarna håller vi på 
Ponsse AB i Åsele öppet hus 
med maskinvisning av vår  
Scorpion med H6 samt  
Buffalo Active Frame.

20 oktober kl. 10-15  
Värdshusvägen
Ta med familjen eller kollegorna och  
upplev våra maskiner på nära håll!  
Vi bjuder på riktig skogsmat!  
Kolbullar med fläsk, lingonsylt och 
mjölk. Svart kaffe, gofika och bra 
erbjudanden. 

• Representant från  
finns på plats och visar sina band

• Tävlingar för hela familjen 

• Erbjudanden på både svärd 
och band 

ÖPPET HUS MED
MASKINVISNING

Vi berättar hur vi gör 
ditt skogsbruk tryggt, 
enkelt och lönsamt!

Vår entreprenör Lakasjö  
Skogsentreprenad AB 
medverkar.

Ponsse AB
Norrstrandsvägen 19 

919 32 ÅSELE 
Tel: 0941 - 108 91 

Nicklas Stenlund
Storgatan 33
919 31 ÅSELE
Tel: 070-208 12 51

bredvid  
campingen
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* Bygg nytt demensboende i Åsele–
   många står i kö.

* Skapa attraktiva arbetsplatser inom omsorgen.

* Skapa attraktiva boenden för äldre.

AMORTERA ISTÄLLET FÖR ATT REPARERA

www.danielssonsko.se

070-305 45 78
HAR KORTLÄSARE

finns några lådor kvar, hör av er:
070-305 45 78 Ingegerd.

Gårdsbutiken öppen kl 11.00-16.00 lördagar
21/10, 28/10, 4/11. Stängt 11/11.

KÖTTLÅDEDAGS den 19-20 okt,

Säsongsavslutning med jultema söndagen den 12 november.

Lördag 21/10 kl 10.00-14.00, söndag 22/10 
kl 11.00-14.00 i ABF:s lokal.

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, 
Guds gåva är det.

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

Föreningen inbjuder
till älgköttsoppa, Kulturhuset
den 27 okt kl 12.00.

Kostnad 100 kr.  Våra medlemmar har fått personlig inbjudan. 
Anmälan till: 070-342 86 90 Anly eller
070-208 20 01 Siv, senast 20 okt. Välkomna! Mitt i Lappla

ndMedarr:

Kontorsprylar, almanackor, lottringar.....
... detta och mycket annat kan du köpa hos oss!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB
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ENGÅNGSHANDSKAR

VÄLKOMMEN

IN!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se

VARI-tryck AB

Vinyl- och nitrilhandskar i minst tre storlekar.
ALLTID I LAGER!
Latexhandskar tas hem på beställning.

Alltid fraktfritt!

Handarbetscafé.
Startar onsdag 18/10 kl 18.00 i Vuxenskolans 
lokal.                        Välkommen!

Mitt i Lapplan
d

ÅMS-fest för funk�onärer och medlemmar

4/11 kl 18.00, Kaffestugan. Utlo�ning bland årets 
funk�onärer, bla hotellweekend. Vi äter mat, 150:-/pers.

Medtag egen dryck. Anmälan senast 25/10 �ll 
Bri�-Eva 070-716 66 92, Ingela 070-660 70 82. Vä

lko
mna

!
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F Ö R E TA G A R E  I  Å S E L E / F R E D R I K A !

Nu kickar vi igång 
frukostmöten 

Näringslivsstiftelsen bjuder på frukost 25/10 
kl 07.30–9.00 på Kronans Bageri, Åsele

Tema möjligheter och utveckling
Vi har bjudit in Christer Andersson, Vindkraftcentrum,  
anställd för vindkraftverksetableringen i Blaikenliden och Fäboberget. 
Syftet är att investeringarna som görs, ska komma människor till del i form av 
företagande och jobb.

Vi vill även under detta frukostmöte presentera oss och samtidigt få dina tankar 
och önskemål om innehåll i kommande möten.
Väl mött!
Calle Birgersson Näringslivschef 0941-142 40
Katrin Normark Jonsson Affärscoach 076-136 66 92

Kom,  
inspireras och 
lyssna på vilka 
möjligheter DU 
som företagare 

kan få!

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

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

BUGGKURS/TRÄNING. Onsdagar med start 1/11. 5 träffar. 
Lokal: IOGT. Nybörjare kl 18.30-19.30. Träning för de som �digare 
buggat kl 19.30-21.00. Nybörjare anmäler sig  ll 
Vuxenskolan tel 0941-108 00. Ledare: Regina & Roger.
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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
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Baseco Golv AB, Ammarnäsvägen, Sorsele 
Tel: 0952-550 10

Tusen tack till alla er
som värmt er med vår
lokalproducerade pellets!

Kontakta din återförsäljare för pris.

A-Trä, Arjeplog: 0960-100 40

Arvidsjaur Maskinmekaniska:  
Matts El�ng 070-695 88 67

Plåt & Byggspecialisten, Storuman: 0951-105 33

Vill du också bli återförsäljare på din ort?
Kontakta daniel@baseco.se 

1 pall = 768 kg 
1 storsäck = 700 kg
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ÄLGJÄGARE!!ÄLGJÄGARE!!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AByck ABryycry

Har jakten varit
lyckosam?
Tillbehören finns alltid i
lager hos oss.

Påstejp

T ex:

Kraftpapper
(vitt/brunt)

Pappers-
muggar

 Engångshandskar

(både vinyl och nitril),

 Torkpapper
(flera sorter)

PPaa
mm

( Pappers-
tallrikar

Sopsäck

Engångs-
förkläde

((

SSopp

Torkrulle-
hållare
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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.42 - 21 oktober

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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"DU FO INT’ NA  KÖRKORT"
ommaren 1957 blev vår favorit, hästen Tindra jättesjuk, veteri-
när tillkallades men hon gick inte att bota. Slakteribilen

anlände, men jag tog mopeden en tur för att slippa se det hemska 
som skulle ske.
 Jag skulle få ta körkort eftersom jag skulle fylla 18 år i december, 
tränat på bilkörning hade jag gjort länge eftersom Uno Jonsson, 
droskägaren från Storsele tillät mig öva redan när jag gick i 7:an, 
Uno – en snäll, hjälpsam & skicklig droskförare. Trafiken var ju 
minimal efter vägen Gråtanliden – Alphyddan så där fick jag träna 
om han inte hade bråttom.
"Slåttanna" närmade sig, vi hade huggit och barkat ett antal nya 
"troen" (hässjestänger), men eftersom Tindra var borta, i hästhim-
len, fick vi lösa hemtransporten åt "troen" på annat sätt.

in 18 år äldre bror Hadar hade en lösning, han och jag skulle 
hämta dem med gummihjulsvagnen, den gick lätt,

som han sa. Vi drog vagnen upp i skogen och lastade, det blev ett rejält 
lass, mer än jag trodde. Vi kom fram till landsvägen / kurva och därifrån 
till Alphyddan var det en enda utförsbacke.
Hadar fann på råd, om jag viker upp skacklarna kan jag stå på lasset å 
styra, och du sitter fram och bromsar om det blir för hög fart.

romsen på gummihjulsvagnen hade som jag visste två lägen, 
ingenting eller tvärstopp (låsning). Det gick hur bra

om helst i början, men sen, farten ökade och ökade. Hadar höll linjen 
perfekt rakt efter hjulspåren på grusvägen, då insåg jag att jag kan inte 
bromsa för då blir det tvärstopp och kanske jag far i backen och hamnar 
under både lass och vagn. Jag kastade mig av lasset.
Jag såg Hadar stå på lasset i sina avklippta gummistövlar, steppande 
för att styra och hålla vagnen efter vägen men till sist hoppade även 
han av ekipaget. Tog tre, fyra jättesteg, men så rullande några varv, 
upp igen nu en, två, tre steg, ner igen rullande men nu räckte inte 
vägbredden till utan nu bland grönska och lövsly.

agnen och lasset med "troen" hade kört ner i bäcken på andra 
sidan vägen (katastrof). Jag tittade på brorsan men

han hade klarat sig utan skador, han sopade och borstade
av sig grus och grönska men arg som ett bi och skrek
"Du fo int na körkort, ske man ta körkorte måst man könna 
bromsa!"   15/1 1958 fick jag mitt körkort.

Sten Rune Erik Eneröd från Alphyddan             

S

M

B

V



www.varitryck.se

Bilbolaget Vilhelmina
Volgsjövägen 67, 0940-16 54 41

Bilbolaget Vilhelmina
Volgsjövägen 67, 0940-16 54 41

Bilar på plats
19-21/10

Lördag 21/10
öppet 10-14

Passa på att provköra våra fyrhjulsdrivna nyheter den 19-21 oktober. Vi har 
nya Volvo XC60 AWD och nya Renault Koleos och Renault Kadjar 4WD på plats. 
Vi har även bra priser på fyrhjulsdrivna begagnade bilar dessa dagar. Välkommen!

För mer information kontakta vår säljare Fredric Mattsson på 0940-16 54 41.

Provkör våra
fyrhjulsdrivna
nyheter!

Renault Transportbilar
Nya Formula Edition®

* Transportbilsleasing: 1:a förhöjd hyra 20%, restvärde: Kangoo 67 455 kr, Trafic 96 000 kr, Master 103 900 kr, förmånsvärde ne�o
 vid 55% marginalska�, 36 mån. Pris exkl. moms. Körsträcka 20 000 km/å inkl. service och reparation. Förbrukning vid blandad  
 körning: 4,3-8,6 liter/100 km, 112-217 g/km. CO2. Reservation för eventuella tryckfel. Bilen på bild kan vara extrautrustad.

INKLUSIVE SERVICE OCH REPARATIONSAVTAL (Priser exkl. moms)

Renault MASTER
Formula Edition 170 hk L2H2

259 900:-
3 625:-/mån*

Renault TRAFIC
Formula Edition 145 hk L2H1

239 900:-
3 356:-/mån*

Renault KANGOO
Formula Edition 110 hk

149 900:-
1 960:-/mån*


