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EXPO Allt för din mässa/utställning
eller ditt event

kan du beställa hos oss!

Här är några exempel

Bannerbow

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

Roll-ups, banderoller, affischer, väggskyltar
är också exepel på produkter ni kan beställa
hos oss!

Trottoarpratare

Reklamflaggor i flera
storlekar

Pop-up
bord

Beachflaggor

Pop-up vägg

Bannerbow

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

T ottoarpratareTro

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB
Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.
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Söndagsmässa i Fredrika kyrka
Söndagen den 14/1, kl. 11.00

Filadelfia
STORGATAN 27, ÅSELE

Sön  14/1 ���11.oo Gudstjänst
Ons  �17/1  19.oo Bibelläsning och bön

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

Kallelse �ll årsmöte 2018
för sek�on Väst.
På Hotell Toppen, Storuman den 27/1- 2018. Kl 15.00
Gäst: Avd ordf Håkan Nilsson.
På dagordningen:
Val och sedvanliga möteshandlingar. Möteshandlingarna finns a� 
hämtas på respek�ve expedi�on from måndag 22 januari.

För mötesdeltagarna är det middag och underhållning på kvällen. 

Bussar kommer a� avgå från Åsele, Dorotea, �d meddelas senare.
Anmälan är bindande och görs �ll resp expedi�on senast 18/1 eller 
maila �ll vast.vasterbo�en@kommunal.se

Storuman : 010-442 96 72
Åsele:   010-442 96 69
Dorotea:  010-442 96 70
Vilhelmina: 010-442 96 71
   Välkomna! Sek�onsstyrelsen Väst
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Ring sjukgymnasten i Lycksele för bokning
av behandling! Tel 070-33 99 878.HAR DU ONT?

M
itt i Lappla

nd

Vattengymnastiken börjar
torsdag 18 januari kl 17.30, badhuset
Åsele. Info: Anly Jonsson 070-342 86 90.
Sittgympa i vår lokal på Storgatan 29, Åsele,
börjar torsdag 11 januari kl 10.00.
Välkommen att deltaga! Info: Malin Eriksson 070-548 73 86.
Medlemstvång vid dessa aktiviteter.

Kurs i Grönländskt pärlbroderi börjar onsdag 17 januari
kl 10.00 i vår lokal på Storgatan 29, Åsele. Info: Siw Adamsson 
070-208 20 01.

Vi ska prova att starta upp en grupp som heter "Sjung med 
HjärtLung". Info: Anly Jonsson 070-342 86 90. Alla välkomna!

Distanskurs i redovisning
Från ditt Lärcentrum i din kommun.

Redovisning 1
Redovisning 1 är en kurs för dig som vill kunna sköta bokföring och 
upprätta deklaration inom näringsverksamhet. Kursen vänder sig till dig 
som är nybörjare och vill få grundläggande kunskaper inom ämnet.

2018-01-25 - 2018-05-28
Torsdagar kl 14-17, helt på distans från ditt
Lärcentrum.
Anmälan görs senast 10 januari på vilhelminalarcentrum.se

Kontakt Adm Siri Nilsson 142 34,
SYV Annmari Jonsson 146 04
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Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

SPRÅKCAFÉ TORSDAG 11/1 KL 13.00
Vi träffas varannan torsdag kl 13.00 på biblioteket
i Åsele, den 11 januari, 25 januari, 8 februari och
22 februari. Ibland har vi kulturinslag, ibland 
samhällsinformation, men oftast är det elever från 
folkhögskolan som berättar sin historia.
Frågor? Skicka SMS till Christer 070-236 56 77. 
Arrangörer: Biblioteket i Åsele, Vindelns folkhögskola och Vuxenskolan.

Kulturstipendium
Åsele kommuns årliga Kulturstipendium har till ända-
mål att främja värdefull kulturell verksamhet inom Åsele 
kommun. Stipendiet tilldelas personer som verkar för den 
lokala kulturens bevarande – eller som allmänt bidragit till den 
kulturella verksamhetens främjande inom kommunen – som 
uppmuntran och tack för pågående eller utförd gärning.

Förslag till stipendiat skall åtföljas med motivering och vara 
Biblioteket tillhanda senast 11/2 2018, på adressen: 
Biblioteket, 919 85 Åsele, eller asa.persson@asele.se 

Lista på tidigare stipendiater hittar man på www.asele.se och 
sedan under Dokument.

Upplysningar ang stipendiet lämnas av Åsa Johansson-
Persson, tel 0941-140 83.

Idrotts- o ledarstipendium
Åsele kommuns årliga Idrotts- & ledarstipendium delas ut till 
någon som själv utfört idrottsliga prestationer, eller verkat 
som ledare.

Förslag till kandidat för Åsele kommuns årliga Idrotts- och 
ledarstipendium skall skriftligen lämnas till Turism/Fritid 
senast 11/2 2018, på adressen: Turism/Fritid, 919 85 Åsele, eller 
sylve.holmgren@asele.se 

Lista på tidigare stipendiater hittar man på www.asele.se och 
sedan under Dokument.

Upplysningar ang stipendiet lämnas av Sylve Holmgren,
tel 0941-140 28.
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Tel: 0940-152 40   •   E-post: post@varitryck.se

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS
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Just nu i butiken!
Hållare för M1 torkrullar
Svart eller vit,
centrummatad
1 pappersrulle,
120 m,
ingår i priset.

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

VARI-tryck AB

Moms ingår i ovanstående pris.

Vi tar även hem andra
torkpapper & hållare
med snabb leverans!
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Vilhelmina   Lycksele  Umeå              
0950-348 40  0950-348 40  090-349 44 30

Kom och besök oss!

mellan kl. 10 – 15 och berättar mer om vad vi kan 

Låt oss göra en kostnadsberäkning! Vid byte av bokföringsbyrå bjuder 
vi på uppstartskostnad och den första månadens bokföring.
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"I JANUARI ÄR DET KNAPERT"
   I mitten på 30-talet hade allt slagit fel. Potatislanden hade 
frusit bort, bär, typ hjortron, lingon & blåbär mycket illa med 
dem också. Skörden, torkat eller av kyla utplånats, fisket inget 
givande. Min mor brukade gillra hare och snara ripa, men just 
detta år liten fångst.
   Men i mitten av januari knackade det på på dörren i Alphyd-
dan, Erik Ers’n hälsade på, han var både svettig och upphetsad 
när han efter sex kilometers skidåkning var framme.
– Arvid, nu jett du falj mä, jä såg spöra ättä n älg opp på Sidden.
Min far var ingen jägare så det var Erik som hade en "Remitor" 
med stora tunga blykulor.
– Jä falj dä, tacka för dä, för dä ä mytsje mat tin alg.
Far sa till min mor innan de skidade iväg – Tro du n’Erik ha 
svöltä så han håll på å si i syne? – Ja, sa mor. Men följ mä, dä 
kan ju va’ rekti’t ä dannä vä älgspöra. Efter drygt en och en halv 
mil var de framme. Älgen stod där och kalasade på en rönn-
buske, det behövdes bara ett skott, Erik var en säker skytt. De 
styckade älgen och lastade sina ryggsäckar så mycket de kunde 
orka med.
   Vilken känsla, (min far har berättat om den här händelsen för 
mig) så mycket mat, därför ingen trötthet. De besökte våra 
grannar på hemvägen och sa till dem att hämta det som lämnats 
kvar av älgen, skidspåren visade vägen.
När de skildes togs det i hand, inte bara som tack för en lyckad 
jakt utan också som löfte att börja försiktigt med buljong innan 
de gick in på köttbullar, stekar osv. När man varit utan mat länge 
och börjar med för kraftig mat kan det gå väldigt illa.
Erik hade berättat senare att han pratat med den granne som var 
sist på slaktplatsen att där inte fanns någonting kvar, inte ens 
älghår.
   Jag har ju alltid sagt att min generation varit
lycklig. Jag har ju inte behövt svälta, visst har man
haft det knapert ibland, helst i januari, efter jul-
helgens alla pryl- & matfrosserier men inte som det
var på 30-talet. “LEV Å MÅ“

Sten Rune Erik Eneröd
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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

16 17

18

Melodikrysset v.2 - 13 januari

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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TEATERUTBILDNING

vilhelminalarcentrum.se

V 3 drar GYMMIX igång. 
Bokningar till gruppträningar görs via aseleik.nu, där 
även mer info finns, annars ring kansliet 0941-109 05.
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BLODBUSSEN KOMMER
ÅSELE vid sjukstugan tisdag 16/1 kl 13.00-16.00, 16.30-18.30
och torsdag 18/1 kl 09.00-12.00.
DOROTEA vid kommunhuset onsdag 17/1 09.00-12.00,
13.30-17.00, 17.30-19.00. Ditt bidrag är viktigt!  VÄLKOMMEN!

 Vinnare Lions Club Åsele
 Stolphuslotteri 2017

1:a pris Stolpstuga Tomas Eriksson, Åsele lottnr 501
2:a pris Köttlåda Lisa Filipsson, Vilhelmina lottnr 289
3:e pris Rökta delikatesser Fredrik Nordin, Åsele lottnr 964

Tillgänglighetspris 2017.
Åsele kommuns Tillgänglighetsråd har få� �ll
uppgi� a� varje år dela ut e� �llgänglighetspris. 
Första året som priset utdelades var för 2014. 

Vi vill nu ha in förslag på kandidater som ska �lldelas priset för 
2017. Det kan vara en person, arbetsplats, förening eller 
organisa�on som u ör eller u ört insatser för ökad 
�llgänglighet i Åsele kommun under 2017. Tänk på a� �llgäng-
lighet kan vara bemötande, kunna ta sig in i en lokal, do�fri�, 
elsanerat, hörslingor m m.
Förslag kan lämnas av personer, föreningar eller organisa�oner 
och ska skickas �ll:
Åsele kommun, Tillgänglighetsrådet, 919 85 Åsele.
Vi vill ha in Era förslag senast 28 februari 2018.
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Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11
Åselebor, vad tänker ni om Åseles framtid?
Åselepartiet bjuder er till pizzakväll på Åsele 
Pizzeria, torsdag 11/1 2018 kl 18.00.
Kom och dela era tankar med oss! Vad vill ni att vi ska jobba 
med för att ni ska vilja bo kvar och bidra till kommunens 
utveckling? Era funderingar är viktiga.
Vi bjuder på pizza.

Välkomna med!

Mitt behov av lokaler har minskat – 
tur för grannen som behöver större! 

Åsele Kraft AB tar över lokalen i hörnet, jag blir kvar i den 
mindre bredvid med ny ingång.

KOPIERINGSPAPPER...KOPIERINGSPAPPER...
... i olika tjocklek och för olika ändamål
finns alltid i lager hos oss!

VARI-tryck
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86
post@varitryck.se
www.varitryck.se

amål

VÄLKOMMEN!
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Kurser VÅREN 2018 hos MUEK:
Mathias Utbildning/Entreprenad Konsult

INFO
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* Vecka 15, 9-13 april kör vi alla YKB delkurser i sträck. 

Kursfakta och fler kurstillfällen finns på www.muek.com
Info/anmälan: info@muek.com, 070-535 35 86, 070-535 11 77

NYHETER: • Uppdaterade YKB-utbildningar • Certifierad som 
säkerhetsrådgivare för farliga godstransporter • Håller arbets-
miljöutbildningar på företag. 
* Alla våra Arbete på väg kurser, APV, nivå 1-4, är förberedande för att avlägga 
SIK-prov på Trafikverket. ”SIK” = Skandinavisk Infrastruktur Kompetens
På Trafikverkets Nya Objekts krävs att man avlagt SIK-prov på Trafikverket

MUEK har egna instruktörer för: Truck, Heta Arbeten, Travers, Telfers, Lift, 
Entreprenadmaskiner, 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.

 Må 29 jan Heta arbeten ................................... Lycksele
 Må 29 jan ADR 1.3 ........................................... Lycksele
Ti-on  30-31 jan ADR rep grund ................................ Lycksele
 On 31 jan ADR rep klass 1 .............................. Lycksele
 To 01 feb ADR rep tank .................................. Lycksele
 To 08 feb Uppstart truck A-B Industrin Lse 1  Lycksele
 Må 12 feb Första Hjälpen D-HLR ................... Lycksele
 Fr 16 feb APV 1 & 2 ........................................ Lycksele
 To 22 feb Travers/telfer/säkra lyft ................. Lycksele
 To 22 feb YKB 2/Säkra lyft ............................. Lycksele
 Fr 23 feb YKB 1 .............................................. Lycksele
 Fr 23 feb Lift ................................................... Lycksele
 Må 26 feb Färd.ställ truck A-B Industrin Lse 1 Lycksele
 Ti 27 feb Heta arbeten ................................... Lycksele
 Fr 09 mar APV 1 & 2 ........................................ Lycksele
 To 15 mar ESA 14 ............................................. Lycksele
 Fr 16 mar Uppstart truck A-B Industrin Lse 2  Lycksele
 Må 19 mar APV 1 & 2 ........................................ Lycksele
 Ti-on 20-21 ma APV 3A ............................................ Lycksele
 To 22 mar APV 3B ............................................ Lycksele
 To 22 mar ESA Vattenvägar ............................ Lycksele
 Fr 23 mar Heta arbeten ................................... Lycksele
 Fr 06 apr APV 1 & 2 ........................................ Storuman

 * Må 09 apr YKB 1 .............................................. Lycksele

 * Ti 10 apr YKB 2/Säkra lyft ............................. Lycksele

 * On 11 apr YKB 3 .............................................. Lycksele

 * To 12 apr YKB 4 .............................................. Lycksele

 * Fr 13 apr HPV/YKB 5 ...................................... Lycksele
 On 11 apr Fallskydd ......................................... Lycksele
 Ti 17 apr Lift ................................................... Lycksele
 To 19 apr Färd.ställ truck A-B Industrin Lse 2 Lycksele
 To 19 apr Bas U o P ........................................ Lycksele
 Fr 20 apr Lift ................................................... Storuman
 Ti 24 apr Travers/telfer/säkra lyft ................. Lycksele
 On 25 apr Heta arbeten ................................... Lycksele
 Må 27 apr Första Hjälpen D-HLR ................... Lycksele


