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Sommaröppet
under veckorna 26–33
Dorotea 
måndag – onsdag – fredag 10.00 – 13.00
fredag 13/7 stängt
(Avvikande öppettider fredag 13 juli med anledning av Åsele marknad).

Åsele
tisdag, torsdag 10.00 – 13.00
fredag 13/7 10.00 – 13.00
(Avvikande öppettider fredag 13 juli med anledning av Åsele marknad).

Vilhelmina håller öppet som vanligt. Vill du träffa oss utanför ordinarie
öppettider är du välkommen att boka en tid. Du kan också ringa 
0771-77 88 99 för personlig service, alla dagar dygnet runt.

Vi på kontoren 
Vilhelmina, Åsele
och Dorotea
önskar våra kunder
en härlig sommar!
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Midsommardagen 
den 21/6 kl. 12.00

Fiskepremiär
i Svedjan Åsele

Vi bjuder på ka�e och korv.
Fiskekort 100:-/3 �skar

Välkomna!

Kom och dra upp 
den märkta �sken

och vinn 
500:-Kontaktperson 

Bert-Åke 070-3748962

            2-dagars FOLKRACE   
22/6 Åsele Visjömon
23/6 Vilhelmina Sibirien Raceway

Start kl 10.00
båda dagarna.

Midnattsolcupen 2018

Huvudsponsor:

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

Välkommen till Åsele - Fredrika församling
Lör. 23/6, kl. 11.00.

Sön. 24/6, kl. 11.00.
Fikaförsäljning.

Filadelfia
STORGATAN 27, ÅSELE

i kväll ons�20/6 19.oo Bibelläsning & bön
...�sen önskar vi dig en glad midsommar! 
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Trevlig sommar
önskar vi alla våra kunder!

Sommaröppettider gäller nu tom v 33.
Måndag-fredag 10.00-17.30,

lördag stängt!

Mio Vilhelmina.
Videvägen 54. 0940-128 25 
Mån-fre 10.00-17.30. Lör, sön stängt. www.mio.se

WELLPAPP 70 cm bred

BUBBELPLAST 50 cm bred

KRAFTPAPPER 57 & 100 cm bred
Livsmedelsgodkänt

Ovanstående är lagervara.
Andra bredder tas hem

på beställning.

EMBALLAGE

VARI-tryck AB

TILL SALU
Hallonstigen 1, Åsele
För mer information, ring 
SkandiaMäklarna Leif Karlsson 070-640 30 68
eller Fredrik Alenius 070-263 20 59.

LÅNGLOPPIS I VARPSJÖ FREDAG 29/6 kl 18-21
se aselebyar.nu/varpsjo för mer info

LIBERALERNA SATSAR NYTT
FIKA med TORSTEN, GREGER, RICHARD

Onsdag 20 juni kl 18.00 på biblioteket.

VÄLKOMNA!
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Vattenfall informerar om 
Blakliden & Fäbodbergets 
vindkraftanläggningar
Under vecka 25 utökar vi våra förberedande arbeten inför byggan-
det av Blaklidens och Fäbodbergets vindkraftanläggningar i Åsele 
och Lycksele kommuner. Dessa arbeten beräknas pågå fram till år 
2022 och kommer bl a att innebära ökad trafik med tunga arbets-
fordon och en omfattande entreprenadverksamhet. Vattenfall sätter 
säkerheten främst och därför ber vi dig att så långt som möjligt 
undvika dom aktuella vägarna och rekommenderar dig att kon- 
takta oss om du måste färdas i anläggningsområdet. Vår verksam-
het kommer successivt att utökas och periodvis medföra vissa 
störningar varför vi ber dig ha tålamod och överseende med detta.

Följ oss på: www.vattenfall.se/blaklidenvind och www.vattenfall.se/
fabodbergetvind där vi löpande uppdaterar informationen om vår 
verksamhet och där du hittar våra kontaktuppgifter. 

Vattenfall Vindkraft AB
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Åsele kommun är en stor arbetsgivare. 
Vi vill föra en ansvarsfull politik där vi 
lyssnar på våra medarbetare.
Kom och dela med er av era erfarenheter till oss, så vi 
kan föra kommunen framåt. Vill ni vara anonyma går 
det bra att maila oss eller lämna brev i Vuxenskolans 
brevlåda. 

Ert arbete är viktigt för kommunen.
Kom och besök oss

på Vuxenskolan 26 juni kl 18.00-20.00,
Jim Danielsson & Anna Enfeldt, 
Centerpartiet Åsele/ Fredrika.

E-post: jim.danielsson@centerpartiet.se eller 
 anna.enfeldt@centerpartiet.se

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

ANTESBODARNA
En levande fäbod i Avasjö, - Åsele kommun

Välkommen att besöka en levande fäbod med djur och kultur,
och med en fäbodstinta som guide.

Öppet 25 juni -29 juli klockan 10.00 – 17.00.
Kiosken har öppet dagligen klockan 12.00 – 15.00.

För senaste nytt, se  www.antesbodarna.com
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Åsele Kommun Informerar
Läs mer på www.asele.se
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Trevlig sommar!
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10.30 Bibelstudier, barnmöte 
 och ungdomsmöte
14.00  Seminarier för vuxna 
 och ungdomar
18.30 Kvällsmöte
22.00 Nattmöte

 

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

DESSUTOM: Grillkvällar, barn  -
område, ungdomsom råde, Kreativ 
zon, musik, mat, och mycket mer…

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

Torsdag 21/6 kl 12.00-16.00
finns vi på nedre torget med

försäljning av nyrökt kött & fisk,
sillinläggningar, tunnbröd mm! Tel 0940-250 90

www.mbergmansfisk.se Välkommen!

Opera i Berget
även i år och samtidigt 10-års jubileum

 lördag 18 augusti kl 19.00
Vitterhuset i Östernoret, Åsele.

”Så tokigt att det kan bli riktigt bra” var inledningsrepliken från 
Kalasorkestern, som spelade vid premiären.

Årets artister: 
Regina Fredriksson, Köpenhamn, bördig från Åsele.

KALASORKESTERN från Umeå.
Biljettpris 250 kr inkl servering.

Förköp: Gunnel Linné, 0941-103 54,
070-239 93 97, OK/Q8 Åsele

Besök gärna

Opera i Bergets

Facebooksida för

mer information.
Arr: Östernorets Bygdegårdsförening &

Åselehus informerar
Under veckorna 26-29 kommer vi 
att ha följande öppettider/telefontid:
Måndag-fredag 10.00-12.00, tel 0941-142 20. 
Ni kan även maila oss på stiftelsen@aselehus.asele.se

Vid akuta ärenden när vi inte har öppet/telefontid, ring följande 
journummer:

För hyresgäster i Åsele  070-647 54 11

För hyresgäster i Fredrika  070-248 36 34
Klipp gärna ur och spara!

Besök gärna vår hemsida www.aselehus.se. 
Vi önskar alla en riktigt Glad Sommar!
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Öppettider 1 juli - 5 augusti
Måndag-fredag 06.00-19.15
Lördag Stängt
Söndag 14.00-20.00
Personal finns kvar tills sista flyget har landat.

Tidtabell 1 juli - 5 augusti
Med reservation för ev förändringar.

Måndag-fredag Avgång 07.00
  14.25
 Ankomst 12.00
  19.15
Söndag Avgång 15.00
 Ankomst 19.50
Flighterna går via Lycksele och flygtiden
beräknas till 2 tim och 15 min.

Reception/bokning: 0940-398 88
Mail: bokning@southlaplandairport.com
Övriga tider kan man boka biljetter på 
www.direktflyg.com eller 0770-790 700.

Förtydligande ang Hiphop-veckan
Ålder: 6-18 år. De yngre dansar ca 1 �mme/dag och
de äldre 1,5-2 �mmar/dag. Pris: GRATIS!

Åselepartiet möter Fredrikaborna
Vi bjuder in till öppet möte i Föreningslokalen i 
Fredrika, tisdag 26/6 2018 kl 18.00.
Kom med era frågor och idéer. Vi presenterar våra förslag för 
att fortsätta att utveckla vår kommun. Vad är viktigt för er 
de kommande åren?
Välkomna, sympatisörer
och intresserade!
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Nostalgimarknad

       Serveringstält

Inträde:
Dag  100:-
Kväll 150:- fr 15år
Båda 200:- fr 15år

BURNOUT-tävling!! 
 lottas ut bland alla deltagande entusiastfordon

 

   Lördag 23/6

 

  

      Fredag 22/6

      Torsdag 21/6 kväll  

       

                      

15 000 kr

Junsele

Välkommen till Segertonens marknadsstånd under 

Slussfors Fria församling •www.segertonen.se/alskad.html
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Mio Vilhelmina.
Videvägen 54. Tel 0940-128 25. Mån-fre 10.00-17.30. Lör stängt.        
Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

SOMMARFYNDA!

REA-
start 24/6 kl 09.00

 UPP TILL


