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ÖPPET:
Mån-tors 07-17

Fre 07-15

Allt för
ditt

kontor!

Volgsjövägen 94C
Vilhelmina

0940-152 40
post@varitryck.se
www.varitryck.se

VARI-tryck

BEACHFLAGGOR
kan du beställa

hos oss!

HAJFENA –
finns i tre storlekar

RAK –
finns i tre storlekar

DROPPEN–
finns i två storlekar

VÄLKOMMEN
IN!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB

Kan även beställas
utan mast om man

vill använda
olika flaggor vid

olika tillfällen.

Fyra olika
markfästen

finns att välja på.

ÖPPET:
Mån-tors 07-17

Fre 07-15

Ditt lokala

TRYCKERI
och leverantör av

KONTORS-
MATERIEL

Volgsjövägen 94C  •  Vilhelmina
0940-152 40

post@varitryck.se  •  www.varitryck.se

VARI-tryck

TRYCKERI



www.varitryck.se

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

Välkommen på BILBINGO, Trillen Åsele kl 13.00
18 augusti

Arr: Åsele Ridklubb i samarbete med Vuxenskolan

SKOGSRÖJNING
MATTAR SKOGSVÅRD AB söker röjningsuppdrag åt både privata och 
företag. Telefon 073 025 30 22. jennisas03@yahoo.com

 SPF Seniorerna Klippan i Åsele inbjuder
 till månadsmöte den 21 aug kl 13.00

i Östernoret. Samåkning från Vuxenskolan kl 12.30.
Vi provar boule, kubb och en liten tipspromenad.
Surströmming, lotteri och info.      Varmt välkomna! 

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11
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Gallringsutbildning
Tisdag 27 augusti i Lycksele, 10–15

Välkommen till utbildning i fält om gallring.

Kursen ger dig  ökad kunskap om gallringens betydelse för 
skogens värde. Du lär dig se när det är dags att gallra och  
hur du själv kan följa upp gallringen på ett professionellt sätt.  
Kursen innehåller även praktiska färdighetsövningar. 
Mer info och anmälan: norra.se/kalender      

norraskogsskolan.se/ norra.se / 010-583 10 00

Köket Åsele (Emmas köks lokaler)

DAGENS LUNCH & SALLADSBUFFÉ
Hjärtligt välkommen!   Lisa med personal
073-088 31 20, koketasele@gmail.com

Öppnar
19 augusti
kl 10.30

Lokalproducerat hantverk, mat och underhållning.
För mer info se www.marknad.dikanas.se Mitt i Lapplan

d

Marknad i Dikanäs Lördag 17/8
VILLAOLJA SÄLJES. 500 liter i villatank inomhus. 070-603 54 07.

Väg över dammen/kraftstation vid Stenkullafors Kraftstation 
kommer att vara avstängd för trafik vecka 32-34. 
Förbifart ej möjlig. Detta på grund av underhållsarbeten.
Harald Edman, Teamledare Vattenfall Vattenkraft AB

INFORMERAR



www.varitryck.se

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4

5 6

7

8 9

10 11

12

13 14

Melodikrysset v.33 - 17 augusti

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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Förbrukningsmateriel för älgjakten hittar du hos oss!hos ooooooooooooooooosssssssssssshos ooooooooooosssssssssssssss

Pappmuggar

PlastbestickPappers-
tallrikar

Torkpapper

Kraftpapper

Engångs-
handskar

  FASTIGHETSÄGARE INOM
  ÅSELE KOMMUN
På grund av förekommen anledning vill Miljö- och Bygg-
nadsnämnden informera kommunens fastighetsägare om 
att det kan krävas bygglov för att sätta upp TÄLT eller 
BARACKER och MODULER.

Det är de�nitionen på byggnad enligt 1 kap 4 § PBL (Plan- och 
Bygglagen SFS 2010:900) som avgör om bygglov krävs. 
Att uppföra en ny byggnad kräver bygglov. Det är en byggnad 
om det är en:
• Varaktig konstruktion.
• Som har tak eller tak och väggar.
• Är varaktigt placerad och är avsedd att vara byggd så att 
 människor kan uppehålla sig i den.

Vanliga hus har oftast både varaktig konstruktion och är 
varaktigt placerad och är därmed en byggnad.

Tält – inte lika självklart varaktig konstruktion eller varak-
tigt placerad: Miljö- och Byggnadsnämnden behöver titta 
på avsikten, hur länge tältet eller tälten är tänkta att stå 
på platsen, storlek, placering mm.

Baracker, moduler med mera: Kan betraktas som ett mellan-
ting mellan hus och tält när det gäller varaktighet. Kan vara 
mest att likna vid hus och är då att se som varaktiga. 
Kan också mer likna tält och då blir det mer relevant att titta 
på hur länge den är tänkt att stå på platsen.

   Roger Söderström
   Bygginspektör

Miljö- och byggnadsnämnden
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Ett varmt tack till alla som på olika sätt hedrat minnet av 
vår älskade

KJELL-OVE SANDSTRÖM
vid hans bortgång.
Tack även till personalen på Hemsjukvården.

Sylvia och barnen

Vårt varmaste tack till Er alla som hedrat minnet av vår far

BO DANIELSSON
vid hans begravning.
Tack till personalen på Fyrklövern för den varma omsorg han 
fick. 
Tack till Jenny på Åsele Begravningsbyrå.
Tack till Soile Nevankari för en fin begravning.

Roger, Tommy, Lena med familjer

Min livskamrat
Vår pappa, morfar och farfar

Börje Ejergård
* 27/9 1935   † 8/7 2019

har hastigt lämnat oss i sorg och saknad.
Åsele

SONJA

Begravningen har ägt rum.

Helene och Henrik
Tina och Willy

Johan och Maria

Barnbarn och barnbarnsbarn
Syster med familj
Släkt och vänner

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina


