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Kvalitetsdistribuerad av PostNord Gruppförsändelse PostNord

  
Nr 472019-11-20

Årgång 60

18 karat guld ................................280:-/gram

23 karat guld ................................365:-/gram

10 öre, 1872-1962 ................................... 2:-

1 kr. 1875-1941 ......................................23:-

1 kr, 1942-1967 ......................................11:-

2 kr. 1876-1940 ......................................46:-

2 kr, 1942-1966 ......................................22:-

5 kr, 1935 ..................................................90:-

Silver (kattfotstämplat) ............. 3.300:-/kg

14/11 -19

ÅSELE
Kulturhus

Tisdag 26/11
kl 11-15 

LYCKSELE
Hotell Lappland

Fredag 22/11
kl 10-15

VILHELMINA
Folkets hus

Måndag 25/11 
kl 11-15
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Välkommen till Åsele-Fredrika församling
Ons. den 20/11, kl. 18.00.

Sön. den 24/11, kl. 11.00.
Ann-

Tor 17.30 Torsdax. Sön 11.00 Lars Siljebo.
Ämne: Den Helige Andes gåvor. VÄLKOMMEN!

Min kära maka
Vår kära mamma, svärmor och mormor

HELEN ENGBO
 ✝ 7 november 2019

Minnesstund sker i kretsen av de närmaste.
Tack till all personal på AVA och Stugan för god omvårdnad

INGEN GÅRDFARIHANDEL I ÅR
Lions Club Åsele har beslutat att inte genomföra
Gårdfarihandel i år. För er som vill köpa våra 

• Enriskransar 80 kr/st
• Julkort 30 kr/st
• Julgranar 200 kr/st

hänvisar vi till vår kiosk vid Julmarknaden på 
Hembygdsområdet lördagen den 23/11. 
Det går också att senast 29/11 beställa hemleverans av 
kransar/julkort/granar.
Skicka då sms eller mail till Anders Westman 070-66 222 76, 
anders@westmanab.com och ange vad ni önskar köpa och mängd 
samt leveransadress.                                   LIONS CLUB ÅSELE
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”Hur maximerar jag uttag av vinster
från mitt bolag?

Styr jag mitt bolag i rätt riktning?”

Vinstor AB
Volgsjövägen 31, Box 121, 912 23 Vilhelmina
Tel: 0940-132 50  |  Fax: 0940-107 74
www.vinstor.se

Auktoriserad redovisningskonsult och auktoriserad revisor 
finns på plats för att svara på Era frågor.

Välkommen på ett kostnadsfritt seminarium med
föreläsare från Vinstor & KPMG

torsdagen den 28 november på Hotellet i Wilhelmina
kl 11.30-13.00. Vi bjuder på lunch.

Skicka din anmälan till info@vinstor.se
senast den 25 november.
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Ty med hjärtat tror man (på Jesus) och blir rättfärdig, 
med munnen bekänner man och blir frälst. Rom. 10:10
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

BEHÅLL STUGAN! Den verkliga lokalkostnaden 
för kommunen är 136000 kr/år för 12 platser, 
efter man räknat in hyresintäkter. 
TÄNK TILL!
Centerkvinnorna i Åsele/Fredrika
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Utbildning till vårdbiträde
Vill du arbeta med människor inom ett yrke som efterfrågas?
Är du intresserad av hälsa, vård och omsorg? Då är utbild-
ningen till vårdbiträde i folkhögskolan i Åsele något för dig!
Kursen är på halvtid. Kursstart är den 9 januari 2020.
Du behöver behörighet från grundskola för att kunna söka till 
kursen. Om du är utrikesfödd, måste du ha kunskaper i svens-
ka motsvarande sfi nivå D. Kursen hålls två heldagar i
veckan, så du kan arbeta samtidigt som du studerar.
Gör din anmälan så snart som möjligt till
Vindelns folkhögskola i Åsele.

Ansökan hittar du på fhsk.nu/ansokan/.
Kursansvarig är 
sylvia.schone@vindelnsfolkhogskola.se, tel 073-0967868.

  Kommunfullmäktige i Åsele sammanträder 
  måndagen den 25 november 2019 kl 13.00 i 
  Åsele Kulturhus.

Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga hos 
kommunkansliet och biblioteket. 
Fullständig föredragningslista publiceras på kommunens 
digitala anslagstavla på hemsidan www.asele.se/anslagstavla.

Axplock från föredragningslistan:

- Budget 2020

- Investeringsbudget 2020 och plan 2021-2022

- Handlingsplan inom Lagen om skydd mot olyckor

Välkommen att lyssna på dina förtroendevalda.
Anders Westman
Ordförande

Årsmöte LRF Åsele / Fredrika
Tisdagen den 26/11 kl 18.00 Vuxenskolan
Vi bjuder på lokalproducerade produkter & Ida Oderstål
Lapplandssmör  kommer och berättar om Rekoringen.
Sedvanliga årsmötehandlingar. 
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Se Hit Kommunals medlemmar!
Nomineringslistor för Kommunal Väst är utskickade 	ll Arbets-
platsombud/Arbetsplatser men det finns även a� hämtas på 
exp i Åsele, Dorotea, Vilhelmina och Storuman om du saknar 
underlaget.

Nomineringslistorna inlämnas senast den 2 december.

Kallelse 	ll nomineringsmötet som hålls på vardera ort:
Åsele; 3 december sek�onsexpedi�onen kl 18.00
Tärnaby; 9 december på Vikbacka kl 18.00
Storuman; 10 december på ABF kl 18.00
Dorotea; 11 december på sek�onsexpedi�onen kl 18.00
Vilhelmina; 13 december på Hotell Wilhelmina kl 18.00
Anmälan görs 	ll mailadress:
nominering.vast.vasterbo�en@kommunal.se
För beräkning av förtäring. 
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www.norrskog.se

Prova vårt 
återbeskognings-
paket du också.

Just nu!

25% rabatt

på återväxt-

kontrollen.

Gäller vid tecknande av 

avverkning innan 

31/12 2019.
Det är massor av beslut  
som ska tas när du ska föryngra skogen:  
Hur, när? Hur mycket arbete är det som ska göras?

Med vårt Återbeskogningspaket sköter vi allt från slutavverkning, mark-
beredning, plantering till återväxtkontroll – utan att du behöver bekymra dig.

Låt Norrskog hjälpa dig. Kontakta din skogsrådgivare idag så berättar vi 
allt om hur vi tillsammans skapar ett högre värde på din skog! Obs! Missa inte 
den digitala återkopplingen av dina pågående uppdrag på vår medlemswebb.

Cathrine Jonsson
Rådgivare Åsele/Dorotea

Tel: 010-150 27 31

Pär-Anders Bergqvist
Rådgivare Vilhelmina
Tel:010-150 25 73

Tore Lövgren
Rådgivare Vilhelmina
Tel: 010-150 25 05
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Kristofer Johansson
Vilhelmina/Storuman
Tel: 010-150 25 74
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Chans att vinna
fina priser!

En gratis lott delas ut till 
varje besökare, den finns 
att hämta i Kaffestugan.

Tomten kommer kl 14.00
och tar emot barnens önskelistor.
(Glöm inte att skriva namn & adress)

på Hembygdsområdet
Lördag 23 november kl 11.00-15.00

• Marknadshandel
• Fikaförsäljning
• Samisk kåta med öppen eld
• Öppet i museum
• Ulla bakar i bagarstugan
• Musikunderhållning i 
 Sörnoretgården kl 12.00

Köpes:  Järnvägsdressin. Känner du till någon, eller känner du någon 
som känner till någon? Tips mottages tacksamt. Tel 070-235 10 17.

Onsdag 27/11 kl 12.00-16.00
finns vi på nedre torget med

försäljning av nyrökt kött & fisk, ost, 
tunnbröd mm! Nästa tur fredag 20/12.  Tel 0940-250 90

www.mbergmansfisk.se

Välkommen!OBS! Ändrad dag!

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11
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