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EXPO Allt för din mässa/utställning
butiksfasad eller ditt event

kan du beställa hos oss!

Här är några exempel

Bannerbow

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

Trottoarpratare

Reklamflaggor i
flera storlekar

Pop-up
bord

Beachflaggor

Pop-up vägg

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.

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

Måndag-fredag:

07.00-07.30, 08.30-12.00

14.00-15.00, 15.30-16.30.

ÖPPETTIDER
Kör sakta
Lekande barn

& hundar

Rökning
förbjuden

Gasbehållare
förs i säkerhet

vid brandfara

Eventtält – flerarrrrrrrrrrrrrrrrr  sto
olika antal väggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ar

PRIVAT PARKERING
Upplåtelse endast

efter avtal.
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Problem med 
din port? 

Eller behöver du en ny? 
Vi säljer och servar

 • Industriportar
• Villaportar

• Grindar
• Bommar

• Dockningar
072-504 31 74 

nyhlanders@gmail.com
Följ oss på Instagram: 

@NYHLANDERS

Välkomna till gudstjänst i Fredrika kyrka
Söndagen den 19/4, kl. 11.00
Ann-

Sön 11.00 Bönegudstjänst.
Tis 12.00-13.30 Öppen kyrka. VÄLKOMMEN!

RENENS KABEL-TV/INTERNET
INFORMERAR
23:e april kl 17-19, totalt avbrott internet och 
kabel-TV på grund av servicearbete.
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Slamtömning 2020
TÖMNINGSPERIOD
Under sommaren och hösten (barmarksäsongen) kommer kom-
munen a	 u�öra tömning av enskilda brunnar. Planerad töm-
ning sker normalt under 1 juni - 31 oktober.
Kommunen påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på 
brunn och väg eller omgivande terräng i samband med töm-
ningen.
Vid beställning av extratömning, uteblir INTE den ordinarietöm-
ningen i så fall måste ni avbeställa de	a �ll Tekniska avdelning-
en.

TÖMNINGSINTERVALL
Permanentboende årligen.
Fri�dshus vart annat år eller på annat intervall u�från beslut 
från Miljöenheten.
Vid ändring av antal eller för ny�llkomna brunnar, samt vid 
ändring av adress och ägare måste de	a anmälas senast 20 maj 
�ll Tekniska avdelningen.

TÄNK PÅ ATT DET HÄR KOSTAR EXTRA
 - Framkörningsavgi� vid ej tömd brunn.
  Avgi� för framkörning �ll brunn som ej går a	 slamsuga (  
  exempel hinder eller bris�ällig väg och som ej meddelats  
  tekniska kontoret senast den 20 maj)
 - Extra slang (20 meter)
 - Tungt Lock (över 15kg)
 - Hinder vid/på brunn.
 - Bom vid väg.
  Om det finns bom vid infart som tömningsbil måste 
  förhålla sig �ll.
 - Föravisering (om vi måste ringa i förväg)
Läs mer på www.asele.se
Åsele Kommun,
Tekniska Avdelningen
Tel: 0941-140 00
tekniska@asele.se
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Jesus säger: Kom till mig, alla ni som arbetar och 
bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Matt.11:28

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

Thai/takeaway.  16/4 – 17/4
kl 14.00-19.00 utanför posthuset i Fredrika. 

18/4 – 19/4 kl 14.00-19.00
står vi utanför COOP i Åsele. 

Worawits thaimat 072-748 65 65 
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

Vi behöver er hjälp...
Precis som så många andra drabbas vårt företag hårt av den pandemi vi upplever

just nu. Vi hoppas kunna ta oss igenom den — men nu behöver vi er hjälp!

Fram till 30/4 erbjuder vi er denna rabattstege:
Köp 1 vara – få 30% rabatt
Köp 2 varor – få 40% rabatt

Köp 3 eller fler varor – få 50% rabatt
på HELA köpet.

Gäller EJ sol- & presentkort, redan prisnedsatta varor, Åsele T-shirten
samt varor från LJ Design.

Förutom de vanliga öppettiderna kommer vi också ha
söndagsöppet 19/4 & 26/4 mellan 12.00 och 15.00.

Välkomna in till oss!

Blanda kläder
och skor

som ni vill.
Passa på och
shoppa er vår-

& sommar-
garderob.
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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
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Vilhelmina
0940-58 47 20

Dags att deklarera!
Tycker du att det känns jobbigt och krångligt? Kom till oss! 
Vi gör alla typer av deklarationer. 

Kontakta oss redan idag! 

Lycksele
0950-348 40

Umeå
090-349 44 30

Snart dags 
att deklarer

Inga 
start-kostnader!

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

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

Intresserad av att sälja er skogsfastighet/markområde på den danska marknaden? 
I dagsläget 40% valutaskillnad. Svensktalande ring DK 0045-43 33 29 79 äv kvällstid.
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3

4 5

6

7

8

9

10

Melodikrysset v.16 - 18 april

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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Fråga mig om ditt  
gallringsbehov

Skogsbruk behöver inte vara krångligt. Vill du börja  
arbeta med din skog hjälper vi dig gärna att få en  

god överblick och tillgång till de verktyg du
behöver för att nå dina mål med skogsbruket.

sca.com/skog

Ring någon av våra virkesköpare för att höra mer  
om åtgärder som kan öka värdet på din skog.  

Din lokala virkesköpare hittar du alltid på  
sca.com/skog eller i Skogsvinge.
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Anders Tanse 
virkesköpare Åsele 
tel 0941-143 69
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Tack för din omtanke!
Tillsammans bromsar vi smittan

regionvasterbotten.se

• Tvätta händerna
• Hosta och nys i armvecket
• Stanna hemma om du är sjuk
• Undvik nära kontakt med andra
• Håll avstånd till varandra


