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"HEMESTER"?  Lyxa till din hemmasemester
med en pool eller ett spabad från Folkpool.

Just nu har vi förmånliga kampanjer på pooler och
spabad till 31 maj.

Se: https://www.folkpool.se/kampanjer.html

Kontakta Folkpool i Umeå,
070-641 17 13,
mail: erik.westman@folkpoolumea.se

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

handelsbanken.se/åsele
Tel 0941-601 60

Vi har lång erfarenhet av den lokala 
marknaden och har många råd och 
tips att dela med oss av, inte minst 
när det gäller bolån.

Ansök om lånelöfte direkt på
handelsbanken.se/lanelofte

Letar du nytt boende?

Maria Jansson
Privatrådgivare
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ÖPPET:
Tisdag – Fredag kl 10-17
Torsdagar kl 10-20
Lördagar kl 10-15
Röda dagar kl 10-14
Måndagar STÄNGT

Östernoret, Åsele
Tel 0941-440 00
www.genbacks.seww
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KRYDDOR 19:-/st
5 för 69:-5

PELARGON
Zonale 
         4 st 115:-

PENSÉ-låda
(15 st) 120:-

Välkomna!

   

 

 

Välkomna till gudstjänst i Fredrika kyrka 
Söndagen den 17/5, kl. 11.00  
Ann-  

Sön 11.00 Gudstjänst. Tis 12.00-13.30 Öppen kyrka. 
Levande musik! VÄLKOMMEN!

Föreningar i Åsele som planerar ak�viteter för 
barn/ungdomar
Den sommar som nu ligger framför oss kommer a� se väldigt
annorlunda ut mot vad vi är vana vid, på grund av den pågående
coronapandemin.
För våra barn/ungdomar väntar en ovanlig sommar, som kommer 
a� skilja sig från �digare, och förhoppningsvis, kommande 
somrar.
Fri�d/Turism/Kultur ska göra en sammanställning av vad man 
kan syssla med i Åsele under sommaren.
Vi vill därför veta om Din förening planerar någon ak�vitet i 
sommar, som riktar sig framförallt �ll barn/ungdomar. 
Hör av er, så fort som möjligt �ll; Ulf Jonsson Ejergård,
072/217 19 40, ulf.jonsson-ejergard@asele.se, eller;
Sylve Holmgren, 072/553 33 76, sylve.holmgren@asele.se

Turism/Fri�d/Kultur Åsele
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Sommarvikariat som personlig assistent i Åsele!
Jag är en 45-årig man som efter en olycka är förlamad i armar och 
ben, detta innebär att jag sitter i rullstol. Jag behöver hjälp i olika 
situationer, som oftast är av mycket personlig karaktär för att 
klara av det mesta praktiska i mitt liv, med mig själv, mitt hem, 
men även på fritiden.
Största vikt läggs vid personlig lämplighet. Du bör vara mellan 
18-70 år.
Arbetstid/Varaktighet/Lön
Blandat schema med dagar, kvällar samt helger, arbetstid enligt 
schema. Tillträde sommarvikariat v27-34 och v30-33.
Individuell timlön enligt kollektivavtal.
Ansökan /Arbetsgivare
Skriv ett personligt brev & ansökan till: peter_sjolund1@hotmail.com.
Senaste ansökningsdag 2020-06-07, men tjänsten kan tillsättas 
tidigare. Umeå Assistansservice AB, Måttgränd 74, 906 24  UMEÅ.
Tel: 090-18 60 00.

Kreativ 
avdelningschef
med intresse för HR söks till 
Psykiatriska öppenvården, 
vuxna, för Södra Lappland.

Placeringsort: Lycksele

Läs mer om tjänsten på 
www.regionvasterbotten.se
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Skogens 
”att göra” 

lista
Med en skogsbruksplan från SCA får  du en bra  

beskrivning av din skog. Planen ger dig förslag på  
åtgärder anpassade efter din skogs förutsättningar.  

Den är ett bra hjälpmedel för att nå dina mål.

sca.com/skogsbruksplan

Anders Tanse 
virkesköpare Åsele 

tel 0941-143 69

Elof Grönlund 
virkesköpare Åsele/Dorotea 

tel 0941-143 68

KYRKOFULLMÄKTIGE  I SÖDRA  LAPPLANDS 
PASTORAT

Kallelse till sammanträde på S:t Mikaelsgården i Lycksele. 
Tisdagen den 26 maj 2020, kl. 12.00, för handläggning av ärenden 
enligt anslagen och utsänd föredragningslista/H. Mårtensson, Ordförande

Tag hänsyn till folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, utifrån Covid-19! 

Jesus säger: Var därför redo. I en stund då ni inte 
väntar det ska Människosonen komma. Matt.24:44

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

VARI-tryck
Volgsjövägen  94C,

Vilhelmina

Tel 0940-152 40
E-post:

post@varitryck.se

Kontakta oss för
mer info!

340:-
Komplett

skylt!

Pris:

Nu är det dags att beställa

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

BIL SÄLJES: Renault Captur TSE aut. Reg okt -14. 
Endast 1500 mil, som ny! För mer info, 070-264 99 04. 
Bilen finns i Åsele.

 UNGDOMSSTIPENDIAT 2020
 Lions Club Åsele har inrättat ett stipendium för 
 ungdomar under 20 år. Stipendiet vänder sig till 
enskild eller grupp av ungdomar som gjort en insats utöver det 
vanliga, t ex inom skola, samhälle, idrott eller kultur. 
Lions Club önskar få namnförslag och motivering som skickas 
skriftligen till Anders Westman, Bofinksvägen 14, 919 31 Åsele, 
senast 29 maj.

Vårstädning på kyrkogårdarna inom
Södra Lapplands pastorat
Gravlyktor, kransar m.m.
Gravlyktor, kransar eller annan vinterdekoration ber vi att ni plockar 
bort från graven senast 31 maj för att underlätta vårt arbete inför 
sommaren.

Om du har beställt sommarplantering måste gravrabatten vara 
avstädad så att avtalad tjänst kan utföras.

Sortering av trädgårdsavfall m.m.
Vi vädjar till gravrättsinnehavare och andra besökare på kyrkogårdarna 
att i samband med skötsel och plantering, sortera och lämna avfallet i 
behållare, som finns utplacerade på kyrkogårdarna.

Övrigt
Använd inte glasburkar eller glasvaser på grund av olycksfallsrisken 
för personal och besökare.

Vid frågor kontakta våra kyrkogårdsföreståndare:
Vilhelmina-, Stensele- och Dorotea-Risbäck församling,
Daniel Kultner tfn 0940-372 20
Lycksele- och Åsele-Fredrika församling,
Christer Myräng tfn 0950-276 76 



www.varitryck.se

Redan på tisdag...Redan på tisdag...

VARI-tryck 0940-152 40
post@varitryck.se

...utkommer våra annonsblad nästa
vecka, MANUSSTOPP onsdag
13/5 kl 15.00.....
.... men vi tar tacksamt
emot ditt manus REDAN NU!


