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Akutvårdsavdelningen på
Åsele sjukstuga …

...är sommarstängd 18 juni – 19 juli
Under de veckorna finns ingen personal på sjukstugan kvällar, 
nätter och helger. Vilhelmina sjukstuga har jour för Åsele under 
den tiden.

Läkarmottagning, provtagning, paramedicin, distriktssköterske-
mottagning m m är öppna dagtid helgfri måndag-fredag under 
sommaren, dock med neddragen verksamhet. Paramedicinverk-
samheten är stängd vissa veckor under sommaren, se anslag 
samt 1177.se.
Vissa avvikelser kan förekomma.

OBS! Tänk på att förnya era recept i god tid innan era läke-
medel tar slut. 
Du kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för
sjukvårdsrådgivning, dygnet runt. 
Vid misstanke om livshotande sjukdom
eller stroke ring 112.
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Årgång 61

Onsdag 17/6 kl 12.00-16.00
finns vi på nedre torget med

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

www.mbergmansfisk.se Välkommen!
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Välkomna till gudstjänst i Fredrika kyrka
Söndagen den 14/6, kl. 11.00

Sön 11.00 Gudstjänst. Bibel, bön och sång.
  VÄLKOMMEN!

All eventuell uppvaktning på min 80-års dag undanbedes
vänligt men bestämt. Kallo i Björksele

Stort varmt tack
till er alla som med gåvor till olika fonder och blommor 

hedrat minnet av

BERTIL HOLMGREN
Skansholm

Tack till prästen Magnus för den fina begravningsakten 
och Rose-Marie för den vackra sången.
Tack Lindblads Begravningsbyrå, Per & Jenny.
Tack till personalen på Häggen för god omvårdnad.
Tack till alla som visat omtanke under sjukdomstiden.
Tack familj, nära, kära, vänner och bekanta.

Anita. Erik och Jenny med familjer.

VARI-tryck i Vilhelmina AB
0940-152 40  •  post@varitryck.se

Skyltar

Dekaler Beach�aggor

Roll-up
A�scher
Banderoller
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Elof, virkesköpare
Åsele
tel 0941-143 68

sca.com/skog
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Vad kan jag  
göra för dig  

och din skog?
En av våra virkesköpare är Elof Grönlund.  

Ring honom så får du veta mer om skogliga  
tjänster som kan öka värdet på din skogs- 
fastighet. Din lokala virkesköpare hittar du  
alltid på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

Våga fråga - våga säga nej �ll alkohol!
Behöver du hjälp att handla livsmedel, hygienartiklar
eller hämta ut medicin?

SERVICEHJÄLP till dig över 70 år
eller som tillhör annan riskgrupp
Servicehjälpen är en tillfällig akut insats under
coronakrisen för dig som inte kan lösa hemleverans av livsmedel 
och mediciner på annat sätt. Tjänsten är helt gratis.
För att få hjälp, ring Paulina Figaro, frivilligsamordnare på Åsele 
kommun som nås på mobil: 073 – 66 26 367. Telefontid är var-
dagar mellan kl 09.00-12.00. Leverans av varor sker tisdagar och 
torsdagar.
Vill du bli volontär och hjälpa till (handla, leverera)?
Ring Viktoria Dagman diakoniassistent på Svenska Kyrkan om 
du vill anmäla intresse som volontär 0941 - 100 89.
(OKQ8 sponsrar med hyrbilar och bensin för ändamålet.)
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Pingstkyrkans Secondhand
Parallellg.96 Vilhelmina

GLAD
SOMMAR!

OBS! Kolla FB för de senaste
uppdateringarna.

I samband med skolavslutningarna kommer en del
tonåringar att dricka alkohol.

VET DU VAD DITT BARN GÖR?

SÖKES: Begagnade traktordäck till hyfsat pris. 
7,5 - 16 och 14,9 - 28. 070-240 70 17, Olofsson.

Centerkvinnor i Åsele/Fredrika samt övriga intresserade: 
Blomsko	sauk�on måndag 15 juni kl 18.00 

hos Noomi From Norlin, Gafsele.
Medtag blomsko	. Samåkning från Vuxenskolan kl 17.30.

Välkomna! Vi kommer a� vara ute och följa
folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Fälgar BMW 4 st BMW-fälgar 7 x 16 tum, 5/120. Har suttit på
en 320 2005 (E91). Tel 073-182 36 52, Vilhelmina.
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www.iq.se

Vad kan du göra?
Sätt gränser 
- Köp inte ut 
- Bjud inte hemma

Vuxnas närvaro på samhället minskar 
risker och skapar trygghet för unga.

TIPSA POLISEN
114 14

Vi vuxna har ett ansvar att skydda unga från alkohol.

STOPPA
LANGNINGEN

Hjälp polisen
- Har du sett eller hört något

I samarbete med: Åsele kommun, Polisen, Åsele sjukstuga, 
Svenska Kyrkan samt Systembolaget.

STOPPA
LANGNINGEN

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

Jesus säger: ”Se, jag gör allting nytt.”
 Upp. 21:5

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

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

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS
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Sä� tydliga gränser för di� barn kring alkohol.

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.24 - 13 juni

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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