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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 vägggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ar

PRIVAT PARKERING
Upplåtelse endast

efter avtal.

Kvalitetsdistribuerad av PostNord Gruppförsändelse PostNord

  
2020-09-16 Nr 38

Årgång 61



www.varitryck.se

Välkomna till gudstjänst i Fredrika kyrka
Söndagen den 20/9, kl. 11.00

Lyssna på webbradion på vår hemsida: filadelfia-asele.se

Varmt tack
till er som på olika sätt hedrat

EVA NORDLINDER
vid hennes bortgång och begravning.

Monica och Michael
Alva Leo

Stig och Maria
Syskon med familj

Begravningen har ägt rum i stillhet.

Vårt varmaste Tack till er alla, släkt och vänner,
som hedrat minnet av vår älskade

"KLIPP-KARIN"
KARIN PERSSON

vid hennes bortgång och begravning. 
Tack för all omtanke, blommor och minnesgåvor.
Ett extra varmt tack till den underbara personalen på Duvan i 
Fredrika, för att ni omsorgsfullt och med kärlek tog hand om 
vår mor. Kenneth, Christer och Monika

med familjer
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VÄLKOMMEN hälsar Åsele Hembygdsförening tillsammans med Vuxenskolan

Lär om din hembygd!
Hembygdsföreningen inbjuder alla till en
familjedag söndagen den 27 september
start 12.00-15.00 på hembygdsområdet.
Programmet kommer att bestå av visning av hela
området, frågerunda med fina priser, lekar för 
barnen, servering av kolbullar, servering av fika
och kanske lite andra överraskningar. Fritt inträde.

OBS I händelse av regn, ställs arrangemanget in.

KÖPES: VW buss Caravelle eller Transporter, diesel. 
Årsmodell max 2007. 070-21 35 709.

M
itt i Lappla

nd

Bli prepping-cirkelledare!
ABF erbjuder en digital cirkelledarutbildning
med inriktning prepping, hem- och kris-
beredskap. Kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Info och anmälan senast 19/9 till info.asele@abf.se el 0941-109 15.

handelsbanken.se/åsele
Tel 0941-601 60

Maria Jansson
Privatrådgivare

Var rädd om dina pengar,
de är din framtid. Välkommen till
oss på rådgivning, så ser vi till du får 
en bra balans mellan sparande och 
konsumtion, och en hållbar
plan framåt. 

Spara i din egen takt.
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FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se

ÄLGHUDAR KÖPES
 Säljes: Saltsten och fågelholkar.
B-Å J:s Byggservice. 070-374 89 62

Älglotteri – Granlidens Jaktlag
Vinnande nr: 1, 17, 21, 22, 24, 36, 53, 72, 89, 99, 109, 144, 178, 
186, 196, 212, 219, 242, 243, 250, 287, 289, 321, 354, 384, 387, 
434, 455, 468, 485. Alla vinnare kommer att kontaktas!

Om honom, Jesus, vittnar alla profeterna, att var och en som tror 
på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Apg. 10:43

Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Välkommen till oss!

Handdesinfektion 89:-
1 Liter

Ytdesinfektion               79:-
1 Liter

Åter i lager!

VARI-tryck AB
Volgsjövägen 94C, Vilhelmina

Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se
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Nyfiken på att arbeta i förskolan?
Lärcentrum i samarbete med barnom-
sorgen erbjuder en introduktionsutbildning
för vikarier i förskolan 5-9 oktober.
4 dagar teori och 1 dag på förskolan. 

Vi pratar om läroplanen för förskolan,
förhållningssätt, rutiner, hygien, lagar och
regler.
Inga kostnader för dig som deltagare.
Sista anmälningsdag onsdag 30/9.
Information och anmälan
Lärcentrum: Hanna Persson 0941-141 14
 Yvonne Nordlander 0941-141 05
Barnomsorg förskola: Anita Eriksson 0941-141 04

BESTÄLL DINA BILDER VIA VÅR APP! 
LADDA NER APPEN FOTOBUTIK (FUJIFILM). 
Följ instruktionerna, VÅR BUTIKSKOD ÄR 1262.
Ladda upp dina bilder, 
hämta dem i butiken. 

Vid behov ordnar vi hemleverans. Storgatan 34, LYCKSELE • 0950-109 06

SÄLJES: Saab årsmodell -99, älgkrockad. 
Mycket reservdelar finns. 070-21 35 709.

Välkommen på Upptaktsträff  till ”Välkommen hemifrån” 
För dig som vill ha en meningsfull fritidssysselsättning.
På ABF i Åsele, 23/9 kl 18.30. Anmälan till ABF i Åsele.
Ring, maila eller kom förbi 0941-109 15
info.asele@abf.se
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BOKA NU!
www.lizzyswellnesscenter.com

boka.se  •   072-247 05 81

Hösterbjudande
SEPTEMBER och OKTOBER månad 10% rabatt på

Ansiktsbehandling – Fotvård – Massage

Vi finns i Åsele och Dorotea!

NU 550:-

Lizzy's Wellness Center

Personligt: Man 60+ söker äldre man.
Svar till: "Norrlänning", VARI-tryck, Volgsjövägen 94 C, 
912 32 Vilhelmina.

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

Medlemsvärvning Åsele Hembygdsförening
Då vi kan anse a� 2020 varit e� förlorat år, har styrelsen beslutat a� 
erbjuda alla som skickat eller skickar in sin mailadress �ll oss fri� medlem-
skap för både 2020 och 2021.
Här får du chans a� gra�s testa om det är en förening du vill 
vara medlem i. Vi är i dag 92 medlemmar.
Skicka e� mail �ll aselehbg@gmail.com så blir du medlem. 
Om du vill veta mera, besök vår hemsida.
Välkommen �ll en intressant förening.                Styrelsen  

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS
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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.38 - 19 september

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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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.

Din lokala virkesköpare hittar du alltid på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

Elof Grönlund 
virkesköpare Åsele/Dorotea 

tel 0941-143 68

Anders Tanse 
virkesköpare Åsele/Dorotea 

tel 0941-143 69

Vi finns här  
för dig och din skog
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Dina lokala virkesköpare i området är Anders och Elof. 
Ring någon av dem när du vill veta mer om åtgärder som kan 

öka värdet på din skog. Med tjänster som täcker skogsägarens 
hela behov är vi en trygg, lokal och långsiktig partner.


