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Yh
Myndigheten för
yrkeshögskolan

inomUtbildning
yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta inom
krosshantering, asfaltverk eller betongindustri.

Utbildningsstart 1 nov 2021

Sista ansökningsdag 6 juni

• Distansutbildning
• Träffar på Lärcentrum, Vilhelmina eller Sollefteå
• 30% praktik
• Utbildningstiden är 1,3 år

Välkommen med din ansökan nu!

Vi är även studieort för energiingenjör och specialist-
undersköterska, med studiestarter i augusti. Mer info
finns på vår hemsida
www.vilhelminalarcentrum.se/yrkeshogskola
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Kasta din rabatt
Fram till lördag 8/5 kan du få

upp till 50% rabatt på

HELA SORTIMENTET
genom att kasta 2 tärningar.

Gäller EJ redan prisnedsatta varor, varor från LJ Design samt presentkort.

Fredag 30/4 (valborgsmässoafton) STÄNGER vi 15.00
VÄLKOMNA IN!

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Köpes: Jordfräs till mindre traktor (Grålle). Tel 070-28 88 699.

Jesus säger: Döm inte, så ska ni inte bli dömda.
Matt. 7:1

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

BLODBUSSEN KOMMER TILL ÅSELE
Står vid sjukstugan tisdag 4/5 kl 13.00-16.30, 17.00-18.30
och torsdag 6/5 2021 kl 09.00-12.00. 

GE LIV – GE BLOD VÄLKOMMEN!
Håll avstånd! Vid köbildning,

vänta utanför bussen.
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Melodikrysset v.17 - 1 maj

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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Medborgarenkät i 
Åsele kommun

Utskickad av God och nära vård i södra Lappland
Hösten 2020 - 109 svar
Enkäten berörde frågor som handlar om hälso- och sjukvård samt omsorg.

Neddragningar av platser, 
akutvård och äldreomsorg. 

akutsjukvård, som röntgen 
och läkare på plats.

kontakt med vård och 
omsorg?

Vad oroar dig rörande 
vård och omsorg? 

28 %
via video
30 % vill inte det

Digitala lösningar inom 
vård och omsorg

63 %

9 % vill inte det

” Vad oroar dig?

God och nära vård 
i södra Lappland

Det sker en historisk omställning inom 
svensk hälso- och sjukvård och omsorg.
Den kallas God och nära vård - och den 

börjar här hos oss i södra Lappland.

Läs mer på 
Följ vårt arbete på Facebook:

God och nära vård i södra Lappland
och på Insagram: @god_nara_vard
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FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se

Lägenhet om 3 rum & kök (88 m²) uthyres centralt i Åsele
Hyra 3640 kr/mån (exkl el). OBS! Ej rökare eller husdjur.
Svar till mobil 070-949 94 11 eller e-post rexer52@gmail.com.

Fredag 30/4 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!


