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Digitala medborgarsamtal med 
Åselepar�et 
Vi bjuder in till möte för att ge er medborgare möjlighet att 
denna gång ställa frågor och informera er när det gäller kom-
munens äldreomsorg. Verksamhetschefen finns med för att 
informera och svara på frågor.

Mötet sker digitalt via zoom. Du som vill delta, föranmäl dig på 
www.medborgarskolan.se sök på ort: Åsele eller medborgar-
samtal så hittar du rätt, så får du en länk för att kunna delta.

Måndag 18/10 kl 18 – 19: Äldreomsorg – Eva-Lena Johansson. 
Samtalsledare Linnéa Lindberg.

Måndag 25/10 kl 18 – 19: Skola, barnomsorg –
Yvonne Nordlander. Samtalsledare Linnéa Lindberg.

Vill du testa zoom tekniken i förväg – anmäl dig till medborgar-
skolan.se sök Åsele, prova-på-zoom måndag 18/10, kl 13-14, så 
får du inloggningsuppgifter via e-post.

Välkomna till ett intressant samtal om viktiga frågor!
Demokrati är viktigt, alla har rätt att göra sin röst hörd!

Ditt deltagande kan påverka framtiden. 
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Kvalitetsdistribuerad av PostNord Gruppförsändelse PostNord

  
2021-10-14 Nr 41

Årgång 62

        Åsele IK-MG/Arvidsjaur

Puckracesponsor:

HOCKEYTREAN
 Lör 16/10 kl. 14:00

  Serie
premiär!



www.varitryck.se

Nyttan med tryckta kuvert
Hör du till oss som regelbundet använder dig av brev när du 
kommunicerar med omvärlden? Skickar fakturor, bekräftelser, 
blanketter eller annan post i din vardag?
Har du tänkt på fördelarna med att ha din logotype och adress tryckt 
på kuvertet?
• Ett kuvert är en mycket prisvärd reklambärare – passerar många ögon på  
 sin väg från dig till adressaten, väl framme ligger brevet ofta synligt en tid  
 så ännu �er ögon kan få syn på det.
• Skulle ditt brev av någon anledning inte nå adressaten, kanske har du fått  
 en felaktig adress eller mottagaren har �yttat utan att begära eftersänd- 
 ning - har du då ett kuvert med tryck får du ganska säkert tillbaka ditt brev  
 och kan skicka det en gång till. Sparar mycket tid och besvär både för dig  
 och mottagaren.
• Ett bevis på din egen seriositet – man får sällan eller aldrig blu�akturor  
 eller annan oseriös post i ett kuvert med ett �rmatryck eller adressupp- 
 gifter utanpå.

Hör av dig för kostnadsförslag – en offert kostar inget!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB

Mässa, Åsele kyrka
Söndagen den 17/10 kl 11.00.
Nina Sandberg Olofsson,
Petronella Arnqvist.

STORT TACK till våra fantastiska vikarier!
Hoppas vi ses nästa sommar. 
                                            Hemtjänsten i Fredrika och Åsele
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BOKA NU FÖR OKTOBER MÅNAD!
   RING 072-247 05 81, öppet onsdagar och torsdagar (tidsbokning)

50 min Massage (avslappnande massage) eller
50 min Ansiktsbehandling (rengöring, kontrollera
huden, peeling, mask, massage, creme eller
50 min Fotbehandling (fotbad, klippa naglar,
ta bort förhårdnader, Little massage, fotkräm.

NU 450:-

Lizzy's Wellness Center

Drop-in alla lördagar under oktober
9/10, 16/10, 23/10 & 30/10 kl 11.00-15.00 Dorotea

9/10, 16/10, 23/10 & 30/10 kl 16.00-21.00 Åsele
Testa Willys lilla chokladlåda (trevlig för dig själv eller som present)

30 olika smaker fylld choklad & sockerfri 
11 st i ask 250 gr 75:-, 10:-/st Mvh Willy(Inga

behandlingar

på lördagar)

Thai/takeaway 16/10 kl 14.00-19.00
står vi utanför posthuset i Fredrika.

Worawits thaimat 072-748 65 65 

Ty Guds nåd har uppenbarats till 
frälsning för alla människor. Tit. 2:11

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

Åsele Kyrkokör söker nya sångsugna medlemmar!
Verkar det intressant och du inte provat förr så kom och testa!
Vi övar tisdagar kl 18.30 på Församlinghemmet i Åsele.
För mer info ring: 0941-100 84
eller mejla:
petronella.arnqvist@svenskakyrkan.se
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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6 7 8
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10

11 12 13

Melodikrysset v.41 - 16 oktober

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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Tisdag 19/10 10.00-15.00 utanför skolan i Fredrika
Onsdag 20/10 10.00-15.00 utanför förskolan i Åsele
Ni är alla varmt välkomna!
Åsele bibliotek, Åsele samiska samordnare

Kom och besök den samiska kulturbussen Julla Májja!

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se

Skogsfastigheter köpes av danskar. För bra betalt, ring ett 
oförpliktat samtal. DK 0045-43 33 29 79, talar svenska.

Salig Röra – Nya öppettider!
Fr o m vecka 42, har vi öppet på Salig Röra: tisdagar 16-18 och
lördagar 10-13. 15 personer får vara i affären samtidigt efter-
som vi har trångt utrymme. Tänk på att inte handla om ni är 
förkylda eller sjuka på annat sätt.            Välkomna att handla!

startar upp simskola för elever i åk-1 och åk-2 på 
söndagar kl 14.00 med start 7/11. 
Anmälan sker till kansli@aseleik.nu.
Max antal elever 24 st.
Kostnad: Medlemsavgift i Åsele IK.

Gymmix i samarbete med Åsele kommun

Volgsjövägen 94C Vilhelmina • 0940-152 40
Öppettider: Måndag-torsdag 07-17, fredag 07-15.

VARI-tryck AB

för 2022 finns nu
i butiken!

Välkomna in!

ALMANACKOR
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Tobaksfri skoltidVARI-tryck/Hilex Reklam, Vilhelmina

Måndag-fredag:

07.00-07.30, 08.30-12.00

14.00-15.00, 15.30-16.30.

ÖPPETTIDER
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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.

Kör sakta
Lekande barn

& hundar

Rökning
förbjuden

Gasbehållare
förs i säkerhet

vid brandfara

PRIVAT PARKERING
Upplåtelse endast

efter avtal.

SKYLTAR...SKYLTAR...
trottoarpratare, beachflaggor, affischer,
banderoller och flaggor är exempel på
marknadsföringsmaterial som du kan
beställa hos oss!

SKOGS-
PLANTERING

Kamera-
övervakning

med inbyggd GPS

FISKEGRÄNS
FÖR BÅT
www.kultsjonfvo.se

BULLERFALLET

Tretjärn 3,9 km


