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Välkommen till en   
informationskväll 
Vi bjuder in dig som privat skogsägare till en skogskväll där  
du får lära känna vår förening närmare. Under kvällen berättar  
vi hur vi arbetar för ditt bästa i alla delar av ditt skogsägande  
samt hur du får vara med och dela på vinsten vi skapar. 

På plats finns våra skogsinspektorer och förtroendevalda  
från lokalt sbo-råd.

Tis 1 mars kl 18.00 - Varpsjö Bygdegård. Vi bjuder på semlor!

Ons 2 mars kl 18.00 - Digitalt Teamsmöte.  
Anslut via möteslänk på norraskog.se/kalender

Vid frågor, ring  
Patrik Edblom 070-586 35 13.

Seans-föreställningen av Love Ersare & Skuggteatern
En lagom skrämmande scenupplevelse som ger publiken �llfälle 
a� våga leka med tanken på det andliga och oförklarliga.

Torsdag 3 mars kl 19.00 i källaren i Kulturhuset.
Inträde: 100 kr, 50 kr för medlemmar. Åldersgräns 13 år. 

Max 30 personer. Anmäl er via Åsele Musik- och Riksteaterförenings 
Facebooksida.

Arr:

Gudstjänst, Fredrika kyrka
Söndagen den 27/2 kl 11.00.
Tommy Hällkvist, Ulla Sjöblom.

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
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Visst svarar du 
på folkhälsoenkäten
Dina svar bidrar till att förstå hälsan i Västerbotten och hur den kan 
förbättras. Det är viktigt så att alla kan få stöd till bästa möjliga hälsa 
och livsvillkor oavsett kön, sexuell läggning, ursprung eller vari 
länet de bor.

Region Västerbotten skickar ut enkäten Hälsa på lika villkor till  
21 500 personer i Västerbotten under våren 2022.

Får du en 
inbjudan 

– var med och 
gör skillnad!

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Varpsjö fiskevårdsområdesförening
har årsmöte 13 mars kl 14.30 Varpsjö Bygdegård.

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 25/2:
Strömsund kyrkan 10.30.
Hoting busstation 12.00.
Dorotea Myway 12.45-13.00.
Vilhelmina Sagahallen 15-15.30.
Åsele OKQ8 17.00-17.15.

Mandel, Princess, Bintje,
Asterix & King-E. 

Egen odling.

Nästa tur 25/3.
Välkomna!  Anna & Martin
www.lappmarksbonden.se

  Förbeställ gärna. Tar kort & kontant. Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47.
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Vill du skapa en livskraftig och lönsam skog utifrån 
just din skogs förutsättningar? Boka in ett rådgiv-
ningsmöte med en av våra kunniga virkesköpare. 

Tillsammans kan vi skapa guld och gröna skogar!

holmen.com/skog

FÖR EN FRAMTIDS- 
SMART SKOG

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

Extrainsa� Årsmöte
Centerkvinnorna Åsele – Fredrika
Torsdag 3 mars kl 17.00. Lokal: Vuxenskolan. 

BERÄTTARCAFÉ på biblioteket
Kl 13.00 tisdagar 1/3, 15/3, 29/3.

Kom och lyssna eller berätta själv. Vi bjuder på fika. 
Välkomna! Åsele Hembygdsförening, Åsele bibliotek

STÄMPLAR

VARI-tryck
Volgsjövägen 94 C, Vilhelmina.

Tel 0940-152 40.
www.varitryck.se

Stämplar i flesta de utföranden
beställer du hos oss.

Hör av dig för info och pris.
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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
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4

5

6
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8 9 10

11 12

13

14

Melodikrysset v.8 - 26 februari

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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Välkommen �ll Tegelbacksgården
torsdag 3 mars kl 18.00.

Kom och inspireras �ll a� odla dahlior.
Vi berä�ar om hur man enkelt kan starta

kamratcirkel. Vi bjuder på fika.

V

V

Köper, tömmer, städar,
forslar bort dödsbon mm eö.

Brännaby Loppis, Bengt Isaksson, 070-265 68 78

Har du boende som du vill hyra ut
under sommarmarknaden? 

Stugor, husvagnar/husbilar, sommarhus mm.
Kontakta oss med vad du har att erbjuda till uthyrning, så kan vi 
tipsa vidare till marknadsknallar och besökare via vår hemsida 
aselemarknad.se (samt telefon och mail
om någon kontaktar oss där). 
Maila oss på info@aselemarknad.se 
/Marknadsgruppen

 Kommunfullmäktige i Åsele 
 sammanträder måndag 28 februari 2022
 kl 13.00 på Kulturhuset, Åsele.
 Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga  
 hos kommunkansliet och biblioteket. 
Fullständig föredragningslista publiceras på kommunens 
digitala anslagstavla www.asele.se/anslagstavla.

Axplock från föredragningslistan

- Ombudgetering investeringar 2021 till 2022
- Återköp av fastigheten Eken 4

Pga coronapandemin rekommenderar vi att du följer detta 
möte via webben i första hand. Välkommen att lyssna på dina 
förtroendevalda.

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

Jesus säger: Låt inte era hjärtan oroas. 
Tro på Gud och tro på mig. Joh.14:1

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


