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OBS – Viktig information!

Åsele mot 2030
- Våra medborgare skapar utveckling

- Företag flyttar hit - Barnfamiljer står på kö 
- Turister väljer Åsele - Handel och service blomstrar

Tillsammans skapar vi en kommun
som är bra för Åseleborna.

Läs gärna mer i vår valfolder som kommer i din
brevlåda under nästa vecka.

Håll dig uppdaterad på www.facebook.com/aselepartiet

Du, som väljer att lägga din röst på Åselepartiet i kommunvalet, kan
naturligtvis rösta på andra partier i landstings- och riksdagsvalen.
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Välkommen till Åsele-Fredrika församling

Gudstjänst, Fredrika kyrka
Söndagen den 21/8 kl 15.00.
Ann-Sofi Elveljung Johansson, Greger Jonsson.

Gudstjänst, Åsele kyrka
Söndagen den 21/8 kl 18.00.
Ann-Sofi Elveljung Johansson, Greger Jonsson.

Bo och leva i Åsele
Det ska vara möjligt att bo och leva

i hela Västerbotten!
Liberalerna i Åsele värnar om:
SKOLA
- Resurser så att ALLA elever får en bra start i livet
- Utbildade lärare, vidareutbildning med lön
- Elevhälsovård, anpassade lokaler
- Förstatliga skolan

Kom och diskutera med oss.
Vi finns på Vuxenskolan
lördag 20 augusti kl 11-14.

Manusstopp onsdagar kl 17.00!
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Yh
Myndigheten för
yrkeshögskolan

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

Utbildningsstart 7 november 2022

Sista ansökningsdag 11 september

• Distansutbildning
• Fåtal träffar på studieorten
• 30% praktik
• Utbildningstiden är 1 år och 3 månader

Läs mer och anmäl dig via vår hemsida
www.vilhelminalarcentrum.se/yrkeshogskola
Välkommen med din ansökan nu!

Barn och 
Ungdomsassistans

       

Personlig assistent Dorotea
Vi söker en erfaren assistent på heltid. Rullande schema 
dag-, kväll- och helg, tillträde omgående.
Ansök senast den 26/8 till agnetha@barnassistans.se

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se
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Träffa Civilminister
Ida Karkiainen
Den 23/8 kl 15.30 finns Civilministern samt lokala 
politiker på Kulturhuset.
Kom förbi och prata med oss om hur
välfärden kan stärkas i vår kommun.

Socialdemokraterna i Åsele kommun
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RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,

elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

UTHYRNING av lastväxlarflak.  Ring Olof, 070-530 15 27

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

Skyltar

Dekaler Beach�aggor

Roll-up
A�scher
Banderoller

ANTESBODARNAS LOTTERI
1:a pris GRILL Jan Godeau, Trosa
2:a pris Campinggrill Meya Scherdin, Hoting
3:e pris Bok "Äta vilda växter" Thomas Olofsson, Åsele

Tack till alla som köpt lotter och bidragit till fäbovallens 
drift -22.

Dragning
den 6/8

Avasjö samf.förening

Äldre man i Åsele söker vikarier 
personlig assistent.
Gillar friluftsliv. Har egen bil, skoter och pulka, flotte i älven 
samt jordbruksfastighet i Fredrika.
Har Aktiv assistans i Umeå i ryggen, lokalkontor i Lycksele.
Svenska och engelska.
Intresserad skriver till thomasvik1954@gmail.com

Lappmarkens berättare
 Vilhelmina Folkets Hus
 Måndag-tisdag
 26-27 september 
 Vilhelmina-biennalens
 åttonde symposium

Information och program, www.lsbfvilhelmina.se
Avgift 450 kr, anmälan 070-648 25 17 senast 31 augusti.
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SKYLTAR | DEKALER | AFFISCHER | TEXTILTRYCK | DESIGN | MED MERA

En kortare sträcka "från ax till limpa"
Vi hjälper dig med det du behöver i produktion av trycksaker & skyltning
för ditt företag eller projekt. Illustration, fotgrafering (inkl flygfoto med drönare)
layout och textbearbetning i egen regi med produktion lokalt i Vilhelmina.

Lokala företag i samverkan
Våra produkter levereras i samarbete med bland andra MGArts,

VARI-tryck och Hellquist Plåt & Bygg. Kontakt: hansg@mac.com, 070 395 2550.

från

Hilex.se

PRODUKTIONSKEDJAN
HELA

I VILHELMINA

Ax till limpa

OBS!
Allt är producerat
i Vilhelmina



www.varitryck.se

PENNOR...PENNOR...
för ALLA tillfällen finns hos oss!

Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se
www.varitryck.se

VARI-tryck AB
Volgsjövägen 94C, Vilhelmina

För utförligare info/bokning:
trafikskolan@vilhelmina.ac
eller 0940-103 03.

AM-utbildning
Start: Tisdag 13/9
 kl 13.20

Begränsat
antal
platser!

Lägenhet uthyres,
mycket centralt i Vilhelmina. 2 rok, 75 m².
Svar till: VARI-tryck, Volgsjövägen 94 C, 912 32  Vilhelmina.
Märk kuvertet med ”Lägenhet utyres”.
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Dax för

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB

Påstejp

Kraftpapper
(vitt/brunt)

 Engångshandskar

(både vinyl och nitril)

 Torkpapper
(flera sorter)

eerreeeee
rr)))rr

((båå y

Pappers-

tallrikar

Engångs-

förkläde

Torkrulle-
hållare

JAKT!
åånnnggggggggggggggggs

Sopsäckar

Genomskinliga

Blå (Beställningsvara)

Svart (Beställningsvara)

Ärmskydd
(Beställningsvara)

Pappers-
muggar
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Hjärta, lunga, lever, mjälte, 
huvud och båda njurarna 
medtages.
Köper även björn, ren, hjort, rådjur, älg- och 
nöthudar.

OBS! Söker ombud 
för hudar.

Älgar köpes!

För övrig info ring Nagasjökälen: 070-288 14 40
SWEDISH WILD MEAT AB

BARN & UNGDOMAR ÄR VIKTIGA FÖR
HELA ÅSELE KOMMUNS FRAMTID

Anmäl dig till Högskoleprovet
Provdag är lördagen den 23 oktober
Anmälan är öppen den 16-23 augusti.

Mer info och anmälan www.hogskoleprov.nu
Vid frågor, kontakta Syv på Lärcentrum
sara.danielsson@vilhelmina.se

Träffa dina lokalpolitiker
Den 20/8 kl 10.00-14.00 finns vi i Nedre parken.
Kom förbi och prata med oss om vad vi
ska driva för frågor så bjuder vi på en
kopp kaffe.

Socialdemokraterna i Åsele kommun
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Mattias guidar 
dig rätt i ditt 
skogsägande
Mattias skapar förutsätt-
ningar för att din skog ska 
utvecklas som du vill. Du 
kan känna trygghet i att 
Mattias har koll på läget 
och arbetar för ditt bästa. 
Alltid. 

Ring Mattias 
073-072 52 44

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

SURSTRÖMMING I BJÖRKSELE 
Byastugan fredagen den 2/9 kl 18.00

för medlemmar och blivande medlemmar. Självkostnadspris. 
Anmäl dig till Maggan Hellström, 070-205 12 61 senast 
måndag 29/8.  Välkommen!                             Styrelsen   
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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

15

Melodikrysset v.33 - 20 augusti

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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Lördag 27 augusti

Åsele IK
firar 100 år!

Klubben välkomnar alla medlemmar
och övriga intresserade till en klubbdag!

Kl 11.00-15.00 runt ÅIK-kansliet och på Lappvallen:
• Testa rullskidor kl 11.00-13.00. Ta gärna med pjäxor, stavar 
 och hjälm om du har eget.
• Tävlingar
• Hela sporthallen med hoppborg, gladiatorduell, 
 run ball-bana, boom fight-borg 
• Nostalgistuga på kansliet, vi bjuder på kae och kaka
• Hamburger-, korv- och fikaförsäljning
• Fotbollsmatch till Kekas minne kl 13.00 
• Utdelning av priser och lottdragning av cykel för 
 "Håll igång med ÅIK i sommar"
• Kom träa huvudstyrelsen, sektionerna och ledarna
 för att upptäcka våra verksamheter. 

Kl 18.00
ÅIK Middagsbankett på Åsele Wärdshus
ÅIK’s medlemmar bjuds in till en festlig kväll! 
Kuvertavgift 300 kr. Anmäl senast 18 augusti via mejl till
Kansliet på: kansli@aseleik.nu. Begränsat antal platser. 

      Klädkod: kavaj.

Pubkväll med trubadur för ÅIK-medlemmar
kl 21.00. Begränsat antal! ENDAST FÖRKÖP! 50 kr

Anmäl via mail till kansli@aseleik.nu

För meny och mer info kring 100-årsdagen samt betalning, 
se hemsidan. Googla Åsele IK.


