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Varför är du med i Åselepartiet?
Linnéa Lindberg Student

• Har du andra frågor?
Kontakta gärna någon du känner fr t!
Alterna t ring Brage, Anders eller Linnéa Lindberg på
073-060 20 87.

• Vill du läsa mer om Åselepartiet?
Gå in på vår Facebook-sida:

www.facebook.com/aselepartiet

- ”Jag vill satsa på barn och ungas hälsa. De 
psykosomatiska besvären hos svenska elever ökar 
bland både flickor och pojkar. Att satsa på elevhäl-
san ger bättre förutsättningar för att barn ska få 
hjälp att klara skolan och må bättre. En aktiv fritid 
är också en viktig satsning för att nå målet om en 
god hälsa för barn och unga.”

Starta ett folkhälsoråd. Vi vill att Åseleborna ska leva 
länge och vara friska. Den psykiska ohälsan hos både barn och 
vuxna behöver man också arbeta med. Därför behöver kommu-
nen arbeta strategiskt med folkhälsofrågor och satsa på med-
borgarnas hälsa.

Sön 11.00 Bönegudstjänst. Välkommen till bön 
inför hösten!

Både Åseles & Vilhelminas lokalföreningar har
lagt ner, men vi finns kvar för Er.

För info ring Erika Karlsson (ordf) 070-3076072
eller mail: erika.karlssonhansson@gmail.com

Dorotea Demensförening
välkomnar nya medlemmar!
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Skyltmaterial
Allt för att du och ditt företag ska synas

kan du beställa hos oss!

Roll-ups, banderoller, beachflaggor, affischer, väggskyltar
är också exempel på produkter ni kan beställa hos oss!

Trottoarpratare

Reklamflaggor i
flera storlekar

Trottoarpratare

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

Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB

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 –
flera storlekarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Kamera-övervakning

OBS!

TACK

Visa hänsyn och
håll avstånd

PRIVAT PARKERING
Upplåtelse endast

efter avtal.

Vänsterpartiet i Åsele
kommer att finnas i nedre parken på helgerna 
från och med 19 augusti kl 16.00.
Vi vill veta vilka frågor som är viktiga för dig
som bor i Åsele kommun.
Kom & surra med oss & drick en kopp kaffe!

Mitt i Lapplan
d

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

Motionsdans till Mickes i Lajksjö FH lördag 27/8.
Kl 19.00 - 22.30. Inträde 150 kr, swish eller kontant.

Varmt Välkomna!   Lajksjö Intresseförening

CENTERPARTISTER OCH CENTERKVINNOR:
Ni har en matnyttig present att hämta hos Vuxenskolan.

Bästa tid: Mån-tor 09.00-12.30
Gäller så långt lagret räcker.  

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

i hela Västerbotten!
Liberalerna i Åsele värnar om:
VÅRD OCH OMSORG
- Resurser så att ALLA äldre med vårdbehov får en 
 trygg omsorg.
- Utbildade vårdpersonal, internutbildning med lön
- Valfrihet, anpassade lokaler, trygghetsboende

Kom och diskutera med oss.
Vi finns på Vuxenskolan
lördag 27 augusti kl 11-14.
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Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

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

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

Det måste finnas en förståelse för de mindre
skolornas förutsättningar i HELA Sverige.
25% av Sveriges skolor har 100 elever eller färre.
50% av Sveriges skolor har 200 elever eller färre.
25% av Sveriges skolor har fler än 200 elever.
Normen behöver förändras!
Kom och fika med Centern på
Vuxenskolans gård torsdag 25/8 kl 11-15. 
Valsedlar finns.
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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.34 - 27 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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Säkra inlandssjukvården med Lycksele lasarett
och sjukstugorna.
    Kryssa Nicke Grahn i regionvalet
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Åsele sjukstuga
Drop-in för påfyllnadsdos vaccin mot
covid-19 för alla som är 75 år och äldre

Välkommen följande dagar/tider –
ingång vid apoteket:
Torsdag 1/9 kl 08.30-11.00  + kl 13.00-15.00
Fredag 2/9 kl 08.30-11.00  + kl 13.00-15.00
Tisdag 6/9 kl 08.30-11.00  + kl 13.00-15.00
Torsdag 8/9 kl 08.30-11.00  + kl 13.00-15.00

• Vi börjar med alla som är 75 år och äldre,
 personer med hemtjänst och personer i
 riskgrupper (i samråd med sin specialistläkare)

Välkommen endast om du är frisk! 
Medtag legitimation. 
Håll avstånd! 
Vänta utanför om det är kö. 

Levande älvar och åar! Återskapa fiskvandring
från kust till fjäll.

Välkommen att besöka våra hemsidor!
Sjung o bli glad! www.sjungmed.segertonen.se

Läs o bli uppmuntrad! www.godatankar.segertonen.se

FÖR ÅSELES PENSIONÄRERS BÄSTA
Jag bjuder er på lunch

tisdag 30 augusti kl 11.00-15.00

ÅSELE PIZZERIA /Tony


