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Välkommen till Åsele-Fredrika församling

Gudstjänst, Fredrika kyrka
Söndagen den 4/9 kl 11.00.
Ann-Sofi Elveljung Johansson, Greger Jonsson.

Gudstjänst, Åsele kyrka
Söndagen den 4/9 kl 14.00.
Ann-Sofi Elveljung Johansson, Greger Jonsson.

Säsongsstart Liten & Stor, Åsele församlingshem
Måndagen den 5/9 kl 10.00-11.30.
Däre�er ses vi måndagar. Vi leker, pysslar,
fikar och umgås.
Barn 0-6 år och syskon i sällskap med vuxen.
Pernilla Svahn.
Välkomna!

Sön 11.00 Gudstjänst med nattvard.
Roland Pettersson predikar. Sång av
Cathrine och Håkan Lind.

VÄLKOMMEN!

till er alla som på olika sätt hedrat minnet av min mamma

Anna-Lisa Grahn
Ett särskilt tack till personalen på Fyrklövern, Åseborg, för att ni 

tagit hand om mamma på ett fint och kärleksfullt sätt.

Conny

Mitt varma tack
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TORKPAPPER!
Prisexempel

Tork Universal
34 cm x 1000 m

Toapapper
hel bal, 64 rullar

Minitork
Centrummatad
120 m

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

329:-

55:-395:-

Moms ingår i samtliga priser

Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 50:-/st.

Hela TORK-sortimentet
finns hos oss - både
papper och hållare.
Snabba leveranser!

T
hh

VARI-tryck AB

99:-Tork M2
Centrummatad
300 m

Vänsterpartiet i Åsele
Fredag 2 september kl 16.00 får vi besök av våra
regionpolitiker Anna Dahlén, Daniel Johansson
och Margaretha Löfgren i nedre parken.
Kom och prata om vården som är en av de viktigaste
frågorna i årets val. Vi bjuder på kaffe.

Mitt i Lapplan
d

Välkomna!

FIKA FÖR ALLA 65+ HOS TONY PÅ 
ÅSELE PIZZERIA 

Tisdag 6 september kl 11-15.
Välkommen till trevlig samvaro!
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Varför är du med i Åselepartiet?
Zuzana Zecova Lärare

• Vill du läsa mer om Åselepartiet?
Gå in på vår Facebook-sida: www.facebook.com/aselepartiet

- ”Åsele är ett riktigt fint litet samhälle att växa i. 
Jag vill arbeta för att även familjer ska ha det så bra 
som möjligt här. Tryggt samhälle med fina uteplat-
ser, naturområden i närheten som bjuder till sport 
och friluftsliv. Dessutom möjlighet till kulturell 
utveckling inom kulturskola samt skolomsorg med 
bra kvalitet i både Åsele och Fredrika.”

Kulturskolan har en viktig roll för att elever ska få möjlighet att 
prova på och utveckla sina talanger i estetiska ämnen. Att utöva 
kultur är viktigt för många elever. Kultur skapar tillhörighet, samti-
digt som det ifrågasätter våra normer och skiftar perspektiv. 
För elever kan kultur även vara ett stöd för att klara sig bättre i 
skolmiljön. Vi vill förstärka resurserna med en halvtidstjänst för att 
verksamheten ska kunna utvecklas.

Tillsammans skapar vi en kommun som är bra för Åseleborna.

OBS - Viktig information!
Du, som väljer att lägga din röst på Åselepartiet i kommunvalet, kan 
naturligtvis rösta på andra partier i landstings- och riksdagsvalen.

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Åsele

Beställ på tel:
073-088 31 20

Septemberspecial!
JÄGARPLANKA
med rökt skinka, korv, �äsk & lingondressing, potatissallad, 
grönsaker, frukt, bröd & smör. 160 kr/portion (minst 5 portioner)

JÄGAREN smörgåstårta 12 bitar 500 kr

Köket 
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   Kryssa Nicke Grahn i regionvalet!

AMBULERANDE RÖSTMOTTAGARE
Väljare som på grund av sjukdom, funktions-
nedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till
ett röstmottagningsställe, får om de begär det,
lämna sina röster i bostaden till röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning kommer att finnas tillgänglig 
under perioden: 24 augusti - 11 september.

Om du vill använda ambulerande röstmottagare, kontakta 
Valnämndens kansli 076-126 65 73 för tidsbokning.

ÅSELE KOMMUN
Valnämnden

Bueriebåeteme/Välkommen 
till öppet samiskt samråd 

Samisk förvaltning i Sjel�e/Åsele bjuder in �ll öppet samiskt 
samråd, �sdag 6 september kl 18.00 i Kaffestugan, Åsele. 

Vi bjuder på Bearkoejoptse/kö�soppa från kl 17.00.
OBS! Anmälan för mat senast fredag 2 september �ll Elna 
Fjellström 072-243 48 28 eller Leisa Ren�ell 073-096 13 52. 
Det går lika bra a� skicka SMS som a� ringa. 

Same�nget kommer a� närvara och informera om vad en 
samisk förvaltningskommun är och vilka skyldigheter man som 
kommun har och vilka rä�gheter man har som medborgare. 
Sen är det öppet för frågor och diskussion.  

Välkommen �ll en inspirerande kväll
som för minoritetsarbetet vidare!

Åsele kommun / Sjel�en tjïelte 
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SÄLJES: Fiat 126 -97, kul bil. Perfekt skick. 070-21 35 709.

KULTUR FÖR ALLA ÅLDRAR!
Vi vill utveckla KULTURSKOLAN för

HELA KOMMUNENS BÄSTA.
Kom och fika med centern på Vuxenskolans

gård 1/9 kl 11-15.
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Vi i Vänsterpartiet Åsele vill arbeta för ett rättvist Åsele 
för Alla. Vi värnar om alla människors lika värde.

Det är viktigt att kunna hålla de löften som vi ger dig 
som väljare i Åsele kommun

Vänsterpartiet säger Nej till vinster i välfärden. Våra 
skattepengar ska gå till skolan, vården och omsorgen, 
inte till kapitalister som inte vill betala skatt i Sverige

Psykisk ohälsa breder ut sig i hela landet även i länet 
och i Åsele. Barn och unga får inte den hjälp och vård de 
behöver. Sedan blir de vuxna och äldre och ännu svåra-
re att få behandling. Psykiatrivården är bristfällig i hela 
länet. Detta ska uppmärksammas mera och personal 
inom alla verksamheter borde få möjlighet till utbildas 
inom området.

Ungdomarna
Vi måste ge våra ungdomar möjlighet att stanna kvar i 
kommunen. Det måste erbjudas tryggare anställningar 
och kompetensutveckling så jobben bli mer attraktiva. 
Vi har stora pensionsavgångar framför oss så detta är 
viktigt att arbeta med.

Skolan
Lärarna ska ha arbetsro och ägna sig åt att utbilda 
skolbarn och ungdomar. Det ska finnas flera vuxna i 
skolan som ser barn och ungdomar som behöver stöd 
och hjälp.
En dörr som står öppen hela skoldagen dit man kan gå 
för ett samtal.

Äldreomsorgen
Vi vill ha en trygg äldreomsorg. Som gammal ska man 
inte behöva oroa sig för att man inte får hjälp eller plats 
på ett boende om så behövs. Personalen skall ges de 
förutsättningar som behövs. Man ska även se över lönebild-
en, personaltätheten och arbeta med att få till scheman utan 
delade turer. 

Föreningslivet
Föreningarna är viktiga samarbetspartners. Föreningslivet 
och studieförbunden skall främjas och bevaras.

Turism
Fortsatt satsning på Åsele Marknad, Sagavägen, vår natur 
och våra fiskevatten. Vi har mycket att erbjuda i vår kommun.

Miljön
Kommunen ska ha ett genomgående miljötänk som att 
övergå till el- eller hybridbilar allt eftersom. 

Din trygghet är politikens ansvar
Vänsterpartiet i Åsele

 Camilla Vikström, säljare
 Stig-Anders Hansson, pensionär
 Thord Dahlberg, VA ingenjör
 Arne Johansson, pensionerad sjukgymnast
 Cornelia Dahlberg, teknisk administratör
 Lotta Nilsson, lokalvårdare
 Sonja Vikman, pensionär
 Lena Ingelsson Vikman, administratör
 Lars Dahlberg, maskinist

Vänsterpartiet i Åsele Vänsterpartiet i Åsele
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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)

B
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Pappers-

tallrikar

Engångs-

förkläde

Torkrulle-
hållare

JAKT!
åånnnggggggggggggg

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

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

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

i hela Västerbotten!
Liberalerna i Åsele värnar om:
NÄRINGSLIV
- Resurser för att stimulera och hjälpa företagande i  
 Åsele.
- Anpassade lokaler för kontor och industri.
- Infrastruktur som fungerar, bättre kommunikationer

Kom och diskutera med oss.
Vi finns på Vuxenskolan
lördag 3 september kl 11-14.
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EXPO Allt för din mässa/utställning
butiksfasad eller ditt event

kan du beställa hos oss!

Här är några exempel

Bannerbow

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

Trottoarpratare

Reklamflaggor i flera
storlekar

Pop-up
bord

Beachflaggor

Pop-up vägg

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.

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
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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. 

Trygga sjukstugorna och Lycksele lasarett –
kryssa Nicke Grahn i valet.

Jag håller på att avveckla mitt liv …
… i Lappland. Det betyder att jag ”döstädar”, i princip lägger ner 
min redovisningsbyrå, ska sälja min bostadsfastighet, ska sälja 
min kontorsfastighet, ska göra mig av med alla onödiga saker 
(och det är mycket det), ska göra mig av med flera konstverk och 
tavlor.
Det finns bokhyllor, skåp, serviser, maskiner, kontorsmaskiner osv.
Hör av dig om du känner att du behöver något (kontant betalning 
via Swish). 076-727 79 19 eller 070-746 58 98.
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SÄLJES: 30 st stora, tjocka fårskinn av fårtackor. 
600-700 kr/st. Finns i Ullsjöberg. Tel 070-21 35 709.

Onsdag 31/8 kl 12.00-16.00
finns vi på nedre torget med

försäljning av nyrökt kött & fisk,
ost, tunnbröd mm!  

Välkommen!
 Tel 0940-250 90

www.bergmansfiskochvilt.se



www.varitryck.se

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3

4 5

6

7

8

9

10 11

12

13

Melodikrysset v.35 - 3 september

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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Information – Val till riksdagen, 
kommun- och regionfullmäktige 2022!
Förtidsröstning sker vid följande öppettider:
Öppettider på Kulturhuset i Åsele
Onsdag 24 augusti kl 16.00-18.00
Torsdag 25 augusti kl 12.00-14.00
Fredag 26 augusti kl 16.00-18.00
Lördag-söndag 27-28 augusti kl 10.00-12.00
Måndag-onsdag 29-31 augusti kl 16.00-18.00
Torsdag 1 september kl 12.00-14.00
Fredag 2 september kl 16.00-18.00
Lördag-söndag 3-4 september kl 10.00-12.00
Måndag-tisdag 5-6 september kl 16.00-18.00
Onsdag 7 september Stängt
Torsdag 8 september kl 12.00-14.00
Fredag 9 september kl 16.00-18.00
Lördag 10 september kl 10.00-13.00
Söndag 11 september kl 08.00-20.00

Öppettider på församlingshemmet i Fredrika
Onsdag 7 september kl 14.00-18.00
Söndag 11 september kl 12.00-16.00
Medtag röstkort och ID-handling!

Röstning i vallokal söndag den 11 september 2022
På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör.

Där står även namn på vallokalen, adress och öppettider.

Öppettider på kulturhuset i Åsele, valdagen:
08:00 – 20.00

Medtag röstkort och ID-handling.

Välkommen till röstningslokalen och vallokalen!
Upplysningar Valnämndens kansli, 076-126 65 73

ÅSELE KOMMUN
Valnämnden


