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TORKPAPPER!
Prisexempel

Tork Universal
34 cm x 1000 m

Tork M2
Centrummatad
300 m

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

VARI-tryck AB

459:-
55:-

479:-

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!

/rulle

99:-
/rulle

Svart eller vit,
centrummatad
1 pappersrulle,
120 m, ingår
i priset.

Minitork M1
Centrummatad
120 m

Hållare M1
Centrummatad
120 m

739:-

Självklart kan vi även leverera
med Bussgods till dig som

inte har möjlighet att hämta.

Toapapper
hel bal, 64 rullar

Kvalitetsdistribuerad av PostNord Gruppförsändelse PostNord

2023-01-31 Nr 5
Årgång 64
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Ons 1/2 18.00 Bön i lägenheten.
Sön 14.00 Se Svenska kyrkans annons.

Sven-Bertil och Åsa
Olliver, Nellie

Ann-Louise och Lars-Göran
Brodern Mats och Maria
Övrig släkt och vänner

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Stort Tack till personalen på
Bofinken 1 för god omsorg av vår mamma. Tänk gärna på Hjärnfonden pg 901125-5. 

www.aselebegravningsbyra.se

har i stillhet insomnat
Åsele

20 januari 2023

Stilla kom ängeln och log,
viskade ömt nu är det nog.
Tog vår Mamma varligt vid

handen och löste
de jordiska banden.

På andra sidan stranden
vid fridens ljusa hamn

står Pappa still och väntar
att Mamma få ta i sin famn.

Tyst likt dagg som faller
ni sakta börjar gå.

Nu är ni åter tillsammans
nu är ni åter två.

Vår älskade

Anna-Lisa Eriksson
* 1 december 1936
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Vårt varma tack
till alla er som hedrat minnet av vår älskade

INGE-BO AGERHÄLL
i samband med hans bortgång och begravning.

Gerd
Annika och Rickard med familjer

Queens of Lapland -  Luleå HF/MSSK
   DAMTVÅAN

  5 /2 kl. 13:00
Cafeterian öppen

16 år och äldre entré 50kr 

Buerie båeteme / Välkommen
Båeth samiej åålmegebiejjiem goevten 6.-n mijjine 

heevehtidh!
Kom och fira samefolkets dag den 6 februari
från klockan 17.30 på Kaffestugan i Åsele. 

Vi kommer a� ha voessjemebearkoeh/kö�kok med påföljande 
kaffe/te och en tårtbit. OBS! Anmälan senast fredag 3 februari 
�ll Elna: 072-243 48 28 eller Leisa: 073-096 13 62. 
50 kr för enskild och 150 kr för familj.
 

Buerie båeteme/
välkommen!
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Åsele sjukstuga
verksamhetsplanerar...

…och är därför stängd tisdag 31 januari.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och information om jourha-
vande läkare.

Vid misstanke om livshotande sjukdom eller stroke ring 112. 

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Skogsfastigheter köpes av danskar. Omgående. 
Ring för pris, värdering. DK 0045-43 33 29 79, talar svenska.

Nu är det dags att nominera
årets Sagavägenstipendiater!

Fyra stipendier delas ut, till ett företag, förening 
eller en privatperson, i Norge och Sverige.

Var med och nominera 2023 års Sagavägenstipendiater. 
Stipendierna skall dels premiera företag vars utveckling 
och/eller nysatsning är betydelsefull för såväl den lokala 
orten som för Sagavägen. 
Stipendiet kan också gå till en ideell organisation eller 
enskild person vars kreativitet, engagemang och utveckling 
gynnat sitt närområde samt Sagavägen. Varje stipendium 
uppgår till 5000 kr.
Välkommen med er nominering senast 2023-03-15 till:
Föreningen Sagavägen
Nelly Engberg
Lillgatan 2, 919 32 Åsele

nelly.engberg@asele.se FÖRENINGEN SAGAVÄGEN
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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

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

SlussforsFria församling       www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Jesus säger: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. 
Ty för Gud är allting möjligt. Mark.10:27
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Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina

Nu kör vi igång med vårens Bingo i Dorotea!
Strandenskolan, torsdag 9 februari kl 18³º.
Vi börjar med en Lyckopott på 3000:-

Vi spelar följande torsdagar under våren:

DIF Fotboll Klipp ur och spara denna annons

Förbingo, Stor Rövare, Vanlig Bingo
Lotterier, Chokladhjul

9 februari 2 mars 13 april 4 maj 1 juni
16 februari 9 mars 20 april 11 maj
23 februari 16 mars 27 april 25 maj
 23 mars
 30 mars

Sportringen/Jaktia i Vilhelmina söker:

BUTIKSCHEF
Omfattning: Heltid Varaktighet: Tillsvidare
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? 
Vi söker Dig som är driven och vill vara med och 
påverka! Som person söker vi dig som gillar sport, 
friluftsliv samt jakt och gillar att vara i butik & sälja. 
Skicka din ansökan senast 15 februari till:
sportringen.personal@gmail.com. Markera mailet med "Vilhelmina". 

BUTIKSSÄLJARE
Vi tror att du har erfarenhet från butiksarbete, du har god produktkun-
skap samt ett stort intresse för produkterna som ingår i butikens 
sortiment. 
Skicka din ansökan senast 12 februari med CV och personligt brev till 
johan.falk@sportringen.se.

Se även arbetsformedlingen.se/platsbanken för mer
information om  båda tjänsterna. 

Välkommen till Sportringen - Ditt intresse vår passion!
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Thai/takeaway
FREDRIKA: Fredag 3/2 kl 15.00-18.00
 står vi utanför Posthuset
ÅSELE: Lör-sön 4-5/2 kl 14.00-18.00
 står vi utanför COOP 

Worawits thaimat 072-748 65 65 

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

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10 11 12

13

14

Melodikrysset v.5 - 4 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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Kulturstipendium 2022
Åsele kommuns årliga Kulturstipendium delas ut till 
personer som verkar för den lokala kulturens bevarande, 
eller som allmänt bidragit till den kulturella verksamhet-
ens främjande. Förslag till stipendiat skall åtföljas med 
motivering och vara Åsele kommun tillhanda senast 
28 februari, Åsele Kommun, Paulina Figaro, 919 85 Åsele 
eller paulina.figaro@asele.se. Upplysningar angående 
stipendiet lämnas av Paulina Figaro 0941-140 77.

Idrotts- & ledarstipendium 2022
Åsele kommuns årliga Idrotts- & ledarstipendium delas ut 
till någon som själv utfört idrottsliga prestationer, eller 
verkat som ledare. Förslag till stipendiat skall åtföljas med 
motivering och vara Åsele Kommun, Paulina Figaro, 
919 85 Åsele eller paulina.figaro@asele.se tillhanda senast 
28 februari. Upplysningar angående stipendiet lämnas av 
Paulina Figaro 0941-140 77.

Årets Åselebo 2022
Var med och föreslå personer till utmärkelsen 2022 års 
Åselebo. Det ska vara en person bosatt i Åsele kommun. 
Personen ska ha gjort ”oegennyttiga insatser till nytta och 
glädje för sina medmänniskor i Åsele kommun”. 
Förslag till kandidat skall åtföljas med motivering och 
vara Åsele Kommun, Paulina Figaro, 919 85 Åsele eller 
paulina.figaro@asele.se tillhanda senast 28 februari. 
Upplysningar angående utmärkelsen lämnas av
Paulina Figaro 0941-140 77.

Lista över tidigare
års stipendiater och
Årets Åselebo, finns 
på www.asele.se


