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På grund av nya lagkrav för elmätare 
håller vi på a	 genomföra mätarbyten
inom vårt elnät. 
Nästa etapp kommer a	 omfa	a
Norrstrand och centrala Åsele.
Vi kommer a� kontakta er som har mätare
inomhus, för en överenskommelse om en
lämplig tid. Det kommer a� innebära e�
kortare avbro� och vi ber om överseende
för det besvär som avbro�et orsakar.

För frågor ring 0941-100 03.
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TACK – till alla glada, snälla och trevliga
människor som jobbar på Hemsjukvården & Hemtjänsten
i Åsele. Med er hjälp och goda omvårdnad har min man

Ole Gramer ha� möjlighet att få vara hemma ända till slutet.
Tack från djupet av mitt hjärta! Lisbeth

Vänsterpartiet i Åsele
bjuder in till

ÅRSMÖTE torsdag 16 mars
kl 18.00, Mannes Pizzeria.

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

Gratis torgbord finns att låna under vinter-
marknaden på Hembygdsområdet.
Har du något att sälja, loppis, hantverk eller dylikt, 
kontakta Britt-Eva 070-716 66 92.

Thai/takeaway.  Lör-sön 18-19/3
kl 14.00-18.00 står vi utanför COOP i Åsele. 
Worawits thaimat 072-748 65 65 

Vi vill informera om att gatorna stängs av 
kl 18.00 torsdag 23 mars för vintermarknaden
som hålls på övre torget.

DAGBÖCKERDAGBÖCKER
Dagböcker, femårsdagböcker, finare
 anteckningsböcker finns hos oss!

Välkommen in!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB
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Hur var det nu? Vad sa hon? Anteckna här:
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Melodikrysset v.11 - 18 mar 2023

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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Från och med 1 april kan alla elanvändare 
i Åsele kommun bli kund hos oss.

För aktuella avtal och priser, se vår 
hemsida aselekra
.se eller ring oss
på 0941-100 03.

Observera a� anläggningen det gäller ska 
ligga inom Åsele kommun.

Vill du teckna elavtal hos oss?

GAFSELE FVO
kallar fiskerättsägare och bybor till ÅRSMÖTE torsdag 30/3
kl 19.00 på Bygdegården. Vi bjuder på fika.    Styrelsen

Åsele Golfklubb årsmöte
 Tisdag 28 mars kl 18.30, Kulturhuset.
 Sedvanliga handlingar.
 Vi bjuder på fika.        Välkomna!

ÅSELE-LOPPET– där alla är vinnare
Nu åker vi längdskidor i Åsele-loppet! 

Välkomna till skidstadion LÖRDAG 18/3, där du åker
när du vill mellan 11.00 och 14.00, valfri runda runt elljus-
spåret. Vallahjälp finns på plats och vi bjuder på blåbärs-
soppa vid målgång.

Alla skidåkare är med på lottdragning! 

Friluftsfrämjandet säljer ätbart. Prisutdelning
med dragning av lotteri & Skidtjugan kl 14.00.

Vi ses!



www.varitryck.se

 

 
 

 
 
 
 

 

Åsele sjukstuga
Drop-in för påfyllnadsdos/
vårdos vaccin mot covid-19

Välkommen följande dagar/tider –
ingång vid distriktssköterskemottagningen:
Torsdag 23 mars kl 14.00-16.00
Onsdag 19 april kl 14.00-16.00
Torsdag 4 maj kl 14.00-16.00

• Personer 65 år och äldre
• Personer 18-64 år i riskgrupp
• OBS! Minst 6 månaders dosintervall

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

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.

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

Jesus säger: Be och ni ska få, sök och ni ska �nna, bulta och 
dörren ska öppnas för er. Matt.7:7

SPF Seniorerna Klippan Åsele inbjuder till
medlemsmöte torsdag 23 mars kl 13.00.
Plats: Köket, Åsele. 
Räddningschef Conny Sandström
informerar om brandsäkerhet.

Välkomna!
Styrelsen 


