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MÖJLIGHETERNA(S)
VILHELMINA

RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA
DEN 9:E SEPTEMBER

Vi vill fortsätta jobba för  
ett bättre Vilhelmina
• Näringsliv och tillväxt
• Vård och omsorg
• Barn och ungdomar
• Utbildning
• Miljö och hälsa
• Kommunal service
• Kultur och fritidsliv

Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse

  
Nr 352018-08-29

VILHELMINA-aktuellt
Årgång 59
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pingstpingst
Postgatan  vilhelmina.pingst.se

29 augusti Sö 11 Församlingsgudstjänst, Sven Svensson.
Ti 19 Bön. 

VILHELMINA FÖRSAMLING
VILHELMINA KYRKA
Söndag 2 september kl 11.00 Mässa. Sjöberg.

FJÄLLDISTRIKTET
FATMOMAKKE KYRKA
Söndag 2 september kl 11.00 Hösthelgen - Högmässa, –
se annons!
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.se/vilhelminaforsamling
Församlingsexpeditionen i Vilhelmina besökstid: måndag, onsdag & fredag kl 10-12.
Telefontid: måndag-fredag kl 10-12.
Telefon: 0940-372 00.

VILHELMINA FÖRSAMLING
VILHELMINA KYRKA
Söndag 2 september kl 11.00 Mässa. Sjöberg.

FJÄLLDISTRIKTET
FATMOMAKKE KYRKA
Söndag 2 september kl 11.00 Hösthelgen - Högmässa, –
se annons!
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.se/vilhelminaforsamling
Församlingsexpeditionen i Vilhelmina besökstid: måndag, onsdag & fredag kl 10-12.
Telefontid: måndag-fredag kl 10-12.
Telefon: 0940-372 00.

Ikväll on 18.00 Cafékväll med Lyktorna från FA Storuman. 
Inbjudare: Ulla & Marina. Välkomna!

Missionskyrkan
Sön 2/9 kl 11 Gudstjänst med nattvard, Phill Taylor.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.                     

To 30/8 kl 12 Ekumenisk lunchbön.

Varmt välkomna!

Strandvägen 1. 
Torsdag 30 aug 12.00 Lunchbön i Missionskyrkan.
Lördag 1 sept 18.00 Församlingsmöte. 
Tisdag 4 sept 18.30 LOGOS 24 del 18 Bibelstudium med Urban Kämpe.

R R

Har du en önskan att sluta dricka??
ANONYMA ALKOHOLISTER 

Vilhelminagruppen Volgsjövägen 33 B, kv.
Möte tisdagar och torsdagar 18.00.



www.varitryck.se

Ett stort tack till Biggan Edman, Evy Risslén och Anne-Christine Lindgren för 
hjälpen med Vilhelmina Handelsbod!  Utan er och besöksnäringen hade det aldrig 
gått! Tack även till alla Vilhelminabor som besökt oss.             Rickard & Trappern

Varmt tack till alla som hedrat minnet av vår käre

LEO FRANSSON
Tack till Anya Burvall, Fonus och Åke Löfqvist för en fin 
begravningsakt och minnestund. Samt till Stig Wiktors-
son, Bo Rune Nilsson för vacker musik under akten.
Ett stort tack till personalen på Tallbacka, Häggen för vård 
och omsorg.                             Irma och Bengt med familjer 
Tack för all värme och omtanke som visats oss vid vår 
älskade

BJÖRN HOLMQVIST
bortgång och för alla vackra blommor och minnesgåvor vid 
hans begravning.
Ett särskilt tack till Petrus Lauritz för en ljus och fin begrav-
ningsakt och till Janet för den vackra musiken.
Tack till Anya och Kennet på Fonus för all hjälp och stöd.

Ketty. Catrin & Anette med familj
Min älskade dotter, syster och moster

BRITT-MARIE "BIBBI” HANSSON
* 6/9 1945      † 21/8 2018

har stilla och fridfullt somnat in.
Järvsjöby

ALMA
Tommy med familj
Carola med familj
Släkt och vänner

Du går ifrån oss, men är ej borta. I våra tankar Du lever kvar,

Begravningen sker i kretsen av de närmaste.

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS
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VILHELMINA KOMMUN
INFORMERAR
Se mer på: www.vilhelmina.se
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            VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR   •      

Vattengymnastik
ONSDAGAR I SIMHALLEN

med start den 5 september – för dig över 16 år!

För dig som vill ha en avslappnande vistelse i 
lugn miljö, kanske lite tid för dig själv eller ihop
med en vän? Då är vårt vuxenbad något för er! 
En chans att fly vardagen en liten stund.

Motionsim
Under vårt motionssim har vi dämpad belysning för att få till 
en lugn och harmonisk atmosfär. Om du vill ha varmt när du 
simmar så har vi sänkt golvet i vår undervisningsbassäng till 
1,30 och den har 34-gradig behaglig temperatur.

Vattengympa
Onsdag har en grupp vattengymnastik.
Start kl 18.30. Ledare: Annika Lundgren.
Avgift: Ingen extra avgift för ovanstående aktiviteter, vanlig 
entréavgift.
Åldersgräns: 16 år, onsdagar.
Barnen badar: barn upp till 16 år badar kl 16.00-17.45 (onsdagar).  

Fredagsgympa Fredagar kl 15.00-15.45 Vattengympa,
startar den 7/9, ingen åldersgräns. 

Tisdagsgympa
"Lätt" vattengymnastik för pensionärer och daglediga. 
Start tisdag 11 september. 2 grupper, kl 14.00 samt kl 15.00. 
Kassan öppnar kl 13.30.

Välkomna hälsar simhallspersonalen!  



www.varitryck.se

NU BÖRJAR VI MED

SAGOSTUND IGEN!

Varannan onsdag klockan 10,
med start 5 september.

(Undantag se: www.v8biblioteken.se)

Förskolor och allmänhet
välkomna!
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Extraknäcka som Badvakt!
Vilhelmina Simhall söker 1 st timanställd badvakt. Deltidarbete,
ca 1 kväll i veckan samt kunna vara vikarie vid sjukdom.
För att arbeta hos oss ska du vara 18 år eller äldre.
Arbetsuppgifterna är inriktade på service, bevakning, reception.
Vi vill att du har ett bra kundbemötande. För att bli aktuell för 
tjänsten ska simtest samt livräddningstester göras med godkänt 
resultat. 
Frågor: Ulf Nenzén tel 070-642 00 76 eller mail
ulf.nenzen@vilhelmina.se
Ansökan skickas till: www.vilhelmina.se/ledigajobb/ 
Före den 12 september. 

Lärcentrum ger

Introduktion till förskolan
En kort introduktionskurs för dig som vill arbeta som 
vikarie i förskolan

Kurstid: 2018-09-24 –2018-09-28
Sista ansökningsdag: 2018-08-31

Ansökan görs på vilhelminalarcentrum.se

SYV Annmari Jonsson
Tel 146 04
Administratör Siri Nilsson
Tel 142 34
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ÄLGJÄGARE!!ÄLGJÄGARE!!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB

Dax att fylla på inför älgjakten!
Tillbehören finns alltid i lager hos oss.

Påstejp

Torkrulle-
hållare

T ex:

Kraftpapper
(både brunt & vitt)

Pappers-
muggar
och andra 
engångsartiklar

 Engångshandskar

(både vinyl och nitril)

 Torkpapper
(flera sorter)

P

Plast-
bestick

Pappers-
tallrikar

SopsäckarSSSooppssä

Engångs-
förkläde
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Utbildning kring GDPR för föreningar
Lär dig mer om vad den nya dataskyddsförordningen innebär för 
din förening.
Onsdag 5/9 kl 18.00-21.00 i Nöjesgården, Vilhelmina Folkets Hus.
Vi bjuder på �ka. Anmälan till carin.gustafsson@vbidrott.rf.se 

Välkomna, önskar SISU Idrottsutbildarna och Utvecklingsenheten.
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Välkomna!

HEMSLÖJDENS DAG 
Lördagen den 1 september kl 11.00-15.00
i Vuxenskolans lokaler. Hos oss kan du träffa duktiga 

hantverkare som berättar, visar och ev säljer sina alster.

Vi bjuder på kaffe
under dagen.

Kenneth Emil Perino

Välkomna in till oss på

Vi har tömt lagret på sommardäck!
Nu fyller vi upp med färska vinterdäck från

Vi har tömt lagret på somm
Sommaren har varit en succé!

Köp 4 st nya däck

hos oss och få

en gratis present!
(Gäller de 50 första kunderna)

Vi bjuder alltid
på kaffe & kaka!

Nr.5 Monika Gebart 
55 år, Vilhelmina

EN OMSORG SOM UTGÅR 
FRÅN INDIVIDENS BEHOV

SÄLJES: Hjortron, blåbär och kantareller. 
Färdigrensade. Tel 073-182 56 16.
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Vilhelmina Hästevent.
Lördag 1/9 kl 11.00‐14.00
Centerpartiet Vilhelmina bjuder alla på inträde.

Swish eller kontant betalning.

Marknad, Hoppborgar,
Lantbruksdjur.

Fika & matförsäljning.
Hästloppis m m.

Uppvisningar bl a:

Western

Höjdhoppning

Dressyr

Sportkörning.

Ärofyllda sponsorracet

Vilhelmina Hästevent.
Lördag 1/9 kl 11.00‐14.00
Centerpartiet Vilhelmina bjuder alla på inträde.

Nr.8 Liselotte Hermansson

53 år, Stornäs 

STÄRK ARBETET MED BARN 
OCH UNGAS HÄLSA OCH 

TRYGGHET

Potatis från Idvattnet.
Rund- och mandelpotatis för leverans nu. 
Kontakta Mikael Nolebrink, 070-683 48 76. 

På grund utav långvarig diabetes 
typ1 har jag avyttrat mitt företag 
U’s Städ & Golvvård. 
Den först juli övertogs verksamheten 
av VästerbottensSåpa Städ AB. 
Mina medarbetare övergår till Väster-
bottenssSåpa Städ. Vi önskar de nya 
ägarna och personalen lycka till och 
så vill vi skicka ett stort tack till alla er 
kunder!   
 
  

Ulrika & Martin 

Vi tackar Ulrika & Martin för det stora 
förtroendet att få ta över verksamheten. 
Vi ska göra vårt allra bästa!  
Tack till personalen som hänger med oss  
till Västerbottenssåpa Städ AB.

Magnus & Sara Idenfors 

www.städa.com
Tfn: 070-360 02 41 
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Lantmännen Maskins reservdelslager i Vilhelmina är obemannat
under vecka 36 (3-7 sept) på grund av älgjakt. 
Telefonen kommer att vara vidarekopplad till vårt lager i Umeå.
Som plåster på såren erbjuder vi under vecka 37:

Tudor
startbatterier

Motor-
olje- &

bränsle-
filter

4-pack LED
arbetsbelysning

15 watt

15%
rabatt

15%
rabatt 745:-

Nr.15 Sara Eriksson 
35 år, Vilhelmina

BARNOMSORG SKA 
FINNAS NÄR DU BEHÖVER 

DEN, ÄVEN NATTETID

BROTTSOFFERJOUREN 070-204 75 53

Den privata äganderätten är under attack.
Stärk den privata äganderätten!

Kallelse till Grundsjö byalags årsmöte 12 sept kl 18.00 i Grillkåtan.

Stabburnäs – Vilhelmina. Tomt 2220 m² med inredd frigge-
bod 12 m² + altan (tot 15 m²). Skyddat läge. Väg fram till tomt. 
Nära badstrand, ca 100 m (Nästansjön). Goda möjligheter till 
ske och bärplockning. Möjlighet nns att arrendera småvilts-
jakt alt älgjakt av säljaren. Jaktvårdsområdet är på ca 4000 ha. 
Fastigheten säljs till högstbjudande, anbud snarast till 
po@skatteredovisning.se. Vill du veta mer, ring 076-13 85 503.

MÖJLIGHETERNA(S) VILHELMINA
 SOCIALDEMOKRATERNA i VILHELMINA
 Bjuder in alla intresserade till en trä� med partiets
 företrädare i kommunens nämnder. 

TORSDAG 30 augusti kl 18.00 på SKOLAN i SAXNÄS.
Kom och berätta för oss vad just DU vill att vi ska verka för att genom-
föra under nästa mandatperiod, 2019-2022.
Vi bjuder på �ka!                        Alla är varmt välkomna! Mitt i Lappland
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VILHELMINA  •  post@varitryck.se
www.varitryck.se • 0940-152 40

VARI-tryck AB Allt för din
butik!

GATUPRATARE
Gatupratare finns hos oss.
50 x 70 cm i lager, andra storlekar tas hem på
beställning.
Papper till skylten samt ny frontplast
 kan du också köpa här.
 Även ramar för väggmontage.

Vilhelmina
– bilder från förr

Industrivägen
Vy från Industri-
vägen upp mot
Vilhelminas
centrum.
Bilden tagen
någon gång
under 50-talet.

Bilden utlånad av en av våra läsare.

Har du någon gammal bild från Vilhelmina kommun, av platser och
miljöer som idag ser helt annorlunda ut, som du kan tänka dig att
låna ut till oss för publicering i VILHELMINA-aktuellt?
Hör gärna av dig! Självklart får du tillbaka dina bilder.

Fick du inget VILHELMINA-aktuellt?
VILHELMINA-aktuellt utdelas av Postnord till alla hushåll 
och företag i Vilhelmina kommun.
Vid uteblivet annonsblad, ring

 0771-33 33 10
Vilhelmina-aktuellt, Postnord Vilhelmina

Kl
ip

p 
ut

 o
ch

 s
pa

ra

ostnord till alla
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www.folkesbil.se 0940-100 10

Folkes Bil AB söker förstärkning �ll vår
servicedel i Vilhelmina!
Vill du bo i vackra Vilhelminaregionen och söker e� socialt men 
självständigt arbete i en spännande bransch?
Då kan du vara den förstärkning vi behöver �ll vårt team.
Vi söker dig som är noggrann, har god social kompetens och en stark 
vilja a� utvecklas. 
Som mekaniker och montör hos oss sköter du allt från kundkontakt, 
�dsbokning, garan�jobb, beställning av reservdelar, service och monte-
ring både på nya och begagnade bilar.

Du bör ha några års arbetslivserfarenhet, inte nödvändigtvis från 
bilbranschen men ha arbetat som mekaniker/montör samt besi�er god 
datorvana. 
Körkort B är e� krav.
Tjänsten innefa�ar a� du är ödmjuk och stresstålig.
Som en i Team Folkes Bil tar du plats i e� väl sammansvetsat team i e� 
starkt bolag med stora fram�dsvisioner. 
Du får e� varierat arbete i en trivsam miljö �llsammans med posi�va 
arbetskollegor. 
Folkes Bil är e� familjeägt bolag som omsä�er ca 150 MKR och har i 
skrivande stund 16 anställda inom försäljning, finans, verkstad, bu�k 
och rekond. Bolagets huvudkontor är Strömsund, Jämtland med filial 
sedan 2013 i Vilhelmina Västerbo�en.
Arbets�der: Enligt ök. Lönevilkor: Enligt ök.
Tjänsten är hel�d med start omgående.
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med a� ansöka 
då tjänsten kan bli �llsa� före sista ansökningsdag.

Ansökan skickas �ll:
hans@folkesbil.se
Frågor besvaras på nr:
072-732 28 89
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Tel 0940-150 59

Förändringar i Lilla Hotellets kök!

Bufféerna kommer i första hand vara tänkt till våra hotellgäster. Såklart är även ni 
andra välkomna att ta del av buffén, men vi vill gärna att ni bokar i förväg.

Varmt
välkomna
till oss!

Tillsvidare kör vi så här:
– Luncherna fortsätter som vanligt
 måndag-fredag kl 10.30-13.00.
– Bufféer med husmanskost
 måndag-torsdag kl 17.00-19.00.
– Söndagar stängt!

Otroligt... men sant... i 20 år har jag försökt a� "leka kock" 
utan utbildning. Det har varit både roligt och jobbigt, 
                                          men såklart lärorikt!

För a� gå vidare och utvecklas med vårt kök, 
behöver vi hjälp av GÄSTKOCKAR 

torsdag, fredag & lördagkvällar!

Vänligen, hjälp oss a� sprida de�a så a� vi kan fortsä�a 
erbjuda trevliga kvällar med god mat också fortsä�ningsvis! 

Hör av er till mig, Maria 070-584 55 94.

Nr.2 Ivan Larsson  
68 år, Stornäs 

SKAPA BÄTTRE FÖRUTSÄTT-
NINGAR FÖR FÖRETAG ATT 
VÄXA OCH ETABLERA SIG

Volgsjövägen 72
Tel 555 00Hot Stuff

Ingång till salongen på baksidan

2018

Information från Malgomaj FVO
Allt nät�ske eller �ske med ståndkrokar, långrev, angeldon 
eller andra fasta redskap inom hela �skevårdsområdet är 
förbjudet under tiden 1/9 - 31/10 2018.

Styrelsen / Malgomaj FVO
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FREDAGEN DEN 7 SEP KL 19.00  I SVANNÄS GÅRDSKYRKA
Biljetter: Ord 160 kr/Scenpass 130 kr, Ungdom-25 år fri entré
Förköp:  Folkets Hus reception tel 144 34 alt vilhelmina.riksteatern.se

Arr: Riksteatern Vilhelmina i samarbete med MOTILI, NO och ABF Mitt i Lappland

Duo Magnus och Irina
I sin dikt ”Gitarr och dragharmonika”, som också är namnet på hans 
första diktsamling, låter Gustaf Fröding dragharmonikan symbolisera 
det muntra och burleska, medan gitarren står för det 
sorgsna och melankoliska. 
Vad hade då klarinetten kunnat stå för i Frödings 
känsloliv, om han bytt ut gitarren mot den istället? 
När årets vinnare av Ung & Lovande, Duo Magnus/Irina 
d.v.s. klarinettisten Magnus Holmander och 
ackordeonisten Irina Serotyuk spelar tillsammans, 
ger båda instrumenten var för sig och gemensamt 
uttryck för en mängd sinnesstämningar.

Nr.10 Maria Kristoffersson 
56 år, Vilhelmina 

Ordning och reda i 

kommunens ekonomi

MÄRITHS OSTEOPATI & HÄLSA
Tel: 073-028 29 55.

Boka online: www.timecenter.se/marithsosteopatihalsa/

Jag syr fortfarande hemma i Lövliden och har inte 
flyttat verksamheten någonstans.

Mvh Anne-Christine, Allsömnad 070-359 61 05

Pris för ett lamm, styckat och paketerat i låda 2000 kr.
Leverans enligt överenskommelse eller 
hämtning här hemma på gården.
Boka på telefon 073-815 16 21
Vanja Marthin

NU ÄR ÅRETS LAMMLÅDOR HÄR 

MALGOVIKS
        GÅRDSFÅR

MALGOVIKS
        GÅRDSFÅR
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VILHELMINA, 0940-395 80   Öppet: Mån-lör 08.00-21.00. Söndag 10.00-21.00

"Om kvalitet och service ska råda, välj Coop som står för båda."
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"PRISERNA GÄLLER T O M

SÖNDAG 2/9
ELLER SÅ LÅNGT
LAGRET RÄCKER

I MANUELLA AVDELNINGEN:

OST Arla.  I bit. 23-31%.
Välj mellan olika sorters Familjefavoriter.  Ca 375-1500 g.

NÖTFÄRS
Nyhléns/Hugosons. 800 gr. 15-17%.

KVISTTOMATER
Svenska. Klass 1

TEX MEX
Santa Maria. Välj mellan Soft tortilla 320 g. Tortilla/Nachochips 185 g
och Tacosås 230 g.  Jfr-pris 31:25-54:05/kg. O

m
al

i
s
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TUNNBRÖD
Jämtländskt tunnbröd. 250 gr.

Kvittovinnare: Iris Olofsson 490:-. GRATTIS!

PRIS!
KANON

KV
Sven

"Om kvalitet och service ska råda, välj Coop som står för båda."

Handla andra varor för
300:- så får ni köpa ett
 pkt TUNNBRÖD för 1:-

e ska råda väld

99k

MAX 2 ST/HUSHÅLL

49)*K
MEDLEMSPRIS

Nedre plan 20%
rabatt på valfria 

BLÖJOR

Vi finns på Instagram - @coopnedreplan

TERMOS 1 lit

15k
SITTUNDERLAG699k

TEET
20k

VACCUMPACKARE

BATTERIER AA

DAX FÖR ÄLGJAKTDAX FÖR ÄLGJAKT
GRILLAT
JÄGARFLÄSK

29)*S

FALUKORV
Nyhléns/Hugosons
800 gr

129kK
RÖKT SIDFLÄSK
Åsele

129kK
HÅRDSALTAT
FLÄSK
Åsele

KORVBURK
Nyhléns/Hugosons
455 gr

19)*S
24)*S

1k

10kS

15kK

FÄRS
Hugosons 800 gr 15 17%

MAXAX 2222 ST/ST/ST/ST/T/ST/ST/ST/ST/ UHUSHUSHUSHUSHUHUSHUSHUSHUSHÅHÅHÅHÅLHÅLL

49)*S

RÖKT HELGSKINKA
Nyhléns/Hugosons
210 gr

Åsele

RÖKT HE

s

KT SIDFLÄSKKKSK

79kK
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VILHELMINA, 0940-395 80   Öppet: Mån-lör 08.00-21.00. Söndag 10.00-21.00
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"PRISERNA GÄLLER T O M

SÖNDAG 2/9
ELLER SÅ LÅNGT
LAGRET RÄCKER

I MANUELLA AVDELNINGEN:

OST Arla.  I bit. 23-31%.
Välj mellan olika sorters Familjefavoriter.  Ca 375-1500 g.

NÖTFÄRS
Nyhléns/Hugosons. 800 gr. 15-17%.

KVISTTOMATER
Svenska. Klass 1

TEX MEX
Santa Maria. Välj mellan Soft tortilla 320 g. Tortilla/Nachochips 185 g
och Tacosås 230 g.  Jfr-pris 31:25-54:05/kg. O

m
al
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Nr.13 Michael Haglund

42 år, Nästansjö 

KOMMUNENS VÄGNÄT MÅSTE 
SES ÖVER OCH REPARERAS

VIK informerar: 
www.medborgarskolan.se

Gratis lokalhyra för intressegrupper och föreningar, 
nu finns utrustade konferensrum med wifi, projektor, 

skrivare etc i Lycksele, Storuman och Vilhelmina 
– ring och boka!

 Se gärna höstens kursutbud på hemsidan 
      www.medborgarskolan.se, ring eller besök oss!

Välkommen till 
Medborgarskolan i höst!

0950-137 45 (Lycksele)
0951-16 02 02 (Storuman)
0940-60 02 03 (Vilhelmina)

VÄLKOMMEN TILL BILBOLAGET
Norrlands största urval av begagnade bilar!
Bilhallen 0940-16 54 41

INSKRIVNING VIK HOCKEY
Måndag 3/9 kl 18.00-19.00 på Folkets hus.
U10, U12, U14, U16, Mjukhockeyligan, Team 70.
Målsmans närvaro krävs!
Tre Kronors hockeyskola blir en separat inskrivning senare.

Välkomna till sporthallen i Malgovik.  Fr o m v 35.
Må Familjeinnebandy 18.00-19.30
 Kick och box 19.30-20.30 Start 17/9.
On Lättgympa OBS! Ny tid. 18.30-19.30 Start 3/10.
To Badminton 18.30-21.30
Studiecirklar
Sö Friskvård–Funktionell träning 18.30-19.30
Ti Yoga 18.30-19.30 
Kostnad – lös ett medlemskap 300 kr per familj/år. 
Bankgiro Swedbank 748-8778, Swish 123 051 98 84.
Har ni funderingar, ring Jenny Almroth 070-258 98 09.

ID
R

O
TTS- & INTRESSEFÖREN
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MALGOVIKS
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I Vilhelminapolitiken vill
Politiskt Alternativ arbeta för:
 • Vital och öppen demokrati – direktdemokrati

 • Livskraftiga byar – rättvis fördelningspolitik

 • Hållbart näringsliv – Ökad självförsörjning  
  av lokalproducerade livsmedel

 • Utökad besöksnäring i samförstånd med alla  
  berörda parter

 • Värdig vård och omsorg – för alla kommnens  
  invånare, i alla åldrar

 • Trygg, nära barnomsorg och skola – en bra  
  fritid  tillgänglig för alla unga
   
 • Rikt kulturliv – traditioner och förnyelser i
  samklang

 • Vilhelmina som samisk förvaltningskommun

 • Värna natur och miljö – de naturresurser   
  som skapade vårt samhälle

 • Förstärkt infrastruktur, vägunderhåll,
  trafiksäkerhet och kollektivtrafik

 • Förbättrad integration och arbetsträning

Läs mer i vårt partiprogram på
https://politisktalternativ.wordpress.com/

 

Rösta för hela Vilhelmina den 9 september!
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OBS! Annonsen gäller t  o m söndag eller så långt lagret räcker

RESEVALUTA Tel 0940-375 75

Sön 08-22

Jägarbakelse

Carlsbergs
Alkoholfri öl

33 cl 4
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OBS! Annonsen gäller t  o m söndag eller så långt lagret räcker
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Kvittovinnare Camilla Fahlander 1364:-
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MÅNDAGEN DEN 3 SEP 18.00, FOLKETS HUS NÖJESGÅRDEN
ANMÄLAN TILL:  
teater@vilhelmina.se eller tel: 0940-141 45 senast den 31 augusti.

 
 

 

 
 
  

 

Vi träffas och umgås både gamla, nya och blivande medlemmar.
En trevlig kväll med information om höstens kommande 
arrangemang. Vi bjuder på lättare förtäring och lottar ut fribiljetter.
Ta gärna med dig en vän eller två som vill bli medlem!
Vi bjuder de nya scenpassmedlemmarna på en fribiljett till valfritt
arrangemang under 2018.
Priset för att bli scenpassmedlem: Ord scenpassmedlem150 kr,
familjemedlem 80 kr, ungdom upp till 26 år betalar 50 kr,
kortet ger rabatt på scenkonst i hela Sverige
och du stödjer den lokala föreningen. 

VARMT VÄLKOMNA 

 TILL RIKSTEATERNS MEDLEMSTRÄFF

Höstens kurser

hos oss!: vån 5

*Luffarslöjd start 1 oktober
*Jägarskolan start 22 oktober

Se kursutbudet
www.medborgarskolan.se
Gilla oss på Facebook!

Tel 0940- 600 203

Vi är ett politiskt
& religiöst obundet

studieförbund
-Samarbeta gärna

med oss!

Eller starta en kamratcirkel med dina vänner 
t ex Föräldraträffar, vilträtter, träna hundar,
stycka kött, bygg jakttorn, musik, hälsa.

*Bugg & Foxtrot start 18 september

Nr.11 Mona Malmbo 
49 år, Vilhelmina 
 

NÄRINGSLIVSKLIMATET MÅSTE 

STÄRKAS OCH BLI BÄTTRE

Småföretagen behöver färre krångliga regler och 
lägre skatter!
PÅMINNELSE OM
STORSELE-NYLIDENS SKIFTESLAGS ÅRSMÖTE. 
Lördag 15 september kl 18.00 på Järjagården, Storsele.

Ordförande
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2018

Hot Stuff
firar 10 år i år! 201822018

Det ska vi fira med en

                                                        27/10 på Hotell Wilhelmina!

Fördrink. Mingel. Bu�é.
Coverband.

Utlottning av �na priser.

Det ska vDet ska vaatt sseeDD iikk vvaaDD kakasstteeDD iivvkkaaDD

         

i fira med enda e  er nfii m d eea med enrfii

2277//110027/10 pppåå HHootteellll WWiillhelminapå Hotell Wilhelmina

Fördrdririnknk. MiMingngelel. BuBu��é.
Coverband.

Utlottning av �na priser.

Det ska viD at seD ik vasteD ivka

    222
Var med & tävla om

PRESENTKORT
värde 

10 000:-
Vinnaren dras den 27/10 

under ju
bileumskvällen

Närvaro krävs!

(18-års gräns)
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Nr.3 Marita Stinnerbom
48 år, Kittelfjäll

VI SKA VERKA FÖR BÄTTRE 
FÖRSTÅELSE MELLAN 

KOMMUNEN OCH RENNÄRINGEN

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

Stenskott? Vi byter din ruta!

Paral le l lgatan 88

Biggan och Iréne

Café Skogsblommorna
Nu ändrar vi till hösttid på vårt café,

öppet lördagar och söndagar 11.00-16.00
till och med 1:a advent (2 december) därefter går vi i vintervila i 
4 månader. 
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Nr.14 Greger Olofsson

65 år, Grytsjö 

VÄRNA OM BÅDE ÄGANDE-
RÄTT OCH NYTTJANDERÄTT

EG VILT 0940-350 04

Nu äntligen finns eg-vilts produkter
hos oss på pekå!

Med mera 
för utflykt & jakt!

VÄLKOMMEN IN!

Även Prima dog Vetefritt foder

            
till Hunden!

Baka i Bagarstugan -Vi bjuder på hyran!
För dig som älskar hembakt bröd. Baka gratis med 5 av dina vänner.
För bokningar ring 0940-39886. Info ring 0940-600 203
Tips! Baka pizza/bröd i Bagarstugan vid firmafester!

HÖSTHELGEN I FATMOMAKKE
Högmässa söndagen den 2 september kl 11.00. 
Medv: Dikanäskören och Evelina Olofsson,
Inga-Lena Larsson och Heinrich Fröb.
Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Varmt välkomna!

Kundklubbshelg på Kronans Apotek 30/8 2018.
Dubbla poäng och massor av fina erbjudanden!

Vi kör även en utlo�ning på kvi�on över 300:- på en goodiebag
med produkter från bla Idun Minerals.

Välkommen in!
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www.norra.se

 

Norra Skogsägarna erbjuder helhets-
lösningar – allt från rådgivning, 
avverkning, skogsvård, skogbruks-
planer samt ett brett utbud av 
skogsekonomiska tjänster. Vi finns 
alltid nära dig och din fastighet!

Vill du veta mer?  
Kontakta någon av oss.

 

Tillsammans lyfter  
vi ditt skogsägande  
till en ny nivå

Mikael Stenberg
Skogsinspektor 
-  
mikael.stenberg@norra.se

Christoffer Berg
Skogsinspektor 
-  
christoffer.berg@norra.se

Nr.12 Fredrik Malmbo 
46 år, Vilhelmina

ÅTERINFÖR FASTIGHETS-
SKATTEN TILL DE REGIONER 

DÄR ENERGIN SKAPAS

VÄLKOMMEN TILL BILBOLAGET
Inlandets fullserviceanläggning för alla bilmärken.
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Satsningar i Regionen
• En levande landsbygd: lagstifta om att vinsterna från vatten-,  
 vind, och gruvnäringen återförs till regionerna där de skapas.
• Höjning av statsbidragen till kommuner och regioner/
 landsting
• Ökat stöd till lanthandeln
• Utlokalisering av statliga myndigheter till regionen
• Avskriva studielån för de som tar jobb i glesbygd.
• Höjt mineralavgift till gruvbolag
• Investering i inlandsbanan, öka utbudet av kollektivtra�k.
• Ersätta de fossila utsläppen och istället satsa på vindkraft för 
att säkra en miljövänlig energiförsörjning och främja den regionala 
utvecklingen.

O�entlig upphandling LOU ska innehålla krav
som motsvarar svenska miljökrav och regler
för miljöskydd.

Satsningar centralt, några exempel
• Bort med vinster i välfärden
• Förkortad arbetstid
• Ett rättvist skattesystem tex  Istället för RUT- avdrag satsning  
 på utökad hemtjänst för äldre och familjer med särskilda   
 behov.
• Nej till NATO,  Sverige ska vara neutralt.
• Stoppa skattesmitare och avancerad skatteplanering.
• Bekämpa våld i nära relationer.
• Förstatligande av skolan.
• Restriktiv alkoholpolitik

Ett Sverige, Ett  Västerbotten,
Ett Vilhelmina, för ALLA,
inte bara för de rikaste.

Vänsterpartiers grundvärderingar är och förblir ; ett socialistiskt  och 
feministisk parti som vilar på en ekologisk grund.
Vår ideologi bygger på vår övertygelse om människors lika värde, vi 
vill att samhället ska stå på en solid grund av demokrati, jämlikhet 
och solidaritet.

Satsningar i Vilhelmina:
• Återinföra musikskola/kulturskolan
• Utöka arbetstidsprojektet bemanning i balans med förkor- 
 tad arbetstid för �er personalgrupper t ex inom omsorgen.
• Behålla kommunens verksamheter i o�entlig regi, t ex  vård,  
 omsorg, utbildning, vägunderhåll m m.
• Fria föreningslokaler
• Giftfria leksaker på förskolan
• Laddningsstolpar för el-bilar till kommunens bilar
• Gymnasieskolan
• Cykelvägar kring tätorten och i Klimp�äll - Saxnäs samt   
 Kittel�äll.
• Byte/upprustning av gamla vattenledningssystem.
• Subventionerade hyror för ungdomar upp till 26 år som   
 tillhandahålls av VIBO
• De företag som får uppdrag av kommunen ska  ha tecknat  
 kollektivavtal för sina anställda.

Kampen för kvinnors rättigheter ger och 
har gett viktiga resultat. Feminismen ger

argument och redskap för att
vi ska kunna nå

jämlikhet mellan män och kvinnor.

p g
oner.
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Jag är född och uppvuxen i en av 
Vilhelminas många, små och vackra byar.

Att få växa upp i en by utanför tätorten, och att få gå låg- 
och mellanstadiet i en byaskola har varit ett privilegium.

Även idag bor jag i en by, med min sambo och våra två 
barn. Närheten till naturen, och friheten det ger att ha 
skogen precis bakom husknuten är väldigt viktigt för oss.

Med en så stor kommun som Vilhelmina, måste vi våga 
stötta och bevara den service som �nns kvar i byarna, så 
som förskolor, skolor och affärer. Det gör att hela kom-
munen blir attraktiv, er kommer att vilja bo kvar och 
er kommer att vilja ytta hit.

Jag är egenföretagare, och har länge jobbat inom service. 
Jag anser att ett bra företagsklimat, och med en kommun 
som stöttar nyföretagande är en grund för att nya före-
tag skall etableras. Ett bra politiskt samarbetsklimat är 
grunden för Vilhelminas framtid.

Barnen och ungdomarna här i kommunen är vår framtid! 
Eftersom jag själv har barn i skolåldern, brinner jag extra 
mycket för frågorna kring dessa. Jag har varit ersättare i 
Utbildningsnämnden och ordinarie i Fullmäktige denna 
mandatperiod, jag hoppas att jag får fortsatt förtroende 
så jag kan sitta kvar.

Vill Ni ha ett parti som ser till Hela kommunens 
bästa och som inte låser sig fast vid ideologiska 

ställningstagande?

Rösta då på Politiskt Alternativ den 9 september.

Hej!
Jag heter
Anna-Leena 
Danielsson
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BEACHFLAGGOR
kan du beställa

hos oss!

HAJFENA –
finns i tre storlekar

RAK –
finns i tre storlekar

DROPPEN–
finns i två storlekar

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB

Kan även beställas
utan mast om man

vill använda
olika flaggor vid

olika tillfällen.

Fyra olika
markfästen

finns att välja på.

VÄLKOMMEN
IN!

Du kan även beställa
BANDEROLLER & ROLL-UPS

hos oss!

ÖPPET:
Mån-tors 07-17

Fre 07-15

Ditt lokala

TRYCKERI
och leverantör av

KONTORS-
MATERIEL

Volgsjövägen 94C  •  Vilhelmina
0940-152 40

post@varitryck.se  •  www.varitryck.se
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ÖPPET:
Mån-tors 07-17

Fre 07-15

Allt för
ditt

kontor!

Volgsjövägen 94C
Vilhelmina

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

VARI-tryck

TRYCKERI
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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

16 17

Melodikrysset v.35 - 1 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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Nr.7 Else Westerlund 
75 år, Klimpfjäll 

UTVECKLA SOPHANTERINGEN I 
BYARNA & gör vardagen fri 

från gifter

HUS MED LADUGÅRD TILL SALU
i Lövåsen. Friköpt tomt 5000 m². 

Bud och övriga upplysningar, ring 073-063 96 86.

Grillkojan Trappstegsforsen
FRÅN DEN 1 SEPTEMBER HAR VI ÖPPET:

Gäller hela september, därefter stängt.

Fredagar  •  Lördagar  •  Söndagar

kl 11-18
DÄRFÖR ÄR JAG LIBERAL:

Jag vill att oavsett var 
i Västerbotten vi bor 
ska vi ha rätt till God 
och Jämlik vård samt 
tandvård

X Kryssa mig!
· Jag vill att Lycksele lasarett ska få möjlig-
 heten att bli ett självstyrande Länsdelssjukhus

· Jag vill återinföra de små enheterna med möj-
 lighet att styra och leda sin egen verksamhet

· Jag vill ge förutsättningar till en bra arbets-
 miljö för våra medarbetare

· Jag vill att patienterna ska få rätt vård 
 i rätt tid och på rätt plats

Carola Olofsson
carola.olofsson@vll.se

Carola
Olofsson
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Finns Gud?

        Hör av dig – ring mig, maila eller kom till Missionskyrkan.
Pastor Phill Taylor • Tel 070-577 19 25 • phill.taylor@equmeniakyrkan.nu

Vi startar Alpha-kurs
torsdag 13/9 kl 18.00. 

Välkommen! 

Nr.4 Mattias Ihrström 
50 år, Storgranberg

LIVSKRAFT I HELA 
KOMMUNEN

Antika vapen köpes
Mynningsladdade gevär och pistoler, säl-/lod-
bössor med tillbehör, köpes av seriös samlare.
072-93 88 287.

Volgsjövägen 30 Volgsjövägen 30
Folkets Hus

Tingsgatan 8

Mitt i Lappland

Kom till ditt studieförbund, vi bjuder på fika och diskuterar 
om vikten av att vara med och få sin röst hörd, sedan går 
vi tillsammans (de som vill och kan) till kommunhuset i 
Vilhelmina och förtidsröstar.

Demokrati kan aldrig tas för given
utan måste erövras om och om igen.

RÖSTFIKA
måndag 3 september kl 10.00-11.30.

Kom och ta en kaka
för demokratin!
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Jag är född, uppvuxen och har levt hela 
mitt liv inom kommunen. Mina föräldrar 
var småbrukare – jag har alltså en mycket vanlig bakgrund 
för människor inom kommunen. För mig har det gällt att 
hitta försörjningsmöjlighet i hemtrakten. Det är jag nog 
inte ensam om. Alla som vill ska kunna leva kvar i bygden 
– även fattigpensionärer och låginkomsttagare – alltså 
en majoritet av kommuninnevånarna. Därför anser jag 
att kommunens avgifter ska hållas nere och kommunens 
resurser utnyttjas bättre.
Vi ska underlätta för människor att starta och driva företag 
inom kommunen. Att vänta på att staten ska satsa på 
någon storskalig arbetsplats är nog en utopi, därför kandi- 
derar jag för PA, som arbetar för kommunens bästa, utan 
att snegla till höger eller vänster.

Hej!
Jag heter
Ronny Svarto

Vi håller stängt för inventering: 
Lördag 1/9 
Måndag 3/9

Nr.1 Annika Andersson,  
33 år, Vilhelmina 

TA KRAFTTAG MOT 
PSYKISK OHÄLSA

 

Kom och ät surströmming i Bäsksjö 1/9
kl 15.00-18.00. Alt finns. Efter mat blir det kaffe.
Lotteri. Välkommen! Bäsksjö Byalag
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18 karat guld ................................205:-/gram

23 karat guld ................................265:-/gram

10 öre, 1872-1962 ................................1:75

1 kr. 1875-1941 ......................................19:-

1 kr, 1942-1967 ........................................ 9:-

2 kr. 1876-1940 ......................................38:-

2 kr, 1942-1966 ......................................18:-

5 kr, 1935 ..................................................71:-

Silver (kattfotstämplat) ............. 2.600:-/kg

21/8 -18

VILHELMINA
Folkets hus
Tisdag 4/9
kl 11-15 

LYCKSELE
Hotell Lappland

Fredag 31/8 
kl 10-15
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Stort TACK
till ALLA, knallar, funktionärer och trevliga

besökare på höstmarknaden i Dikanäs!
Vinnare i kaktävlingen: 1. Camilla Sandström

2. Birgitta Andersson 3. Anna Jeppsson.
Vinnare på lotteriet: Släpvagnen: Bo Gustafsson,

Ryggsäcken: Sölve Ivarsson, och 1 m³ ved: Oskar Malmbo.
Ett särskilt tack till våra sponsorer:

Bergstens Åkeri, Emelie Johansson,
Ingemars Rör & Svets, Ivars bil, Hans Hansson,

Mellansels Fotvårdsklinik, Sunnansjö Skogsservice
Strömsunds Sotningsdistrikt AB. 

Vinnare av fruktkorgen: Stig Bergfors.
www.marknad.dikanas.se

Vi ses igen nästa år – alltid tredje helgen i augusti.
Dikanäs företag och föreningar i samverkan

Mitt i Lappland





Marknadsförsäljning, Tunnbröd, Kolbullar, Hantverkare i Erke Björns, Lotterier, 
Elvira i kåtan, Rose-Maries dockverkstad, Kenneth Nielsens motorsågskonst, 
Tavelutställning, Försäljning av Doroteakrönikan, Ansiktsmålning, Ponnyridning, 
Författarbesök Owe Eliasson och Patrik Mikaelsson, Utställning av gamla foto-
genlyktor. Mini fotbollsturnéring med Jan-Åke. 

 Arr: Dorotea Hembygdsförening i samarbete med, ABF, Vuxenskolan, 

Underhållning av THEO och JONAS 
     Fika och korvförsäljning 

Nr.9 Emily Stighall
31 år, Nästansjö

MAT SOM SERVERAS I KOMM-

UNEN SKA VARA NÄRODLAD

SÄLJES: Altandörr, Elit, 3-glas. Fönster, Elit, 3-glas. 
3000 kr för båda. Tel 070-563 87 16.
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WÅNGEN HANDEL
har vuxit till sig och verkar nu under namnet

RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysa-
torer, elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

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

Nr.6 Niklas Andersson 
48 år, Saxnäs

EN SKOLA DÄR ALLA HAR FÖRUT-
SÄTTNINGAR ATT UTVECKLAS

Husvagnsplats för vinterförvaring. 
Tel Robin, 070-332 50 66.ÖNSKAS HYRA: 

Vi behöver din röst i
kommunvalet för att

genomföra vårt förslag! 

Motion inlämnad av
Politiskt Alternativ till Vilhelmina 

kommunfullmäktige
Angående bussar som går tomma ut i fjälldalarna.
Det är ett resursslöseri med bussar som går tomma fram 
och tillbaka genom kommunen. Genom att införa avgifts-

fria bussresor inom kommunen kan bilåkandet och de 
miljövådliga utsläppen minskas, samtidigt som människor 

ändå kan handla och röra sig inom kommunen. 
Politiskt Alternativ yrkar: att kommunen inför en
provperiod med fria bussresor inom kommunen.
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Chatta 
på Facebook Kristdemokraterna Vilhelmina med
Rickard Norberg & Olga Makarycheva
om kommunens ekonomi & utbildning.
Söndag kl 14-15. Moderator Lennart Fjellman.

Ur vår valplattform:

Sänk

bränslepriserna.

De hotar inlandets

näringsliv.

Återbäring av

naturresurserna

till vår region.

Stoppa Vattenfalls

missbruk av

elnätmonopolet.

Stötta enskildasom utsätts
för omoralisk

maktutövning

Satsa på
digitalisering

Möt kristdemokraterna på
Torget och i Skolparken
Vi är trängda men inte rådlösa!

Din röst ger oss styrka!

Stärk
äganderätten

Miljöanpassa

våra älvar
Utlokalisera
kommunal
administration
där det är möjligt

CCCCCCCCChhhhhhhhhaaaaatttta

mmiisssbbr

eelnnäättmmoonnooppooleett.

Allsång på torget (ICA)!
Johnny Holmgren, Karolina Lif & Inga-Lena Larsson

bjuder på visor och pop med Elvis, Taube m fl.

Fredagen den 31 aug kl 17 – 19
Lördag kl 11 – 14.
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