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23 november 2019 - 10.00-16.00

Saxnäs Julmarknad

Arrangeras av: Catharina W, Inger E & Eva B
I samarbete med: Saxnäs idrotts- och Bygdeförening, Fiskecentrum,

 Mars�äll Mountain Lodge, Saxnäsgården , Vilhelmina kommun,
Mimek, Mars�ällshandlar´n och Saxnäs samfällighetsförening.

Marknadshandel
kl 10-16, vid Saxnäsgården i Snösalen & Mars�ällsalen,

f d Rävlyan & Mars�äll Mountain Lodge

Hundspann (om snö finns)
kl 10-16, vid affären

Fiskedamm
kl 11-14, vid Fiskecentrum - affären

Kyrkan
"Öppen kyrka" kl 12-17.  Bildutställning och kaffeservering.

Tomten delar ut julpåse till barnen
kl 15.00, f d Rävlyan mitt emot affären

Lunch/fika
finns på flera ställen i byn

Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse

  
Nr 462019-11-13

VILHELMINA-aktuellt
Årgång 60
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VILHELMINA FÖRSAMLING
VILHELMINA KYRKA
Söndag 17 november kl 11.00 Mässa, Fröb.
VILHELMINA FÖRSAMLINGSHEM
Fredag 15 november kl 09.00 En promenad för alla, Granberg.
Tisdag 19 november kl 10.00 Stickcafé, Granberg. 
LATIKBERGS KYRKA
Söndag 17 november kl 15.00 Mässa, ”Ljuset övervinner mörkret 
– en mässa om hopp trots allt” – se annons!

FJÄLLDISTRIKTET
DIKANÄS KYRKA
Söndag 17 november kl 11.00 Mässa, Lind.
Måndag 18 november Skapacafé - INSTÄLLT.
SAXNÄS KYRKA
Lördag 16 november kl 18.00 Mässa, Lind.
Tisdag 19 november kl 18.00 Trivselcafé, Ingvarsdotter.
UMNÄS KYRKA
Söndag 17 november kl 14.00 Gudstjänst, Lind.

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 17 november kl 11.00 Mässa, Fröb.
VILHELMINA FÖRSAMLINGSHEM
Fredag 15 november kl 09.00 En promenad för alla, Granberg.
Tisdag 19 november kl 10.00 Stickcafé, Granberg. 
LATIKBERGS KYRKA
Söndag 17 november kl 15.00 Mässa, ”Ljuset övervinner mörkret 
– en mässa om hopp trots allt” – se annons!

FJÄLLDISTRIKTET
DIKANÄS KYRKA
Söndag 17 november kl 11.00 Mässa, Lind.
Måndag 18 november Skapacafé - INSTÄLLT.
SAXNÄS KYRKA
Lördag 16 november kl 18.00 Mässa, Lind.
Tisdag 19 november kl 18.00 Trivselcafé, Ingvarsdotter.
UMNÄS KYRKA
Söndag 17 november kl 14.00 Gudstjänst, Lind.

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.

Missionskyrkan    Tor 14/11 12.00 Gemensam bön. 
Sön 17/11 11.00 Gudstjänst - Dennis Hansson.
Tis 19/11 18.30 Sång och bön.
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Postgatan 3

  facebook.com/vilhelmina.pingst

13  november Fr 15 nov kl 19 Ungdomssamling på  
   Strandskolan. 
Sö 17 nov kl  11 Gudstjänst,
   Lotta Wilhelmsson.     
Ti 19 nov kl 18.30 MISSIONSKYRKAN,  
    Sång & bönekväll.

17/11 18.00 Bibel & Bön.
18/11 18.00 MÅNDAX!!!
19/11 10-14 Öppen Dörr!
20/11 18.00 Café & Julbasar & Åror.      

Välkomna!

Tors 14 nov 12.00 Lunchbön i Missionskyrkan. 
Fre 15 nov 19.00 Ungdomssamling på Strandskolan.
Lör 16 nov ”Jesu död och uppståndelse” 10.30 Lovsång 11.00
Matt kap 26, 12.00 Lunch och bönevandring, 14.30 Matt kap 27,
16.00 Middag, 17.30 Matt kap 28.
Tis 19 nov 18.30 Sång och bönekväll på Missionskyrkan.

Strandvägen 1. 

Eft� en hel veckas f�ande!
HJÄRTLIGT TACK till alla s� på �ika sä� ”Gra�at”
mig till de 90 åren! n’ John J�ss�

Begravningen äger rum i Heliga Hoppets kapell torsdag 28/11 kl 10.00.
Därefter inbjuds till minnesstund på församlingshemmet.

O.s.a till Fonus 0940-134 70 senast måndag 25/11.
Tänk gärna på Världsnaturfonden Bg: 901-9746. Tel: 08-624 74 14.

Vår älskade

IVAN LINDBLAD
* 20/2 1988       ✝ 29/10 2019

har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad

Vilhelmina
MAMMA och PAPPA
Josefina Nathalie Jack

Släkt och vänner
Din sol gick upp, men skymdes bort.

Du var för god för livet.
Fastän din levnad blev så kort, du har oss mycket givit.
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Vårt varma tack till er alla som visat omtanke i samband 
med vår älskade

BÖRJE ERIKSSON
bortgång.
Tack till personalen på Strandbacka och Tallbacka för all 
omsorg. Tack Fonus för all hjälp. Särskilt tack till Anita 
Johansson för en stämningsfull begravningsakt.

Elaine med familj

Min käre far och min svärfar 

ESBJÖRN PERSSON
* 13/6 1925    ✝ 2/11 2019

har stilla insomnat
Järvsjöby

Rolf och Meile
En gång blir allting stilla, En gång får allting ro.
Ej något skall förvilla, Min själ på kvällens bro.

Begravningen sker i H H Kapell, Vilhelmina, torsdag 21/11 kl 14.00.
Därefter inbjuds det till minnesstund. Osa senast 18/11 till

Vilhelmina Begravningsbyrå 0940-104 46.

Tusen Tack för gåvor till olika fonder, blommor, telefonsamtal 
och alla ni som har hört av er på olika vis med anledning av vår 
pappa

OTTO ELIASSON
bortgång och jordfästning.
Tack alla kära vänner och släktingar för ert deltagande. Tack till 
personalen på Saxnäsgårdens äldreboende för god omvårdnad 
och service under de dryga två åren som Otto bodde där.
Tack Hans Lind, Birgitta Wikström och Emil Nilsson för en 
vacker och värdig begravningsakt i kyrkan. 
Tack Marsfjäll Mountain Lodge för att vi fick ha den fina min-
nesstunden hos er. Tack FONUS – Mariana & Örjan för all hjälp. 
Tack Annica Hed & Gunnar Edman för alla praktiska bestyr. 

Familjen genom Ewa Hed
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Varmt tack till all personal på Tallbacka, avd Blåklockan,
som tagit hand om min pappa Gunnar under hans sista år.

Gitten

BROR OLOFSSON
* 15/8 1924    ✝ 4/11 2019

har stilla insomnat
Stalon

Gudrun
Gert och Ingela

Övrig släkt och vänner

En gång blir allting stilla,
En gång får allting ro.

Begravningen äger rum fredag 29/11 kl 14.00 i H H Kapell, Vilhelmina.
Därefter inbjuds det till minnesstund på församlingshemmet.

Osa senast 22/11 tillVilhelmina Begravningsbyrå 0940-104 46.
Tänk gärna på Barncancerfonden pg 902090-0.

Begravningen äger rum i Heliga Hoppets kapell fredag 15/11 kl 10.00.
Klädsel: färgglatt. I stället för blommor tänk på Hjärnfonden

Bg: 901-1255. Tel: 020-523 523.

Vår älskade

ROBERT KALLIN
* 10/12 1998       ✝ 3/11 2019

har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad
Vilhelmina
MAMMA

Göran och Malin
Dennis

Eva-Marie och Jonny
Anders och Elin

Syskonbarnen
Släkt och vänner

Snart bröt du upp, snart drog du bort, en flyktig gäst, ditt liv blev kort.
En vår, som blott i blomning gick, en gryning som ej dagas fick.



www.varitryck.se

Är du intresserad av att köpa närodlade produkter
eller sälja något? Gå då med i Fb-sidan

REKORINGEN
Åsele - Vilhelmina - Dorotea.

Mitt i Lapplan
d

PRO Dikanäs inbjuder till JULBORD 
på Hotell Granen, Henriks�äll lördag 30/11 kl 18.00. 
 PRO-medlem 200:-, icke medlem 449:-.
 Buss avgår från Matsdal kl 17.00 via Dikanäs. 
 Sista anmälningsdag 23/11 till 070-256 34 84. Välkomna!

Konst på Coop - Denna vecka Gunilla Söder.

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta 
tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Rom. 10:9

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

SPF Seniorerna Vilhelmina anordnar en bussresa
till julmarknad och IKEA i Umeå.
Buss avgår från kommunparkeringen kl 08.00 lördagen
den 7 december. Pris 250:-/pers. Bindande anmälan till
Monica 073-030 51 41 el Kerstin 070-223 99 32
senast 22 november.

Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB behöver förstärka
organisationen med 1 vikarierande fastighetsskötare
under våren 2020, med chans till förlängning.
Är du intresserad kan du gå in på VIBO:s hemsida för att 
söka tjänsten. 
Välkommen med din ansökan.
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ÅRSMÖTE VBS
Lördagen den 16 november kl 13.00, 
Nästansjö, Nästansjö skola.

StyrelsenKallelse och handlingar skickas via e-post!
Välkomna! 

Välkomna att baka i ByaBoa i Bäsksele. 
200 kr/dag, medtag egen ved. Boka: 076-838 67 76.

0940-60 08 97 • www.restaurangprima.se • restaurangprima@outlook.com

Nordiska JULBORDET startar den 30/11.
Mer info på vår hemsida.                             Varmt välkomna till oss i Skansholm!

AFTERWORK med smaker från hösten,
15/11 med start kl 17.00.

S A L O N G

Tel
073-059 22 80

FREDAG DEN 22 NOV KL 19.00 FOLKETS HUS NÖJESGÅRD 
Biljetter:  Ord 150 kr, Scenpass: 100 kr, Ungdom -25år fri entré 

Förköp:  Folkets Hus reception tel 14434 alt riksteatern.se/vilhelmina

Arr: Riksteatern Vilhelmina i samarbete med  ABF Mitt i Lappland, MOTILI

ROFFE WIKSTRÖM
Rolf Wikström har länge varit ledande inom svensk blues och med sin
hantering av elgitarren, sin kraftfulla röst, sina egna texter och låtar kan 
han snart jämföras med de riktigt stora 
inom genren. Han blandar även med andra 
typer av musik - utan att nå ett sämre 
resultat. Dessutom har han fått pris för 
både tolkningar av Bellman och Ferlin. 
En riktig hoochie-coochie man, som får de 
flesta jämnåriga eller yngre svenska 
rockartister att verka fjuniga och ganska beiga.
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Nyttan med tryckta kuvert
Hör du till oss som regelbundet använder dig av brev när du 
kommunicerar med omvärlden? Skickar fakturor, bekräftelser, 
blanketter eller annan post i din vardag?
Har du tänkt på fördelarna med att ha din logotype och adress tryckt 
på kuvertet?
• Ett kuvert är en mycket prisvärd reklambärare – passerar många ögon på  
 sin väg från dig till adressaten, väl framme ligger brevet ofta synligt en tid  
 så ännu �er ögon kan få syn på det.
• Skulle ditt brev av någon anledning inte nå adressaten, kanske har du fått  
 en felaktig adress eller mottagaren har �yttat utan att begära eftersänd- 
 ning - har du då ett kuvert med tryck får du ganska säkert tillbaka ditt brev  
 och kan skicka det en gång till. Sparar mycket tid och besvär både för dig  
 och mottagaren.
• Ett bevis på din egen seriositet – man får sällan eller aldrig blu�akturor  
 eller annan oseriös post i ett kuvert med ett �rmatryck eller adressupp- 
 gifter utanpå.

Hör av dig för kostnadsförslag – en offert kostar inget!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB
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VILHELMINA KOMMUN
INFORMERAR
Se mer på: www.vilhelmina.se

Öppen föreläsning: Torsdag 14/11 kl 10-11.30. Plats: 45:an. 
Magnus Larsson berättar kring sina tidigare erfarenheter av 
missbruk, samt hur det är att vara schitzofren och befinna sig 
under vård.
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MINI-ROADSHOW
Vi visar NYA YAMAHA 2020

och snackar Yamaha
11.00-15.00

ÅSELE torsdag 14 nov (Vulken)
DOROTEA fredag 15 nov
(Dorotea Motor & Allservice)
VILHELMINA lördag 16 nov
(Däck & Maskin)

Varmt välkomna till oss
på Yamaha Vilhelmina!!

Välkomna!

Hockeykiosken
är öppen!

Fredag 15 november kl 18.30
U14 Vilhelmina IK - Åsele IK
Söndag 17 november kl 15.00
U14 Vilhelmina IK - Lycksele SK

Ungdomshockey i Sagahallen
VIK informerar: 

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

Mån-Fre Tidsbokning & DROP-IN i mån av tid  
Ingång till salongen på baksidan. Volgsjövägen 72

Gilla TEASE på Tel 0940-555 00

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
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Influensavaccination startar 19 november
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Influensavaccination startar 19 november
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TORKPAPPER!

Tork Universal
34 cm x 1000 m

Minitork
Centrummatad
120 m

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina  •  Tel: 0940-152 40
VARI-tryck AB

44:-255:-

Moms tillkommer på ovanstående priser

Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 40:-/st.

Tar även hem hållare
& andra torkpapper
med snabb leverans!

Tork M2
Centrummatad
300 m

Torrk MM2 79:-
/rulle

Prisexempel

Pris: 125 kr

VARI-tryck AB
Volgsjövägen  94C, 912 32 Vilhelmina.

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

Hemsida: www.varitryck.se

Tiden behöver vi alla
  hålla reda på!
    Här är julklappen
     som passar de flesta.
      Almanacka med
       Vilhelmina-bilder.

VÄLKOMMEN IN!VÄLKOMMEN IN!

Julklappen till den som har allt!

Pr

Tide
  hå
    H
     s
      
      

VÄVÄLKOMMVÄLKOMM

pp

VÄDRET
Väder och vind i �ällen variera,
samerna kan dessa nycker rapportera.

Deras lärdomar har många glädje av,
när vintern sig närmar med tuffa krav.

För väder och vind ska man inte gnälla,
svårare blir det om plogbil och post slutar gälla.

Men alla måste ha framkomlighet,
de styrande vill väl inte denna vinter gå bet. Hillevi Johnsén
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”Hur maximerar jag uttag av vinster
från mitt bolag?

Styr jag mitt bolag i rätt riktning?”

Vinstor AB
Volgsjövägen 31, Box 121, 912 23 Vilhelmina
Tel: 0940-132 50  |  Fax: 0940-107 74
www.vinstor.se

Auktoriserad redovisningskonsult och auktoriserad revisor 
finns på plats för att svara på Era frågor.

Välkommen på ett kostnadsfritt seminarium med
föreläsare från Vinstor & KPMG

torsdagen den 28 november på Hotellet i Wilhelmina
kl 11.30-13.00. Vi bjuder på lunch.

Skicka din anmälan till info@vinstor.se
senast den 25 november.
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Lördag 16 nov kl 11.00-15.00

Arr Lomsta Bygdegårdsförening

BASAR I LOMSTAGÅRDENLomsjökullen

Välkomna!

Försäljning av tunnbröd, kakor,
träarbeten, stickat & quiltat m m.

Lotteri. Servering:
Köttsoppa, kaffe med dopp

Mitt i Lapplan
d

       
    

                 
Charlotte Thunberg 073-673 45 45.  

Charlottes Hud & Hälsa
Volgsjövägen 29, Vilhelmina

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!

KARTONGLOPPIS 15-16 november kl 12.00-18.00.
På baksidan av Åsgatan 7A och 7B, gula huset.
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HjärtLung i Vilhelmina
inbjuder sina medlemmar till
JULFEST på Hotell Wilhelmina lördag 7 december 
kl 17.00. Kostnad 200 kr. Anmälan senast 29 november
till Tora 076-80 50 444, eller Lars 070-230 00 87.

Välkomna!

Ljuset övervinner mörkret! 
En mässa om HOPP trots allt
LATIKBERGS KYRKA 

Söndag 17 november kl 15.00
Flöjtmusik, sång, orgel och choklad.

Välkomna!
choklad.

VHF kallar till extra årsmöte måndagen den 25/11 kl 15.00.
Lokal Volgsjövägen 32 A (Jan). Ärende: Nedläggning.
Välkommen. Fika.                                                                    Styrelsen

Sökes: SNÖSKOTTARE!
Finns någon, som mot betalning, kan hjälpa mig att skotta snö
i vinter vid behov? (Några trappsteg och liten bit fram till dörren),
Dalaområdet.                                                         Marina 0940-120 43.

WALKFEELING GRUNDKURS 29-30 NOVEMBER
Två spännande dagar för dig som vill upptäcka och förstå hur du kan få 

kroppen a� röra sig som e� team. Hi�a tillbaka till en livslång rörelsefrihet! 
Spelar det roll hur vi står, går och si�er i vår vardag?

Folkets Hus Vilhelmina, fre 29 nov kl 10-16, lör 30 nov kl 11-17.
För mer info - ring Jenny, 070-275 59 21.

Jenny Holmgren Osteopat DO BSc,
delägare och headcoach i Walkfeeling®
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För ett enklare 

skogsägande

Kontakta oss så berättar vi mer
Mikael Stenberg  070-604 89 90
Robert Mannelqvist 0730-80 78 07
Edvin Grönlund  070-635 97 75 

                                                 norra.se

Hos oss får du professionella råd i  
ditt skogsägande. Vi planerar och  
utför de insatser din skog behöver. 

HALVA PRISET PÅ ALLA
GRÖNA VÄXTER!

Gäller from onsdag – lördag.

Köpes: Enplansvilla, centralt. Svar till VARI-tryck,
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina eller post@varitryck.se

POTATIS från 7:50/kg
I 20 kg säck. Hemkokt sylt, flera sorter, (60-70% bärhalt). Övrigt sortiment se 
www.potatisbilarna.se Hjortron och skogshallon köpes. Säljes från lastbil
SÖNDAG 17/11: Vilhelmina P Sagahallen 16.30. Meselefors rastplats 17.15.
Dorotea torget 18.00. Hoting bakom posten 18.30. Backe bakom f d OK 19.30.
Ej kort. Nästa tur 15/12. 070-353 41 86, 070-298 39 40.

Volgsjövägen 47,
Vilhelmina.

Tel 0940-104 46

Vi vill vara ett stöd i sorgen

www.vilhelminabegravningsbyra.se
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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

Melodikrysset v.46 - 16 november

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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Just nu i butiken!
Hållare för M1 torkrullar
Svart eller vit,
centrummatad
1 pappersrulle,
120 m,
ingår i priset.

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se
www.varitryck.se

VARI-tryck AB

Moms ingår i ovanstående pris.

Vi tar även hem andra
torkpapper & hållare
med snabb leverans!
Alltid fraktfritt!!

319:-

Vilhelmina
– bilder från förr

Saxnäs
Om- och till-
byggnad vid
Saxnäsgården.

Bilden tagen
sommaren 1991.

Bilden kommer från Lennart Sehlins bildsamling som
ägs och är vänligen utlånad av Vilhelmina

Kommuns Fotoarkiv.
www.fotoarkivet.vilhelmina.se
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Konfirmation 2020. Går du i årskurs 7?
Nu är det DIN chans att konfirmera dig.
Glöm inte bort sista anmälningsdag den 14 november.
Har du ingen anmälningsblankett? Eller har du frågor?
Kontakta Kattis 0940-372 08, 
Kristina 0940-372 17
eller expeditionen 0940-372 00.

IKEA-RESA 23-24/11 www.backstromstrafik.se

Kontakt:
73-årig man, snäll, nykter, aktiv, söker tjej 18-65 år.
Vi börjar med samtal, sms, mms, 076-141 67 48.

SKPF-pensionärerna i
       Åsele-Dorotea-Vilhelmina inbjudes till

JULFEST
27 november 2019 kl 13.00 i Åsele, Kaffestugan.

Kostnad: 50:- för medlem. Icke medlem 60:-. 
Sista anmälningsdag 23 nov 2019 till: 
Åsele Eivor 072-234 00 65  
Dorotea Birgitta 073-054 08 98 
Vilhelmina Ulla-Britt 070-679 50 20 

Mitt i Lapplan
d

StyrelsenVälkomna! 

Tag med en julklapp, 

(högst 50 kr).

SÖNDAG DEN 24 NOV KL 15.00 FOLKETS HUS ESSEGÅRD 
Biljetter:  1 Vuxen och max 3 barn 200 kr 

Förköp:  ENDAST via Folkets Hus reception tel 144 34 

Arr: Riksteatern Vilhelmina i samarbete med  ABF Mitt i Lappland

Peter Pan
Klassiskt familjeäventyr som har fängslat i över hundra år. 
Peter Pan är pojken som vägrar att bli stor. 
När han mister sin mamma går barndomen förlorad och 
drömmar förvandlas till mardrömmar. 
Med fantasins hjälp flyr han från sitt eländiga hem och tar
sig till landet ”Ingenstans”, möjligheternas land, 
där lojala vänner och spännande äventyr ger honom 
styrkan att tro på sig själv. 
Följ med Kapten Krok, Tingeling, Tiger Lily och 
krokodilen på deras hissnande strapatser
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VÄLKOMMEN TILL JULMARKNAD
PÅ HÖGLANDS HEMBYGDSOMRÅDE

Lördag 16 november kl 12.00-15.00
GAPHALSARNA underhåller kl 13.00
Servering av glögg, varmkorv och fika.

Höglands Hembygdsförening bjuder på en liten julklapp till
alla barn upp till 12 år. (Begränsat antal.)

Försäljning:

TOMBOLA

Fläsk &
Tunnbröd

Mat-
hantverk

Hemslöjd
&

Presenter

Kläder
m m.....

Mitt i Lapplan
d

NYA VINTERDÄCK?    Vi har DÄCKHOTELL

Lägenhet uthyres: 2 rum och kök, centralt belägen 
i ett äldre hus. Tillträde from 1 februari 2020, ev tidigare. 
Vid intresse, kontakta Jenny Holmgren 070-275 59 21.

PROSTATACANCER
Betula pc-förening inbjuder till allmänt 
infomöte i Lycksele 
onsdag 20 nov kl. 13.00 
på Hotell Lappland. 
Ämnen: Sjukdomsinfo. Patient-
föreningens roll. Kontaktsköterska. 
Mustaschkampen.
Fika serveras. Även din partner är välkommen!
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FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET

RÄTT PRIS PÅ RÄTT KVALITET ÄR EN VIKTIG JÄMFÖRELSE

Tel 0940-375 75

Manuella
disken,
våra egen-
tillverkade:

FÄRSKVARUBUTIKEN I CEN

14/11
OSTKAKANS DAG

Sön 10-21

Max 2 köp/
hushåll

ETT PARTI

SVECIA
FalbygdenBenfri

KARRÉ
Sverige

SÖT-
POTATIS

LINDÖ-
SALAMI

aaddee::

1590/Hg

RESEVALUTA

Kvittovinnare: Monica Eriksson 263:-

10k/St

MENTOS
3-pack

3990/Kg

TISS

APELSINER 15k/Kg

49k/StLAXBAKELSE

CIACIA
yggdeen 790/Hg

PA

C

/H

AARTTTIII

CIA

1990/Hg

BRÄNNEBO-
SKINKA

/BABAAKELAKELLSEL

69k/Kg
Nygrillade
TJOCKA SPJÄLL

vvååra eg
ttttiiilllllvvveerka

g

Ö-
MI

veerkkaa

NNEEBO-

Konditorietditorriiieeeeeeeettttttttdiididiiitoitotttoodiditoorrd torriiioit rrtorrto iiorriieeeeeeettito ieeer eeeeeo eeeeeeitoriieeeeeettttttttr eeeetttito ttoi tttt riito etttitor eetttto ii tttor eetitorii tttor ttditorieeetttoorriiieeeeeeeoooooooorrooriiorrrioriieeeo i

35kKAFFE &
MOROTSKAKA

KKKKKKKvi20k
2 FÖR

BRIOCHE

25k/Kg

STKA

NTOOSS

OSTKAKA
√
500 gr 30k/St

niiiccaa EErikssonn 22226633:riikkssoonn 22222

5kEN GRILLKORV √

iittttooviinnnnaarree: MMonKKvii on

EN GRILLKORVV √√
Max 1 köp/kund
EN GRILLKORVV √√√EN GRILLKORVEN GRILLKORVVV √√√√

HANDLA FÖR 300ª
SÅ FÅR DU KÖPA


