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Ovärt att ha dyrare
bredband än grannen

Med bredband från VK Media surfar du snabbt och smidigt till ett lågt pris. Vi kallar det för odyr surf – och du kan lita på att våra priser alltid är låga.
Vi vill ge alla västerbottningar bäst förutsättningar att ta del av det som händer via nätet. Odyrt och okrångligt = helt enkelt oslagbart!

Surfa in på odyrsurf.se och spara pengar!

Från den 18 maj är vår nye kontorschef
Fredrik Karlsson på plats. Samtidigt tackar

Anna-Karin Öhnerud för sin tid som kontorschef.
I övrigt är allt som vanligt och vi  finns här för dig och

din ekonomi. Välkommen att höra av dig!

Alltid nära
din vardag och 

verklighet

Fredrik Karlsson
Kontorschef
072-2207624
Lycksele 0950-659 60
Storuman 0951-601 70

handelsbanken.se/lycksele
handelsbanken.se/storuman

Allmän kurs är till för dig som som saknar grund-
skole- eller gymnasiebehörighet. Vårt arbetssätt är 
inkluderande och vi anpassar oss efter dina behov.

Vi har allmänna kurser på följande orter:

Lycksele • Sorsele • Storuman • Tärnaby 
Umeå • Vindeln • Åsele + på distans

Läs mer och sök 
senast 15 maj på 

fhsk.nu

Allmän kurs i inlandet
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anslagstavlan
Vad som helst...Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres

Jesus säger: Var därför redo. I en stund då ni inte 
väntar det ska Människosonen komma. Matt.24:44

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

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

TRASIG TVÄTTMASKIN / KYLSKÅP?
Ring Jimmi Borgström, Electrolux Service tel. 070-370 89 38.

Expert på Electrolux, Elektro-Helios, Husqvarna, Zanussi och AEG. 
Andra märken lagas också. Reservdelar. RUT-avdrag!

0951-773 45

MOTORSÅG
STIHL MS 201 C-M 6.990:- 

inkl. två extra kedjor
HJÄLMPAKET

G 3000. Ord. 995:-, NU 850:-

Skog och trädgård

99% renare bensin!

0951-773 45

Ett varmt tack för hågkomst vid 
Stig Kristofferssons 
bortgång och begravning.

Karin

Vårt liv är en vindfläkt, 
en saga, en dröm

En droppe som faller i 
tidernas ström

Den skimrar i regnbågens 
färg en minut

brister och faller och 
drömmen är slut

Vår älskade mamma, 
svärmor, farmor och mormor

Signhild 
Jonasson

13/4 1933 - 4/5 2020
har lämnat oss i stor 

sorg och saknad.

STORUMAN
Maritha och Gert

Thomas och Ingrid
Barnbarnen

Begravningen äger rum i kretsen 
av de närmaste. Tänk gärna på 

Hjärt- och Lungfonden 
BG 909-1927

LÄGENHET UTHYRES I TÄRNABY
Möblerad. 2 rum och tvättstuga ca 70m2. Tel. 070-340 72 79.

LEDIG LÄGENHET på Trädgårdsv. 13B Storuman
1:a. Tel. 070-324 43 71.

Vad som helst...

Simon says...
Våra Filmers idé är enkel. Vi vill tillsammans med 
er dokumentera vardagen i Storumans kommun. 
För oss och för framtiden.  
Här kommer nästa utmaning!  
Filma några klipp med din telefon så hjälper vi 
dig att skapa 1-3 minuters färdig film.  
Veckans tema är “Coronatider”.  
Skicka in ditt material och var med i utlottningen av två 
biobiljetter. Mer info på vår hemsida, eller ring Duncan 
på 070-693 99 99, duncan@kemp.nu

make a movie!
Vill du tjäna pengar på ditt filmande?
För varje film du skickar in, och som blir 
godkänd, får du 100 kr. Bra va!?
En extra chans för dig mellan 11-18 år,
gå in på varafilmer.se för mer info.

ÅRSMÖTE Tisdag 2/6 kl 18.00
Plats: Utomhus på Kyrknäsets grillplats.
Föreläsning om växter. Både nya och gamla 
medlemmar är varmt välkomna! 
Tärna Trädgårdssällskap

Flyg från Hemavan-Stockholm 
Måndag, fredag och söndag.
www.hemavantarnabyairport.se

A4 
PAPPER

80g vitt papper, 
perfekt till din skrivare!

Paket 500 ark
Ohålat 50:- • Hålat 60:-

Låda 2500 ark
Ohålat 225:- • Hålat 260:-

Blåvägen 246, Storuman
info@tryckeriet.nu • 0951-100 17

Priser inkl. moms

Ett varmt tack till alla som hedrat minnet av vår älskade

Matty Burman
vid hennes bortgång och begravning.

Tack också till personalen på Vikbacka för god omvårdnad. 

Maj-Britt & Jan-Olov
Alf-Göran & Anette

Anneli & Tomas
Ingvar & Annbritt

Barnbarn, barnbarnsbarn

Ett varmt tack för all omtanke. telefonsamtal, personliga 
besök, blommor och gåvor till olika fonder vid

Adolf Gustavssons
bortgång och begravning.

Barbro
Ronny, Lena, Joakim med familjer
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Skolg. 10 • 070-365 15 49 • info@ngmab.se • www.ngmab.se

Kontakta oss för kostnadsfri offert! 
Mattläggning • Våtrum • Målning
Golvslipning/vård • Tapetsering

 Blå vägen 222, Storuman • 070-335 45 58

Elkraft • Elinstallationer
Fibersvetsning • Fiberblåsning

Schaktuppdrag

Information om våra
öppettider

  

HOTELLET är öppet 
som vanligt.

Följ oss på sociala medier 
för info om vad som händer 

i restaurangen

Har ni frågor om vad som 
händer med vår verksamhet 

så ring gärna! 

Vi jobbar på med 
vårt hotell! 

Kom ihåg att ta hand 
om varandra och följ de 
restriktioner som ges, 

så kan vi fortare återgå 
till vanliga rutiner.

www.hotelltoppen.se
Tel. 0951-777 00

STENSELE RUNT 2020
En digital tävling där alla kan vara med, 
oavsett var du befinner dig!

Tävlingen pågår 1 juni - 6 juni 

För att delta:
•  Spring eller gå minst 1 km (barn upp till 15 år)  
 eller minst 4 km (vuxna).
•  Efterregistrera dig sedan på vår hemsida senast  
 6 juni kl 14.00 och ange sträcka, datum och den  
	 tid	du	fick.
•  Presentkort lottas ut bland deltagarna 
 6/6 kl 15.00, och vinnaren meddelas direkt.

För mer info se www.stenselesportklubb.se elller vår Facebook

Vinn presentkort 
på 100:- eller 500:-

Lycka till!

Träffpunkt
Vi möts UTE och kokar kaffe, samtalar, 
berättar och sjunger. Välkomna!

Torsdagar kl 13.00-15.00
Grillplatsen vid
Församlingshemmet, Tärnaby

Vilhelmina Lärcentrum ger

Yrkeskurser hösten 2020
- Bussförare (yrkesförarutbildning)
- Specialpedagogik 1
 (kunskaper om funktionshinder, webbkurs med poddar)
- Specialpedagogik 2
 (webbkurs med poddar, fortsättning efter kurs 1)
- Fortsättningskurs svets (kvällskurs, 3 kvällar/vecka)

För företagare och andra intresserade:
- Grundkurs i redovisning (kvällskurs, webb)
- Påbyggnadskurs i redovisning (kvällskurs, webb)
- Grundkurs i bokföring och deklaration (kvällskurs, webb)

Information och anmälan: http://vilhelminalarcentrum.se

SYV Sara Danielsson
Tel 0940-146 04

Mån-fre 09.30-17.30 • Lunchöppet • Lör 10-14 • Skolg. 10 Storuman

Till morsdag öppnar 

vi upp vår TRÄDGÅRD

0951-107 31

Träd • Buskar • Perenner • Jord m.m. Se kommande annons

NORTHERN 
LIGHTS

AV PATRICK LANCER

UTSTÄLLNING

Kontakt: patricklancerart@gmail.com
i samarbete med Studiefrämjandet (H)järnkoll Västerbotten

16,17 & 24/5 kl 12-15
STUDIEFRÄMJANDET
Blåvägen 224, Storuman

Årsstämma 18/6 kl 18.30 
Bygdegården Skarvsjöby

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Skarvsjö VVO / Noansberget VVO
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Vi tror på kraften i lokala samarbeten. Tillsammans med skogsägare, 
företag och entreprenörer i bygden skapar Sveaskog värde i hela 
produktionskedjan. Ett exempel är leverans av möbelkubb till sågen 
i Glommersträsk. Ett annat är rakt, stolt talltimmer för golv och hyllor 
till Setra Malå. Virkesbehovet är stort, och din skog kan bidra till 
klimatsmarta slutprodukter och tillväxt i bygden. 

Gör en bra virkesaffär. 
Låt mig räkna på din skog.

Richard Holmgren
Sorsele, Storuman, 
Lycksele, Malå  
0953-416 51

Din skog kan göra 
gott för bygden.

André Dahlgren
Lycksele, Malå, 
Norsjö
0950-231 78

Richard Holmgren
Sorsele, Storuman, 
Malå
0953-416 51

Intresseanmälan till 
2020/21 års älgjakt

Älgjakten bedrivs i arrendeform. Intresseanmälan görs 
till arrendatorn för respektive område. Kontaktuppgifter 
till	arrendator	finns	på	hemsidan	www.allmskog-ac.nu

Anmälan ska vara individuell och ska ha inkommit 
senast 2020-06-10.

Behöriga att anmäla sig till älgjakten är följande 
kategorier:

Kategori 1.  Delägare i delägarfastighet

Kategori 2.  Make/maka, sambo eller barn till delägare i   
 delägarfastighet. (delägaren anmäler dessa).

Kategori 3.  Mantalskriven inom allmänningsområdet.
 Till kategorin räknas också person som
 tidigare varit bosatt inom allmännings-
 området och som varit medlem i jaktlag inom  
	 TSA	men	som	flyttat	till	anann	ort	inom  
 kommunen.

Kategori 4. Gästjägare.
 Älgjaktlaget har rätt att ta in gästjägare i   
 jaktlaget. Gästjägare får lösa ett årskort 
 för 1500 kr av TSA som gäller för hela   
 jaktsäsongen. 
 Det krävs dock att jaktlaget godkänner   
 personen som jaktlagsmedlem. Gästjägaren  
 anmäls på samma sätt som övriga.

För	övriga	upplysningar	kontakta	Anders	Pettersson	
tel. 070-567 78 67. Se även info på vår hemsida: 
www.allmskog-ac.nu

Allmänningsstyrelsen

Nya biblioteket i Tärnaby
Biblioteksflytten från Skytteanska skolan till Folkan 
drar tyvärr ut på tiden på grund av försenade leveranser. 
Det är idag svårt att säga ett datum för öppningen, 
men vi hoppas på att kunna välkomna våra besökare 
till nya lokaler under sommaren.

Om det finns frågor kring bokreservationer och utlåning, 
kontakta oss på biblioteket i Storuman så försöker vi hjälpa 
till!

Tel. 0951-141 80 mellan kl 11-16 eller 
biblioteket@storuman.se

Storumans kommunbibliotek

KYRKOFULLMÄKTIGE  I SÖDRA  
LAPPLANDS PASTORAT

Kallelse till sammanträde på S:t Mikaelsgården i 
Lycksele. Tisdagen den 26 maj 2020, kl. 12.00, 
för handläggning av ärenden enligt anslagen och utsänd 
föredragningslista
H. Mårtensson, Ordförande

Tag hänsyn till folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, utifrån Covid-19! 

Alkohol är 
beroendeframkallande

 

Finns på ditt Systembolag
Northern Lager   | Nr 33815
Northern Blonde | Nr 33063 
Northern Stout    | Nr 31474
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Trots rådande situation med Covid-19 & mängder med 
inställda evenemang, resor och mycket restriktioner i 

butiker siktar vi på att fortsätta öppningen av vår
BYGGVARUHANDEL i Dikanäs, Vilhelmina. 

Vårt mål är att kunna hjälpa er att få tag på de ni
behöver & "villhöver" 

Vi kommer erbjuda er ett blandat och varierande 
sortiment av grejer såsom:

BYGGVAROR

och till detta 
passar de bra

med olika jordar från

Vår leverantör av Penséer &
Pelargoner och framöver blir de
massor av Sommarblommor! 

Visa hänsyn, håll avstånden och tvätta händerna. 

NYÖPPNAD
BUTIK I

DIKANÄS

VIRKE

VVS FÄRG
PRESENTER

& DELIKATESSER 

NYÖPPNAD
BUTIK I

DIKANÄS

H-Fjäll Bygg och Service AB
@hfjellshandelsbod

Mail: hfjellshandelsbod@gmail.com 
Telefon: 0760 33 99 66

Välkomna!

Kreativ 
avdelningschef
med intresse för HR söks till 
Psykiatriska öppenvården, 
vuxna, för Södra Lappland.

Placeringsort: Lycksele

Läs mer om tjänsten på 
www.regionvasterbotten.se

Se hit! 
Till hösten startar 

Undersköterskeutbildningen
Utbildningen är 1 1/2 år, startar i augusti 2020 och avslutas 
januari 2022. Behörighetskrav svenska på grundläggande 

nivå/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Studierna är CSN berättigade.

Är du intresserad? Kontakta studie- och yrkesvägledare 
Rebecka Nilsén rebecka.nilsen@storuman.se

Ansökan finns även på flera ställen i korridoren hos oss på 
Lärcentrum. Sista ansökningsdag är 31 maj.

Välkommen till oss på Storumans Lärcentrum!

  

Umlax AB är ett av de större företagen inom fiskodlingsbranschen och 
ledande inom rödingodling. Just nu befinner vi oss i en spännande 
och expansiv fas med ökande försäljning i Norden, framförallt i Sverige,
Finland och även i Europa.
Vår verksamhet finns i Lappland i Lycksele, Vilhelmina, Storuman, 
Arjeplogs och i Östersunds kommuner med cirka 30 anställda. 
Vi hanterar hela produktionskedjan, från ägg till färdig fisk, på röding.  
2019 omsatte vi 48 msek och målet är att vi ska omsätta 
100 msek 2024.

Vi söker en FISKODLARE till vår fiskproduktion i 
Slussfors.  Helst med utbildning och erfarenhet av mat-
fiskodling. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. 
B-körkort är nödvändigt och traktorkort meriterande. 
Säsongsanställning med möjlighet till en tillsvidare-
anställning. Med början så fort som möjligt.

Välkommen med i ett kompetent team som vill 
växa och utvecklas tillsammans. Vi ser gärna 
kvinnliga sökanden då männen är över-
representerade i företaget. För närmare 
upplysningar om dessa tjänster se www.umlax.se

För information om och ansökan till tjänsten
som FISKODLARE kontakta: 

Sture Svensson, Platschef
+46(0)950-177 92 eller
 +46(0)70 545 0391 
sture.svensson@umlax.se

Sista ansökningsdag är 2020-05-20

Du kan även läsa Badet på nätet
www.tryckeriet.nu
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KOM IHÅG!
Alla har inte tillgång till Facebook och andra sociala medier, 

vilket gör att dessa inte kan ta del av viktig information.

Se därför till att annonsera i Bladet så du når ALLA hushåll och företag 

i hela kommunen! Speciellt viktigt nu under den pågående pandemin, 

då frågorna är många och oron stor.

Maila ditt manus till annons@tryckeriet.nu eller ring 0951-100 17

Var står det? 

Den informationen 

har inte jag fått!

TRYCKERI & REKLAM
tryckeriet.nu

Storumans kommun planerar att inrätta 
ett skogsbrandvärn inför sommaren 2020

Värnet ska kunna förstärka och avlasta de ordinarie 
brandstyrkorna i samband med skogsbränder.

 
Vi söker personal till skogsbrandvärnet, helst har du en 
bakgrund som brandman eller erfarenhet av praktiskt 

skogsarbete. Det är också en fördel om du har motorsågs-
körkort eller likvärdig behörighet för användande av 

motorsåg.  Värnet kommer att utgå från brandstationen i 
Storuman så det är en fördel om du bor någonstans 

i kommunens östra del.

Efter en utbildning registrerar vi dig som frivillig och när 
räddningstjänstens resurser inte räcker kallar vi in dig. 

Om du då har möjlighet hjälper du oss att bekämpa 
skogsbränderna. Vi förser dig med utrustning och du får 

naturligtvis ersättning.

Verkar det intressant? 
Sista datum att skicka in din intresseanmälan

 är 22:a maj till raddning@storuman.se

Öka värdet 
på din skog

Ingen känner din skog som du.  
Men om du vill få tips på vilka åtgärder  

som kan öka lönsamheten i ditt skogsbruk  
så finns vi här för dig. 

En av virkesköparna i området är Andreas Stenvall.  
Ring honom så får du veta mer om skogliga tjänster  

som kan öka värdet på din skogsfastighet.  
Din lokala virkesköpare hittar du alltid  
på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

Andreas, virkesköpare
Storuman/Sorsele
tel 0951-154 84

sca.com/skog

Fo
to

 @
 M

ic
ha

el
 E

ng
m

an



OBS! Vidarespridning/kopiering/skärmdump etc. av annonser på detta uppslag är ej tillåtet utan vår kännedom © ST TRYCKERI & REKLAM 2019 www.tryckeriet.nu

Kyrkorna
i Storumans kommun

STENSELE FÖRSAMLING
FÖRSAMLINGSGÅRDEN STORUMAN: Onsdag 13/5 
kl 12.00 Utomhusfika. Kl 18-20 Öppen kyrka med 
möjlighet till enskild nattvard. Söndag 17/5 kl 11.00 
Gudstjänst. Onsdag 20/5 kl 12.00 Utomhusfika. Kl 
18-20 Öppen kyrka med möjlighet till enskild nattvard. 
Söndag 24/5 kl 11.00 Gudstjänst. Onsdag 27/5 
kl 12.00 Utomhusfika. Kl 18-20 Öppen kyrka med 
möjlighet till enskild nattvard.
HEMBYGDSGÅRDEN STORUMAN: Torsdag 21/5 kl 
08.00 Gökotta. Ta med egen stol och fika. Vid dåligt 
väder är vi i församlingsgården i Storuman.

FJÄLLDISTRIKTET
UMNÄS KYRA: Söndag 17/5 kl 11.00 Gudstjänst.

Med reservation för ändringar utifrån myndigheternas 
rekommendationer. Läs gärna Facebook för 
uppdatering eller ring oss vid funderingar. Karin 070-
311 41 51, Emilie 0951-265 06, Ann-Louise 0951-265 
10 och Friederike 0951-265 07.

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/stensele
Facebook: www.facebook.se/stenseleforsamling
Församlingsexpeditionen Storumans församlingsgård 
besökstid torsdagar kl 10-12.
Telefontid: måndag-fredag kl 10-12, 0951-265 00.

TÄRNA FÖRSAMLING
FÖRSAMLINGSHEMMET: Torsdag 14/5 kl 13-15 
Träffpunkt vid grillplatsen.
NORRA FJÄLLNÄS: Söndag 17/5 kl 11.00 
Byagudstjänst vid Gammskola. Ta med egen fikakorg. 
Kaffeelden är igång. Kristi himmelfärds dag Torsdag 
21/5 UDDEN: kl 08.00 Gökotta. VOIJTJAJAURE 
KAPELL kl 11.00 Gudstjänst. Kyrkkaffe utanför 
Voijtjagården. TÄRNA KYRKA: Söndag 24/5 kl 11.00 
Gudstjänst.
PASTORSEXPEDITION: Har stängt för besökare, vi 
utökar telefontiden ons-fre kl 10-14. Präst nås alltid på 
mobil 073-032 29 72 och kan träffas på pastors om 
man ringer i förväg.

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Storuman
Till följd av rekommendationer gällande Covid-19 har 
vi inga gudstjänster eller bönesamlingar tills vidare. Vi 
hänvisar till Gudstjänster i TV, radio och på Internet. 
Tillhör du någon av riskgrupperna och inte kan ta dig 
ut i samhället för att ex. handla, ring gärna så hjälper vi 
dig. Telefonnummer 076-766 95 68.

FRÄLSNINGSARMÉN Storuman
Alla aktiviteter är fortsatt inställda.
- God är Herren, en tillflykt på nödens dag, 
han känner den som flyr till honom. Nahum 1:7
För kontakt: 073-920 64 16 Roger, 
073-920 64 17 Marina.

MAT- OCH SÄTTPOTATIS
Matpotatis från 7:50/kg i 20 kg säck, 5 kg 50:- Sättpotatis, 
flera sorter. Hemkokt sylt flera sorter (60-70% bärhalt). 
Övrigt sortiment se www.potatisbilarna.se. Hjortron 
köpes! Säljes från lastbil.
SÖNDAG 17/5: Rusksele mittemot affären 9.15, Lycksele 
intill Dollar Store 10.15, Kattisavan bygdegård 11.30, 
Blåvikssjön rastplats 12, Åskilje affären 12.30, Gunnarn 
intill Konsum 13, Barsele Folkets hus 13.30, Stensele 14, 
Storuman IP 14.30. Sista turen för säsongen!
Ej kort. 070-353 41 86, 070-298 39 40

Vårstädning på kyrkogårdarna inom
Södra Lapplands pastorat
Gravlyktor, kransar m.m.
Gravlyktor, kransar eller annan vinterdekoration ber vi att ni plockar 
bort från graven senast 31 maj för att underlätta vårt arbete inför 
sommaren.

Om du har beställt sommarplantering måste gravrabatten vara 
avstädad så att avtalad tjänst kan utföras.

Sortering av trädgårdsavfall m.m.
Vi vädjar till gravrättsinnehavare och andra besökare på kyrkogårdarna 
att i samband med skötsel och plantering, sortera och lämna avfallet i 
behållare, som finns utplacerade på kyrkogårdarna.

Övrigt
Använd inte glasburkar eller glasvaser på grund av olycksfallsrisken 
för personal och besökare.

Vid frågor kontakta våra kyrkogårdsföreståndare:
Vilhelmina-, Stensele- och Dorotea-Risbäck församling,
Daniel Kultner tfn 0940-372 20
Lycksele- och Åsele-Fredrika församling,
Christer Myräng tfn 0950-276 76 

Upphandling Storumans kommun

Förläggningsarbete bredband
Inbjudan till anbudsgivning för förläggningsarbete av 
bredband i Storumans kommun.

Sista anbudsdag 2020-06-01

Läs mer på:
www.storuman.se/upphandling

ETT BÄTTRE LIV?
Anonymt och kostnadsfritt.  Vi hjälper varandra. 
Ring Storuman: 070-646 79 84.
Anonyma Alkoholister AL-anon: 
(Anhöriga) 070-331 48 84

R

annons@tryckeriet.nu • Tel. 0951-100 17

Utgivning:  Onsdag 27/5
Stoppdag:  Torsdag 21/5 kl 12.00
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Skyddsvisir
Godkända för vårdpersonal.

Kontakta oss för antal och offert

Hostskydd
för kassan

I plexi med aluminiumfot. Olika storlekar, 
både med och utan öppning nedtill.

Kontakta oss för offert

Rollup
85x200 med valfritt 
budskap.

inkl.
VÄSKA

Blåvägen 246, Storuman • Tel. 0951-100 17 • info@tryckeriet.nu

Golvdekalexem

pel

FÖR ETT 
TRYGGT ARBETE

DIGITALA MÖTEN 
på ett proffsigt sätt
En snygg bakgrund med din logo eller en annan 
tilltalande bild. Perfekt för dig som har många 
digitala möten hemifrån

Kontakta oss för antal och offert

 Trycks i flera olika 
storlekar och antal


