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Sommarbyggen

Beckers Perfekt Plus Facade
Beckers mest hållbara fasadfärg som ger en 
motståndskraftig yta och bästa möjliga kulör-
hållning. 10 liter. Valfri kulör 2195:-

Standardkulör 10 lit

1995:-
Premiumtrall  
28x120 mm
Tryckimpregnerad. Åtgång ca 8,2 m/m².

Premiumtrall 28x120 mm från

14:90/m

Hemleverans? Vi kör ut till dig! 
Kontakta oss för prisuppgift.

Nilfisk  
Högtryckstvätt
C125.7-6 Home X-tra. Har ett maximalt tryck 
på 125 bar. Flera tillbehör medföljer t ex 
terrasstvätt. Rek ca pris 2495:- 

TERRASS- 
TVÄTT  
INGÅR!

4495:-

1595:-

Ytterdörr 4-glas 10x21
Levereras med karm och Assas  
låskista 8765, vit. Rek ca pris 5195:-

Erbjudanderna gäller t.o.m 2020-06-15. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning.

STORUMAN Blå Vägen 255  •  Tel 0951-59 09 20  •  mån-fre 6.45-17.00, lör 10.00-13.00  •  k-bygg.se/fresks

Armat Takplåt TP20
Svart, klassisk profil, 0,5 mm. Har lång livslängd. 
Klarar montage av takstege, snörasskydd mm.  
Priset gäller lagerlagda längder.

99:-/m²Benders  
Marksten Labyrint
210x140x50 mm, grå. Skapa en tidlös, lättskött 
och hållbar uteplats mm med marksten.  
Finns även i grafit 219:-/m²

169:-/m²
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anslagstavlan
Vad som helst...Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres

Jesus säger: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet 
så ska ni få allt det andra också. Matt.6:33

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

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

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!

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

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

Årsstämma 18/6 kl 18.30 
Bygdegården Skarvsjöby

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Skarvsjö VVO / Noansberget VVO

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

DEARNA FILM
Vår senaste kortfilm 
ser Du på YouTube

GIERHKIE

LÄGENHET SÄLJES! Blåvägen 229 i Storuman
2:a. Ledig fr.o.m 1 juni. För mer info ring 070-590 00 55.

Ett varmt tack för all värmande omtanke 
och gåvor som hedrat minnet av
Karl Ivar ”Kiva” Brodin

vid hans bortgång och begravning.
Karin

Kristofer med familj
Karl-Johan med familj

All uppvaktning på våra födelsedagar 
undanbedes vänligen. Trevlig sommar!

Lotten & Leif Semrén

ÖNSKAS HYRA! Boende i Hemavan/Tärnaby
Stuga eller litet hus för långtidshyra/permanentboende. 
VVS önskvärt, avskilt läge inget hinder.
Thomas Ledin, ledinthomas@gmail.com, 073-063 07 76.

Vad som helst...

Försäljning av tidsskrifter
Dags för bibliotekets försäljning av tidsskrifter 

från tidigare årgångar. Vi startar den 1 juni kl 11.00

Välkomna in och fynda, först till kvarn!

Storumans kommunbibliotek

Swish- eller kontantbetalningPotat is säljes
SORSELE – Torsdag 4/6 vid Qstar kl 12.00-12.30
SLUSSFORS– Torsdag 4/6 vid Nostalgi-Esso kl 14.00-14.30
TÄRNABY –Fredag 5/6  vid Sporthotellet kl 12.00-13.00
HEMAVAN – Fredag 5/6 vid Nannas kl 14.00-14.30
Mat- och sättpotatis, Serafina mjölig, Bernadette fast-
kokande och Mandel. 
Vi finns i Tärna under helgen och kan lämna ut potatis efter 
ök om dessa tider ej passar.  Jonssons potatis | 070-632 42 12

Säsongsavslutning!

Storumans kommunfullmäktige sammanträder
Tisdag den 9 juni

Information om tid och plats samt de ärenden som ska 
behandlas meddelas i ortspressen och på kommunens 
webbplats www.storuman.se en vecka innan 
sammanträdet.

Storumans 
kommunfullmäktige

TACKKORT
Begravning • Bröllop • Dop

Födelsedag • Student • Konfirmation

Vi hjälper dig!

info@tryckeriet.nu • 0951-100 17 • Blå vägen 246
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 Blå vägen 222, Storuman • 070-335 45 58

Elkraft • Elinstallationer
Fibersvetsning • Fiberblåsning

Schaktuppdrag

STUDENT-
PLAKAT
Välj ut en bild, digital eller foto-
kopia så hjälper vi dig med ett 
personligt och vädertåligt
plakat baserat på favoritfärg 
och intressen!

Att tänka på:
Favoritfärg • Intressen • Klass

Ring 0951-100 17 eller maila
info@tryckeriet.nu

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

SISTA CHANSEN!

349:-

Är ert företag i behov av att vidta åtgärder 
för att säkra verksamhetens framtid?

Ta reda på om Region Västerbottens omställningscheck kan vara 
svaret för er.
 
Tillfällig omställningscheck är en ny stödform till företag med 
upp till nio anställda som drabbats hårt av pandemin.
 
Läs mer på: www.regionvasterbotten.se/omstallningscheck

Intensivintroduktion till omsorgen
Vill du bidra inom omsorgen? 
15-18 juni genomförs en intensivutbildning för introduktion 
till omsorgens verksamheter. Utbildningen går helt via fjärr och 
är kostnadsfri.
Mer information finns på www.storumanslarcentrum.se

Detta kan vara en möjlighet för dig som är fåmansföretagare att 
kunna jobba extra inom vården. Har du som företagare frågor kring 
denna möjlighet kontakta Näringslivskontoret
Mona Olofsson 070-547 60 80, 
mona.olovsson@storuman.se

  

PANTINSAMLING!
Onsdag 27 maj kl 18.00
Hjälp våra duktiga barn och ungdomar att kunna 
spela fotboll genom att skänka dina pantflaskor till oss.

Nu är det dags igen! Vi samlar in returflaskor och burkar 
i Stensele & Storuman. Ställ ut panten så den syns från 
vägen så hämtar vi den!  Om ni bor i någon av byarna 
eller vill skänka pant förutom pantkvällarna så hör av er.
Du kan också lämna panten direkt på Storhälla 
samma dag från kl 14.00. Vi bjuder på kaffe!

Kontakt: Susanne 070-644 49 66 • Åsa 070-331 48 84

Tack i förväg! Styrelsen i SIK Fotboll

Information om våra
öppettider

  

 MÅN-FRE  ÖPPET
 LÖR-SÖN  STÄNGT

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! 

Nu öppnar vi upp för 
Lunchservering 

på tallrik
mån-tors kl 11-13

Håll utkik på vår facebook och 
hemsida om vad som serveras!

www.hotelltoppen.se
Tel. 0951-777 00

  BOKA GÄRNA!

www.tryckeriet.nu
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Storumans kommun erbjuder grovavfalls-
hämtning genom byainsamling.

Vad får du lämna?
-  Kyl- och frysmöbler
-  Metallavfall, t.ex. cyklar, utegrillar, snöskyfflar
-  Deponirest, te.x. tegel, keramik, porslin
-  Brännbart avfall, t.ex. trasmattor, kläder, 
 brännbara möbler
-  Elskrot, t.ex. spisar, tvättmaskiner, datorer, TV.

Avfallet ska lämnas på anvisad plats i byn enligt nedan
angivna tider. Avfallet ska sorteras enligt skyltar och 
den information som ges på platsen. Alla smådelar ska 
förpackas väl i lådor eller säck. Farligt avfall, såsom 
färgburkar, spillolja, sprayburkar mm får inte lämnas 
vid grovsopsturen, utan ska lämnas på återvinnings-
centralen i Storuman (Miljöstationen) eller Tärnaby 
(Morkan). 

OBS! Du får INTE börja att lämna avfall redan nu. 
Detta för att underlätta för den som skall hämta 
avfallet och dessutom undvika att avfallet blir 
liggande för länge vid varje ställe. 
Att lämna avfall innan containrarna är på plats 
räknas som nedskräpning.

Gunnarn, fotbollsplanen 29/5 kl 15-20
  30/5 kl 10-16
Grundfors, ”bana Bertil”  30-31/5 kl 10-16
Åskilje, Bygdegården 14/6 kl 10-15
Långsjöby, fritidshuskärlen 6-7/6 kl 10-16
Skarvsjöby, gamla bränngropen 6-7/6 kl 10-16
Kaskeluokt 6-7/6 kl 10-16
Umasjö, grusmon 13-14/6 kl 10-16
Slussfors, IK stugan, slalombacken  13-14/6 kl 10-16
Strömsund, fritidshuskärlen 13-14/6 kl 10-16

Grovavfallshämtning
i byarna

Blå vägen 242 | 923 81 Storuman
Tel. 0951-140 00 | info@storuman.se
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KLISTERMÄRKEN
• För inne- och utomhusbruk
• Färdiga ark med olika storlekar
• 3 storlekar per ark

Start- och monteringskostnad ingår. 
Priset gäller för tryck med färdig logga. 
Samma modell på alla 5 ark/beställning, 
ex. modell 1, 2 eller 3
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Modell 1

Modell 2
Modell 3

med eget motiv

5 ark
375:-

inkl. moms

Hör av dig till oss så tar 
vi fram ett förslag!

info@tryckeriet.nu • 0951-100 17

Snabbt och Tryckt!

KLISTERMÄRKEN 
med eget motiv

• För inne- och utomhusbruk
• Färdiga ark med olika storlekar
• 3 storlekar per ark
Start- och monteringskostnad ingår. Priset gäller 
för tryck med färdig logga. Samma modell på 
alla 5 ark/beställning, ex. modell 1, 2 eller 3.

Hör av dig till oss så tar vi fram ett förslag!

Snabbt och Tryckt!

info@tryckeriet.nu • 0951-100 17

FÖRENINGAR
Lotter och biljetter 

hittar ni hos oss, till loppispris!

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

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!
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Välkommen till
vår trädgård!

BLOMSTERTORG nedanför trädgården 
med SOMMARBLOMMOR

och annat fint till din trädgård

Äppelträd
Bärbuskar 

Prydnadsträd
Rosor

Perenner
Jord

Gödsel
& mycket mer...

Försäljning av:

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

Massor av fina
Buketter

Dekorationer
Planteringar
Krukrosor

Presentkort

Välkomna!

Extra öppet 
inför morsdag!

Lör 30/5  10.00 -15.00
Sön 31/5  10.00 -15.00

Förbeställ gärna dina blommor!

HITTA DIN NYA 
MY2021 HOS OSS!

Vi har både nya & begagnade skotrar! 

Stort utbud finns i lager 
för omgående leverans. 

ÖPPETTIDER 
MÅNDAG· FREDAG 08.00 -16.30 

LÖRDAG· SÖNDAG · STÄNGT 

�RSGRENS 
E':ATTN/CKSELE AB 

BLATTNICKSELE 0952-200 94, 200 74 

Magasinsvägen 9, Blattnicksele www.forsgrensbilservice.com 
Mejla oss på: info@forsgrensbilservice.com 

<D2020Bombardier R ecreationalProducts lnc(BRP). Med ensamrätt. 
TM,®ochBRP-logotypen är registreradevarumärken tillhörandeBRP ellerdess dotterbolag. 

ABRPBRAND � 
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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!

HALVA PRISET
på alla bågar i butiken

under juni månad. Gäller ej solglas och paketbågar.

Beställ tid för 
ögonhälsokontroll

0951-771 12 • storumansoptik@linsa.se

Välkommen in!
 Matilda, Julia och Jan-Erik

Vi flyttar till nya 
lokaler den 28/5

Blåvägen 207 
(fd Power Ups lokaler)

PostNord Storuman

Vilhelmina Lärcentrum ger

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informerar

Är du redo för sommarens 
byggprojekt?
Behöver du ändra eller installera ett nytt avlopp i sommar? 
Glöm inte att i god tid söka bygglov och miljötillstånd hos 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

För mer information om bygglov se www.storuman.se 
och för enskilt avlopp se www.avloppsguiden.se

Vi finns tillgängliga hela sommaren på 
0951-140 00 
eller mbn@storuman.se

annons@tryckeriet.nu
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
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annons@tryckeriet.nu • Tel. 0951-100 17 • Blå Vägen 246

Utgivning: Onsdag 10/6
Stoppdag: Torsdag 4/6 kl 12.00

Område: Storuman/Sorsele V.24

Kyrkorna
i Storumans kommun

Nästa Blad!

Gunnarn

STENSELE FÖRSAMLING
FÖRSAMLINGSGÅRDEN STORUMAN: Onsdag 27/5 
kl 12.00 Utomhusfika. Kl 18-20 Öppen kyrka, med 
möjlighet till enskild nattvard. Söndag 31/5 kl 11.00 
Gudstjänst. Onsdag 3/6 kl 12.00 Utomhusfika. Kl 
18-20 Öppen kyrka, med möjlighet till enskild nattvard. 
Söndag 7/6 OBS! Ny Tid! kl 10.00 Gudstjänst. 
Onsdag 10/6 kl 12.00 Utomhusfika. Kl 18-20 Öppen 
kyrka, med möjlighet till enskild nattvard.

FJÄLLDISTRIKTET
UMNÄS KYRKA: Söndag 31/5 kl 14.00 Gudstjänst, 
Lind.

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 i Stensele är öppen för besök 
tisdag och torsdag kl 10-12.
Telefontid: måndag-fredag kl 10-12, 0951-265 00.

TÄRNA FÖRSAMLING
FÖRSAMLINGSHEMMET: Torsdag 28/5 kl 13-15 
Träffpunkt vid grillplatsen. Torsdag 4/6 kl 13-15 
Träffpunkt vid grillplatsen. 
TÄRNA KYRKA: Söndag 31/5 kl 11.00 Mässa. 
Söndag 7/6 kl 11.00 Gudstjänst.

PASTORSEXPEDITION: Har stängt för besökare, vi 
utökar telefontiden onsdag-fredag kl 10-14.
Präst nås alltid på mobil 073-032 29 72 och kan träffas 
på pastors om man ringer i förväg.

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Gunnarn
Onsdag 27/5 kl 18.30 Gemenskapskväll via webben. 
Robert Granat, Nyköping, medverkar. Söndag 7/6 kl 
11.00 Gudstjänt i kapellet. Martin Reen predikar via 
webben. Mer info om hur du kan delta hemifrån, se 
kalendern på www.kyrktorget.se/gunnarn.filadelfia

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 

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

PÄRMAR 15:-/st
Vi säljer ut en hel drös med pärmar i A4 format 

till riktigt bra pris! Varierande skick, olika färger.

Först till kvarn!

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



Tjejer se hit! 
Lycksele Tjejjour har planen att utöka sin jour-

verksamhet för att nå hela inlandet. Därför söker 
vi nu tjejer som vill engagera sig. 

Vi letar efter dig som är duktig på att lyssna och vill stödja 
och stärka unga tjejer. Låter det intressant eller vill du ha 
mer information är du välkommen att höra av dig till oss, 

oavsett var i inlandet du bor. Du når oss på facebook, 
instagram och via lyckseletjejjour@hotmail.com 

Ta hand om
 varandra!

Alkohol är 
beroendeframkallande

 

Finns på ditt Systembolag eller 
går att beställa från första juni.
Northern Golden Ale   | Nr 3464203
Northern Hjortron Ale | Nr 3463903 

 

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

AVANCERAD 
TRÄDFÄLLNING

(Klättring)

SNICKARE
ROT/RUT-avdrag•F-skatt


