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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!

För nästa 
generations 
papper & mammor
Och framtidens trappor och pappor för den 
 delen. Norrskog och Norra Skogsägarna har 
gått samman till en starkare och tydligare   aktör 
på skogens och de norrländska  skogsägarnas 
sida. Nu heter vi Norra Skog och är 27 000 
 medlemmar som drivs av samma sak. Att ut-
veckla värdet av livet och råvaran i norrländska 
skogar – idag och i generationer framåt.

norraskog.se
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anslagstavlan
Vad som helst...Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres

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

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

Jesus säger: ”Se, jag gör allting nytt.”
 Upp. 21:5

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

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

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

Korpen Storuman avvecklas 
pga. för lite intresse till att bilda styrelse.
Tack för den här tiden!

 Vill du börja rida?
Vi hälsar nya och gamla medlemmar välkomna 
till Luspens Ryttarförening

Höstterminen börjar vecka 34, kom in med din anmälan 
så snart som möjligt för att säkra din plats.

Vi erbjuder nybörjargrupper, fortsättningsgrupper samt vuxengrupper 
dagtid och kvällstid. Du kan även köpa 5 eller 10 kort. 

Kom ihåg att du kan nyttja ditt friskvårdsbidrag till ridning! 
Uppgifter om priser och ridabonnemang, samt vår 
anmälningsblankett finner du på vår hemsida 
www.luspensryttarforening.se

Vid frågor går det bra att maila oss på lurf@stensele.com

SPF Seniorerna Storumanbygden
INBJUDER TILL GRILLDAG

15/6 kl 13.00 vid Hembygdsgården
Medtag stol, ett glatt humör och 50:-

Välkommen!

Måndag 15/6 kl 12.00-16.00
finns vi på parkeringen vid ICA

försäljning av färsk & nyrökt fisk, sill, 
rökt kött, tunnbröd m.m. Välkomna!

Vad som helst...

All uppvaktning på min födelsedag undanbedes! 
Harry Jonasson

Båtklubbens årsmöte
Under rådande Corona-omständigheter kommer 
mötet att genomföras via digital plattform. 
Kontakta Agnieszka Rombe på 070-303 00 87 
för att få länk till mötet som hålls 
tisdagen den 16 juni kl 18.30. Välkomna! Styrelsen

Ett varmt tack till alla som tänkt på oss i vår stora sorg, 
med blommor, besök, samtal och gåvor till 

olika fonder vid vår älskade

Katarina Bäcklund Gustafssons
bortgång & begravning.

Andreas, Isak & Malte
Ulf & Mona

Susanne, Cecilia, Christina med familj

VILL DU SYNAS HÄR?
Köpes - Säljes - Hyres - Uthyres-annons 100:-. annons@tryckeriet.nu

2 nummer  kvar av Bladet 
innan semesteruppehåll

v.26  24/6 • v. 28  8/7
annons@tryckeriet.nu • 0951-100 17
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Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i 
Storuman har stängt 22/6 - 26/6

Under perioden 29/6-14/8 finns 
vi på Storumans sjukstuga, 
lokal sjukgymnastiken.

Du behöver inte anmäla dig i receptionen 
innan besöket.

Trevlig sommar önskar personalen!

Telefon 090-785 93 19 eller 1177, 
eller kontakta oss via hemsidan 1177.se

Psykiatriska öppenvårds-
mottagningen

Skolg. 10 • 070-365 15 49 • info@ngmab.se • www.ngmab.se

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

Sommarschema   

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!

JUNI
9 Hamburgertisdag kl 17-18.30
16  Hamburgertisdag kl 17-18.30
19-21  Stängt
23  Hamburgertisdag kl 17-18.30
24 Quiz (om omständigheterna 
 tillåter) Anmälan till 0951-777 00.

JULI
2 Grillkväll
7  Hamburgertisdag kl 17-18.30
8  Beer Talk
 Anmälan till 0951-777 00
14  Hamburgertisdag kl 17-18.30
15 Tapas Prosecco-kväll
 Anmälan till 0951-777 00
21 Hamburgertisdag kl 17-18.30
22 Beer Talk
 Anmälan till 0951-777 00

 

 
 
 

För dig som börjar åk 3+4 i höst!  
 

Vill DU vara med? Registrera dig i lånedisken  
på Storumans kommunbibliotek fr.o.m. 8 juni.  

OBS! Max 40 deltagare. 
 

Måndag 17/8 kl. 17.00-19.00 
 

samlas registrerade deltagare utanför  
biblioteket. Vi kommer att hålla träffen utomhus  

så se till att du har kläder efter väder! 
 

 

Välkommen! 
Årets tema: ”Genom portalen” 

Onsdagar kl 18.30. Gratis att delta. 
Anmälan sker på plats.

Delta i minst 5 av 8 tävlingar så har du chans att 
vinna ett presentkort på 2000:- hos Utrustad
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Välkommen till 
Kommunserien 

i löpning 2020
Kom och motionera med oss!

 24/6 Storuman, Skidstadion
   Kontakt: Simon Kristoffersson 073-059 05 43
 1/7 Skarvsjöby, Tallbergsvägen
   Kontakt: Joel Kerro, 073-823 64 42
 8/7 Slussfors, Skidstadion
   Kontakt: Moa Appeby 070-595 43 24
 15/7 Långsjöby, Elljusspåret
   Kontakt: David Lindberg 070-273 12 64
 22/7 Grundfors, Terrängspåret
   Kontakt: Jimmie Bengtsson 070-223 86 54
 29/7 Gunnarn, Idrottsplatsen
   Kontakt: Sara Norberg, 073-041 86 18
 5/8 Stensele, Rullskidbanan (Kommunmästerskap)
   Kontakt: Ralf Arklöf 070-318 43 67

Utlottning av presentkort till varje vecka!

TACKKORT
Begravning • Bröllop • Dop

Födelsedag • Student • Konfirmation

info@tryckeriet.nu • 0951-100 17 • Blå vägen 246

Årsstämma 18/6 kl 18.30 
Bygdegården Skarvsjöby

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Skarvsjö VVO / Noansberget VVO
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Rollup
85x200 med valfritt 

budskap.

1590:-
inkl.

VÄSKA

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

FÖR ETT 
TRYGGT ARBETE
Skyddsvisir
Godkända för 
vårdpersonal.

55:-
/st

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 Storuman

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
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Årets studentfirande kommer att se annorlunda ut 
i år, men vår ambition är att studenterna ska få ett så 
bra avslut som vi bara kan ge dem trots rådande
restriktioner.

Luspengymnasiet håller skolavslutningen i aulan 
torsdag 11 juni för åk 3. Vi har inte någon aktivitet för 
allmänheten på skolgården pga. den rådande
pandemin och vi vill att ni respekterar det.

Skolavslutning för åk 1 och 2 tillsammans 
med handledaren onsdag 10 juni.

Beslut för Luspengymnasiets 
skolavslutning 2020

STORUMAN - TÄRNABY

Mijjen sijjienommeh / Våra ortnamn
- Vad berättar dom?
Måndag 15 juni kl 18-20

Välkommen till en digital föreläsning med Ann-Charlotte Sjaggo 
om våra ortsnamn i allmänhet men framför allt i Luspie/Dearna.

Anmälan och information för tillgång till digital länk via ZOOM:
www.medborgarskolan.se (sökord Sápmi),

samisksamordning@storuman.se eller 076-117 77 96 
 Anmäl dig senast torsdag 11/6.

Sommarmusiker
Under sommaren spelas musik på olika 
platser runt om i Storumans kommun

15 juni - 15 augusti

Plats  Tid
Förskolor 08.30-14.00
Bea´s Blommor 08.30-15.00
Olika boenden      10.30, 13.00, 14.30
ICA  10-11, 14-16
Hotell Toppen 11.00-14.00
Akkan/Biblioteket 12.00-16.00
Torget  12.00-16.00
Tågstationen 13.00
Café Utsikten 14.00-19.00
Campingen 15.00-18.00

Stanna ,  lyssna  och  njut!

Nu är det snart dags för inflytt på Storumans 
kommuns nya trygghetsboende. 

Vi kan nu erbjuda 11 stycken helt nyrenoverade lägenheter 
med inflytt från 1 september och framåt.
Lägenheterna som ligger på Järnvägsgatan 2 är rymliga 
med ettor på cirka 47 kvadratmeter och tvåor på cirka 67 
kvadratmeter. De är nyrenoverade med egen tvättmaskin, 
torktumlare, kök och badrum. Det kommer att finnas 
tillgång till carport, cykelförråd och en trevlig utomhusmiljö 
med grillplats. En del av utrymmet är också gemensamt för 
umgänge och aktiviteter.
 
På trygghetsboendet kommer det att finnas en boende-
värd/värdinna som ansvarar för social aktivering, samordnar 
insatser och ser till så att de boende har en trygg och bra 
vardag.

Läs mer om vårt biståndsbedömda trygghetsboende på 
www.storuman.se/trygghetsboende

Inflyttningsklart i nya 
trygghetsboendet

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

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
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 Blå vägen 222, Storuman • 070-335 45 58

Elkraft • Elinstallationer
Fibersvetsning • Fiberblåsning

Schaktuppdrag

SEMESTERSTÄNGT
Stängt v.28 & 29

Handelsbankens kontor i Storuman 
kommer att vara stängt 6/7-17/7.

Under sommaren har vi låg bemanning så kom 
redan nu in till oss om du har investeringsplaner 
eller lånebehov.

Glad sommar!
Fredrik, Carina och Eva

Storuman

Alkohol är 
beroendeframkallande

 

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

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

Utgivning: Onsdag 24/6
Stoppdag: Torsdag 18/6 kl 12.00

Område: Storuman/Sorsele V.26

Kyrkorna i Storumans kommun

Nästa Blad!

Gunnarn

STENSELE FÖRSAMLING
FÖRSAMLINGSGÅRDEN STORUMAN: Onsdag 10/6 
kl 12.00 Utomhusfika. Kl 18-20 Öppen kyrka, med 
möjlighet till enskild nattvard. Söndag 14/6 OBS! 
Ny tid! Kl 10.00 Gudstjänst. Onsdag 17/6 kl 12.00 
Utomhusfika. Kl 18-20 Öppen kyrka, med möjlighet till 
enskild nattvard. Söndag 21/6 OBS! Ny tid! Kl 10.00 
Gudstjänst. Onsdag 24/6 kl 12.00 Utomhusfika. Kl 
18.00 Kvällsmusik. OBS! Max 25 personer.

FJÄLLDISTRIKTET
UMNÄS KYRKA - utomhus: Söndag 14/6 kl 11.00 
Gudstjänst, Örnberg.

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 11/6 kl 13-15 
Träffpunkt vid grillplatsen. Torsdag 18/6 kl 13-15 
Träffpunkt vid grillplatsen. 
TÄRNA KYRKA: Söndag 14/6 kl 11.00 Gudstjänst. 
Söndag 21/6 kl 11.00 Mässa. 
TÄRNABY CAMPING: Midsommardagen 20/6 kl 
11.00 Ekumenisk gudstjänst vid kåtan. Vi bjuder på 
fika!
PASTORSEXPEDITION: Har stängt för besökare, 
telefontider 10-12/6 ons-fre kl 10-14. OBS! 17-19/6 
inga telefontider. Präst nås alltid på mobil 073-032 29 
72 och kan träffas på pastors om man ringer i förväg.

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Gunnarn
Onsdag 10/6 kl 18.30 Gemenskapskväll via webben 
med nattvard. Söndag 14/6 kl 17.00 Församlingsge-
menskap. Medtag förtäring/grillning. Sandudden Grund-
fors (badplatsen). Onsdag 17/6 kl 18.30 Gemen-
skapskväll via webben. Mer info om hur du kan delta 
hemifrån, se kalendern på www.kyrkotorget.se/gunnarn.
filadelfia

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Storuman
Söndag 14/6 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Therese predikar. Viktigt Församlingsmöte! Beslut 
om att anställa ungdomsledare. Kan du inte delta men 
vill va med i beslutet skicka mail till 
filadelfia@pingststoruman.se eller ta kontakt med 
Sofia 070-674 32 03.

FRÄLSNINGSARMÉN Storuman
För oss är det gott att vara nära Gud. Vi hoppas på att 
just DU vill prova, smaka och se att Gud är god! Han 
mättar den hungrige med sitt goda. Vi fortsätter följa 
rekommendationerna ”Håll i, håll ut”. (Inga möten före 
31/8). Vi vill se fram emot hösten med hopp! Lovad 
vare Herren dag efter dag! Han bär vår börda, Gud är 
vår räddning. Kristus för Storuman.



Delad glädje är 
dubbel glädje!
När du annonserar i ditt lokala annonsblad, be då även 
om att få samannonsering i de orter du vill synas i. 
Då hjälper vi dig att nå fler läsare till ännu bättre priser.

Perfekt för dig som vill synas hos en större läsarkrets 
utan att behöva sköta alla kontakter själv!

Upp till

50% rabatt
annons@tryckeriet.nu • 0951-100 17 • www.tryckeriet.nu

VILHELMINA-aktuellt

Kontakta oss, vi 
berättar gärna mer!

Du kan jobba med  
din skog helt själv.  

Men du måste inte.
Ingen känner din skog som du. Är du  

dessutom nyfiken på att öka värdet på din 
fastighet – eller om du vill få tiden att räcka 

längre – så finns vi på SCA här för dig.

Ring din virkesköpare Andreas på tel 070-374 53 84  
så berättar han mer. Din lokala virkesköpare hittar  

du alltid på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

Andreas, virkesköpare sca.com/skog
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Kundcenter Privat 
0771-22 11 22 

Glad sommar!
I juni, juli och augusti har vi öppet enligt nedan. 
Ring oss för tidsbokning på övriga tider.

Swedbank Lycksele, tel. 0950-348 00
Måndag-fredag 10.00-13.00 

Swedbank Vilhelmina, tel. 0940-555 40
Måndag-fredag 10.00-13.00 

Swedbank Storuman, tel. 0951-266 30 
Måndag-fredag 10.00-13.00
Semesterstängt v.29-32

Swedbank Malå, tel. 0953-345 90 
Måndag, onsdag-fredag 10.00-13.00
Tisdag - Stängt
Semesterstängt v.28-31

För mer kontaktinformation gå in på 
Swedbank.se/kontakt

Tillfälligt avbrott  
i fjärrvärmenätet
Gäller Storuman och Stensele

Onsdagen den 10 juni  
klockan 18:00 - 22:00

Det innebär att värme och varmvatten 
påverkas för dig som är fjärrvärmekund.

skekraft.se/driftinfo
0910-77 25 50


