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Få ut det mesta 
och bästa av ditt 
skogsägande
Nu finns vi över hela norra Sverige, för  
lokal kunskap och ett personligt bemötande. 
Genom att erbjuda kunskap och tjänster 
ökar vi värdet på din skog - idag och i 
generationer framåt. 

Kontakta en skogsinspektor nära dig. 

norraskog.se/kontakt
010-583 10 00

0950-137 45

sommar!glad
Vi på Medborgarskolan vill önska 

alla våra deltagare, kursledare 

och samverkansparter en

Varmt välkomna till oss i höst, 

vi har massor av kurser 

som startar igång, se 

www.medborgarskolan.se 

Semester 6 juli - 17 aug

0951-10177

Sommarschema
  

Lunchservering 
på tallrik

mån-fre kl 11-13
À la carte servering

mån-lör kl 17-20
www.hotelltoppen.se

Tel. 0951-777 00

  BOKA GÄRNA!

JULI
8  Beer Talk
 Anmälan till 0951-777 00
14  Hamburgertisdag kl 17-18.30
21 Hamburgertisdag kl 17-18.30
22 Beer Talk
 Anmälan till 0951-777 00
25 Tapas Prosecco-kväll
 Anmälan till 0951-777 00
AUG
5  Skaldjursmiddag
12  Grillkväll

Trevlig sommar!

Håll utkik på vår facebook och 
hemsida för ändringar, aktuella

 händelser och evenemang!
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anslagstavlan
Vad som helst...Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres

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

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

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

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

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!

BESTÄLL DINA BILDER VIA VÅR APP! 
LADDA NER APPEN FOTOBUTIK (FUJIFILM). 
Följ instruktionerna, VÅR BUTIKSKOD ÄR 1262.
Ladda upp dina bilder, 
hämta dem i butiken. 

Vid behov ordnar vi hemleverans. Storgatan 34, LYCKSELE • 0950-109 06

Kom ihåg att ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst i god 
tid innan 3 juli. Vi har låg bemanning i juli och augusti, 
därför blir handläggningstiden längre än vanligt.
Vi håller stängt 20 juli till 9 augusti
Blanketter hittar du på www.storuman.se/fardtjanst

Blåvägen 242, 92381 Storuman
Tel. 0951-140 00 eller ks@storuman.se

Till dig som ska ansöka om färdtjänst 
eller riksfärdtjänst i sommar

• Fjällhandel + loppis 0940-802 49 • Konsum 0940-800 11
• Bergstens Åkeri mm 070-600 81 95

• Café Koppen, bageri, bensin mm 073-054 07 32
• H-fjälls Handelsbod, bygg, VVS, mm 070-221 65 81

• Dikanäsgrillen 070-218 67 83 • E-tjänster Grönfjäll 0731-800 166

Dikanäs marknad inställd i år
(pga Corona) men

Byn är öppen!
Varmt välkommen!
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LOPPIS Ringvägen 42 i Storuman
Fre 10/7 kl 14-18 • Lör 11/7 & Sön 12/7 kl 10-18

Vi har
Semesterstängt v.28-29

Välkommen åter och trevlig sommar!

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 “Min sommar”.  
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.

LÄGENHET SÄLJES! 3:a i HSB Storuman
B.v. med bra utsikt. Tillträde 1/8 eller tidigare efter ö.k. 
För info 070-626 95 19.

Vad som helst...

www.tryckeriet.nu
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Kyrkorna
i Storumans kommun

STENSELE FÖRSAMLING
FÖRSAMLINGSGÅRDEN STORUMAN: Onsdag 8/7 
kl 12.00 Utomhusfika. Söndag 12/7 kl 10.00 
Gudstjänst. Onsdag 15/7 kl 12.00 Utomhusfika. 
Torsdag 16/7 kl 18.00 Psalmtoppen. Inga-Lenaz. 
Lördag 18/7 kl 18.00 Gudstjänst. Söndagens 
gudstjänst utgår. Onsdag 22/7 kl 12.00 Utomhusfika. 
Kl 18.00 Kvällsmusik. Janet French. Max 25 personer. 
Söndag 26/7 kl 10.00 Gudstjänst. Onsdag 29/7 
kl 12.00 Utomhusfika. Kl 18.00 Kvällsmusik. Janet 
French. Max 25 personer. Söndag 2/8 kl 10.00 
Gudstjänst. Onsdag 5/8 kl 12.00 Utomhusfika. 
Onsdag 5/8 kl 18.00 Kvällsmusik. Elin Marklund. Max 
25 personer. Lördag 8/8 kl 18.00 Gudstjänst.
ÅSKILJE KYRKA: Åskilje kyrka öppen alla dagar under 
juli månad kl 11.00-15.00

FJÄLLDISTRIKTET
UMNÄS KYRKA: Söndag 19/7 kl 16.00 
Kvällsgudstjänst.

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
VOIJTJAJAURE KAPELL: Lördag 11/7 kl 18.00 
Musikandakt med fiol och orgel/Karl o Rose-Marie 
Vinberg. Söndag 12/7 kl 11.00 Mässa. Fika vid 
Voijtjagården.
FÖRSAMLINGSHEMMET: Torsdag 9/7 kl 13-15 
Träffpunkt vid grillplatsen. Torsdag 16/7 kl 13-15 
Träffpunkt vid grillplatsen. Torsdag 23/7 kl 13-15 
Träffpunkt vid grillplatsen. Torsdag 30/7 kl 13-15 
Träffpunkt vid grillplatsen. TÄRNA KYRKA: Söndag 
19/7 kl 11.00 Gudstjänst. Söndag 26/7 kl 11.00 
Mässa. Lördag 1/8 kl 18.00 Helgmålsbön utanför 
kyrkan. 
HEMAVAN KYRKAN: Lördag 25/7 kl 18.00 
Helgmålsbön. GAMLA KYRKNÄSET: Lördag 18/7 kl 
18.00 Helgmålsbön. Söndag 2/8 kl 11.00 Mässa. Ta 
med fikakorg.
PASTORSEXPEDITION: Har stängt för besökare, 
Telefontider Torsdag-Fredag 10-14. Präst kan träffas på 
pastors om man ringer i förväg. 

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Storuman
SJUNG UT! Vi samlas och sjunger, samtidigt som vi 
håller avstånd! Ta med egen stol och fikakorg. OBS! 
Inställt vid dåligt väder. Är du osäker ring 076-766 
95 68. 5/7 kl 11.00 Vid Barsele kapellet. 19/7 kl 
18.00 Campingen (nära lekparken). 2/8 kl 11.00 vid 
Barsele kapellet. 23/8 kl 12.00 vid Hembygdsgården. 
Församlingsgemenskap, ta med om du vill grilla korv.

Vi på Caverion Storuman expanderar och 
söker nu en till VVS-montör till vårt lag
Vi är ett bolag med stora ambitioner och vi gör allt från 
servicearbeten till större entreprenader.
I rollen VVS:are hos oss kommer du att arbeta mycket med 
frihet under ansvar och det är därför viktigt att du har en 
vilja och en förmåga att driva dina egna arbetsuppgifter. 
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av rörmokeri.

Om jobbet:
Vi utgår från Storuman men jobb på annan ort som därmed 
medför övernattningar, förekommer. För att trivas hos oss så 
är det viktigt att du är ordningsam och strukturerad i ditt 
arbete och gillar att förvalta och vårda kundkontakter. 
Omfattning: heltid.

Kompetenskrav:
B-körkort
Det är meriterande om du även skulle ha behörighet inom 
elarbeten, kylteknik och licenssvetsning, men inget krav.
Tillträde omgående
Urval sker löpande! Vi ser fram emot din ansökan!

För mer information kontakta: Jörgen Arklöf 072-586 20 27  
jorgen.x.arklof@caverion.com

Personlig assistent sökes
Jag är en 57-årig man som behöver assistans i min vardag, 
både i hemmet och utanför. Jag söker nu dig som är 
intresserad av en deltidtjänst på 50% hos mig.

Vem jag söker
Du skall vara glad, empatisk och positiv. Andra egenskaper 
som uppskattas är bra samarbetsförmåga, kreativitet och 
ansvarskänsla. Det är viktigt att du kan ta egna initiativ, 
då det är du som ska stödja mig i mitt liv. Det är också 
viktigt att personkemin stämmer. Körkort och tillgång till bil 
underlättar om du inte bor i Storuman. Jag ser gärna att du 
förstår och talar tydlig svenska.

Dina arbetsuppgifter
I hemmet är det allmänna sysslor som jag behöver hjälp med. 
Du som assistent ska till exempel laga mat, städa, men också 
hjälpa till vid dusch och klädvård. 

Arbetstid: Varierande dag, kväll, journatt och helg. 
Anställningsform: 50% Tillsvidareanställning
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetsort: Storuman
Ansökan: Din ansökan läses av personal på Humana, av 
kunden samt av arbetsledarna hos kunden. Skriv kort om dig 
själv och vem du är som person i ditt personliga brev som du 
bifogar i ansökan. Rekryteringen sker löpande så skicka gärna 
in din ansökan redan idag!

Sök jobbet senast 2020-08-31
Läs mer och ansök https://www.humana.se/jobbportalen/
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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

 0951-105 44
info@essomacken.se
www.essomacken.se

Fina priser!

Kom och tävla!
Under STORUMANDAGARNA 
26-28 juni, står saaben 
VID macken med 
kul frågesport!

Ö
 et hela sommaren!
måndag – fredag 7-21, lördag 8-21, söndag och helgdag 9-21. 

För aktuella tider - besök vår facebooksida. 

Verkstad, däckservice, gasolartiklar, butik, 
glass, läsk, korv och snabbmat
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Café och event i Storuman

mån-tis stängt
onsdag 12–20

torsdag-fredag-lördag 10–16
söndag 12–18

ÖÖPPPPEETTT
IDER 1 JULI–2 AUGUSSTTII @utsiktenstoruman

072-246 62 12
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Popup
café

från augusti 
och framåt 

26–27 
juni
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Digitala	samhällstjänster	-	föreläsningsprogram	
Hälsar	alla	besökare	välkomna	
	
Digitaliseringens	möjligheter	inom	vård	och	omsorg	
	
	
Hur	du	använder	1177	Vårdguidens	e-tjänster		
	
	
Din	möjlighet	@ll	digitalt	stöd	eller	behandling		

Kl:	13:00-13:10	
	
Kl:	13:15-	14:00	
	
	
Kl:	14:05-14:25	
	
	
Kl:	14:30-	15:00		

Storumans	kommun	
	
Åsa	Bygdesson,	Region	VästerboNen	
Ulrik	Dahlgren,	Glesbygdsmedicin,	VLL	
	
Julia	Hultdin	och	Therese	Erixon	
Kommunika@onsstaben,	VLL	
	
Karin	Gebart-Hedman,	E-hälsoenheten,VLL	
Carina	Gustafsson,	Folkhälsoenheten,	VLL 		

Digitaliseringens	möjligheter	inom	vård	och	omsorg	
	
	
Hur	du	använder	1177	Vårdguidens	e-tjänster		
	
	
Din	möjlighet	@ll	digitalt	stöd	eller	behandling		

Åsa	Bygdesson,	Region	VästerboNen	
Ulrik	Dahlgren,	Glesbygdsmedicin,	VLL	
	
Julia	Hultdin	och	Therese	Erixon	
Kommunika@onsstaben,	VLL	
	
Karin	Gebart-Hedman,	E-hälsoenheten,	VLL	
Carina	Gustafsson,	Folkhälsoenheten,	VLL	

Kl:	17:00-	17:45	
	
	
Kl:	17:50-	18:10	
	
	
Kl:	18:15-	18:45	

Har du eller någon du känner  
tankar på självmord?

Det finns hjälp och stöd att få!

•	 Om	det	är	akut	ring	112

•	 Storuman	och	Tärnaby	sjukstuga		
	 090-785	00	00	(regionens	växel)

•	 Psykiatrimottagning	Storuman		
	 090-785	93	19		

•		 Socialtjänsten	Storuman		
	 0951-140	00	(dagtid,	be	om	socialtjänsten)

•	 1177.se/stodlinjer

Digitala	samhällstjänster	-	föreläsningsprogram	
Hälsar	alla	besökare	välkomna	
	
Digitaliseringens	möjligheter	inom	vård	och	omsorg	
	
	
Hur	du	använder	1177	Vårdguidens	e-tjänster		
	
	
Din	möjlighet	@ll	digitalt	stöd	eller	behandling		

Kl:	13:00-13:10	
	
Kl:	13:15-	14:00	
	
	
Kl:	14:05-14:25	
	
	
Kl:	14:30-	15:00		

Storumans	kommun	
	
Åsa	Bygdesson,	Region	VästerboNen	
Ulrik	Dahlgren,	Glesbygdsmedicin,	VLL	
	
Julia	Hultdin	och	Therese	Erixon	
Kommunika@onsstaben,	VLL	
	
Karin	Gebart-Hedman,	E-hälsoenheten,VLL	
Carina	Gustafsson,	Folkhälsoenheten,	VLL 		

Digitaliseringens	möjligheter	inom	vård	och	omsorg	
	
	
Hur	du	använder	1177	Vårdguidens	e-tjänster		
	
	
Din	möjlighet	@ll	digitalt	stöd	eller	behandling		

Åsa	Bygdesson,	Region	VästerboNen	
Ulrik	Dahlgren,	Glesbygdsmedicin,	VLL	
	
Julia	Hultdin	och	Therese	Erixon	
Kommunika@onsstaben,	VLL	
	
Karin	Gebart-Hedman,	E-hälsoenheten,	VLL	
Carina	Gustafsson,	Folkhälsoenheten,	VLL	

Kl:	17:00-	17:45	
	
	
Kl:	17:50-	18:10	
	
	
Kl:	18:15-	18:45	

Har du eller någon du känner  
tankar på självmord?

Det finns hjälp och stöd att få!
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Välkommen till
vår trädgård!

Ny leverans av buskar, träd och perenner 1/7

Äppelträd
Bärbuskar 

Prydnadsträd
Rosor

Perenner
Jord

Gödsel
& mycket mer...

Försäljning av:

Mån-fre 09.30-17.30 • Lunch 12-13 • Lör 10-14 • Skolg. 10 Storuman

PERENNER 4 FÖR 3
Gäller hela säsongen

VINNAREN i Visit Storumans fototävling 
på Facebook är utsedd

- Läs mer på www.visitstoruman.se

Bladet (och Tryckeriet) tar semester
Därav håller vi stängt v.29,30,31

Första Bladet efter semestern kommer 
fredag v.32. Trevlig sommar!

www.tryckeriet.nu • annons@tryckeriet.nu


