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Vad kan vi göra 
för dig och din skog?

Ingen känner din skog som du. Men om du  
är nyfiken på hur du kan öka värdet på din fastighet  
– eller om du vill få tiden att räcka längre – så finns 

vi på SCA här för dig.
Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Johan Stenvall
virkesköpare Storuman/Sorsele

tel 0951-154 80

Andreas Stenvall
virkesköpare Storuman/Sorsele

tel 0951-154 84

sca.com/skog
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Myndigheten för
yrkeshögskolan

inomUtbildning
yrkeshögskolan

Vilhelmina Lärcentrum anordnar tillsammans med Sollefteå
en yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta inom
krosshantering, asfaltverk eller betongindustri.

Utbildningsstart 9 nov 2020

Sista ansökningsdag 11 sep

• Distansutbildning
• Träffar på Lärcentrum
• 30% praktik
• Utbildningstiden är 1,5 år

Läs mer och anmäl dig via vår hemsida
www.vilhelminalarcentrum.se
Välkommen med din ansökan nu!

Vill du studera i höst?
Vi har platser kvar på följande utbildningar:
• Specialistundersköterska 
 med inriktning hälsoprevention
• Beroendeterapeut
• Digital musikproduktion
• Allmän kurs (läs upp din gymnasiekompetens)

Läs mer och sök på www.fhsk.nu

Erbjudandet gäller oavsett annonsstorlek, dock samma 
storlek på samtliga annonser. Kan ej kombineras med

andra rabatter. Endast ett paketerbjudande per annonsör.
Annonserna faktureras samtidigt i samband med 

första införandet.

OBS! Alla annonser skall vara publicerade senast 30/9 2020.

Passa på att annonsera inför höstens aktiviteter!

3 för 2 k
öp  betala för

Få 3:e annonsen gratis

annons@tryckeriet.nu • 0951-100 17 • www.tryckeriet.nu
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anslagstavlan
Vad som helst...Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres

 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

Läs mer på: 
www.svenskakyrkan.se/sodralappland/
lediga-tjanster

Vik. fritidsledare 75%
till Stensele församling

Johannes Frandsén / IKON

Flyg från Hemavan-Stockholm 
Mån-fredag och söndagar .
www.hemavantarnabyairport.se

LÄGENHET SÄLJES! 3:a i centrala Storuman
73,5 kvm. Balkong med em-sol. Hyra 4.668:- . Pris 15.000:- 
Repfond 10.000:- Inflytt tidigast 4/9. Ring 076-778 20 30

AVANCERAD 
TRÄDFÄLLNING

(Klättring)

SNICKARE
ROT/RUT-avdrag•F-skatt

Du är älskad o värdefull
Gud hör din bön

Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/du-ar-alskad/
Kom ihåg! Glöm inte!

Kaskeluokt vvo
Årsmöte i slakthuset 20/8 kl. 19.00. 

Enligt stadgarna. Styrelsen

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

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!

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

LOPPIS Ringvägen 42 i Storuman
Lördag & Söndag 8-9/8 kl 10-15

Vad som helst...

Mitt varma tack för alla blommor, kort och 
presenter på min 100-års dag! Ellen

I början på juli gick allas vår 

Stefan Stenman 
bort. Det är fint att se hur hans goda hjärta och sinne lämnat 

avtryck hos er andra så som det gjort hos oss själva. Tack till alla 
som hjälpt, stöttat och delat vår sorg i samband med pappas bortgång. 

Hoppas alla donationer till Hjärt-Lungfonden i samband med 
begravningen kan komma till användning och får möjlighet att 

hjälpa andra innan det är för sent.
Hampus & Jesper Stenman

Kallelse till ÅRSMÖTE 
med Storumans Folkets hus förening
Torsdag 27 augusti kl 18.00 Folkets Hus
Vi bjuder på fika. Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Är du redo för hösten?
Rollups • Banderoller • Skyltar • Affischer

Snabbt & Tryckt! www.tryckeriet.nu
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annons@tryckeriet.nu • Tel. 0951-100 17

Utgivning: Onsdag 19/8
Stoppdag: Torsdag 13/8 kl 12.00

Område: Storuman/Sorsele

V.34Nästa Blad!

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 2020-08-15
Läs mer och ansök https://www.humana.se/jobbportalen/

Kyrkorna
i Storumans kommun

STENSELE FÖRSAMLING
FÖRSAMLINGSGÅRDEN STORUMAN:
Lördag 8/8 kl 18.00 Gudstjänst. Onsdag 12/8 
kl 12.00 Utomhusfika. Kl 18.00 Kvällsmusik. Elin 
Marklund. Max 25 personer. Söndag 16/8 kl 10.00 
Gudstjänst. Onsdag 19/8 kl 12.00 Utomhusfika. Kl 
18.00 Öppen kyrka.

FJÄLLDISTRIKTET
UMNÄS KYRKA: Söndag 16/8 kl 16.00 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 6/8 kl 13-15 & 
torsdag 13/8 kl 13-15 Träffpunkt vid grillplatsen.
TÄRNA KYRKA: Söndag 16/8 kl 11.00 
Konfirmationsmässa.
VILA KAPELL: Söndag 9/8 kl 11.00 Mässa. Ta med 
fikakorg.

PASTORSEXPEDITION: har stängt för besökare, 
telefontider torsdag-fredag kl 10-14. Präst kan träffas på 
pastors om man ringer i förväg.

FRÄLSNINGSARMÉN Storuman
Lördag 8/8 kl 13.00 Uteandakt, med sång o fika,  
tillsammans med Lyktorna. 
Välkommen till Frälsningsarmén!
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Läs mer på: 
www.svenskakyrkan.se/sodralappland/
lediga-tjanster

Servicevaktmästare/lokalvård 
75% till Stensele församling

Läs mer på: 
www.svenskakyrkan.se/sodralappland/
lediga-tjanster

Förvaltningsassistent/
husmor 75% till Stensele församling

SKOLSTART LÅ 2020/2021 
för Storumans kommuns skolor
GRUNDSKOLAN och FÖRSKOLEKLASS
Skolarbete börjar tisdag den 25 augusti
med hel skoldag enligt nedan angivna tider:

Centralskolan        08.30-15.50
Stensele skola   08.20 
Röbroskolan    08.30-15.50 
  
PARKSKOLAN
Skolarbete börjar tisdag den 25 augusti 
Förskoleklass - åk 3      08.20 – 13.00

GUNNARNS SKOLA 
Skolarbete börjar tisdag den 25 augusti 
med skoldag enligt nedan angivna tider:

Förskoleklass  – åk 6   08.00 – 13.00
 
SLUSSFORS SKOLA 
Skolarbete börjar tisdag den 25 augusti 
med skoldag enligt nedan angivna tider:

åk 1 – 3 09.00 – 13.30
åk 4 - 6        09.00 – 15.15

SKYTTEANSKA SKOLAN, TÄRNABY
Skolarbete börjar tisdag den 25 augusti 
med skoldag enligt nedan angivna tider:

Förskoleklass - åk 3 08.25 – 13.35
åk 4 - 9                                08.25 – 15.50

LUSPENGYMNASIET
Upprop måndag 24 augusti i gymnasiets aula 

åk 2 – 3      09.00
åk 1           13.00

TÄRNABY ALPINA GYMNASIUM
Upprop måndag den 24 augusti kl 08.30

LÄRCENTRUM
Vårdutbildningarna startar måndag den 17 augusti.

Kurserna inom Lapplandsvux startar 
måndag den 24 augusti.

Särvux startar onsdag den 26 augusti.

FRITIDS-, KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blå vägen 242 | 923 81 Storuman
Tel. 0951-140 00 | info@storuman.se

STENNÄSVÄGEN 4 / BARSELE

1-plansvilla/fritidshus
Utgångspris: 150 000 kr
Boarea: 50 + 45 kvm
Tomtarea: 1524 kvm
Rum: 2, varav 1 sovrum.
Visning: Kontakta oss för att boka 
visning
Mäklare: Helene Johansson, 
070-333 30 54

LYCKSELE / TEL: 0950-143 70 / MAKLARHUSET.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

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


