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MUSIK & TEATER 
Hösten 2020

Riv ut och spara! i Storuman

Bli medlem 
Årsavgift ord.150:- fam. medlem 80:-. Ungd. under 26 år 50:-

Kajsa Olofsson, 076-806 06 44

Tisdag 22/9 kl 19.30

Folkets Hus
Storuman

MOTILI

 Läs mer på  www.storuman.riksteatern.se

SARA AJNNAK
Sara Ajnnak är en prisbelönad och  spännande artist som banar nya vägar för 
den samiska musiken och utvecklar det samiska ljudlandskapet på ett kreativt och 
experimentellt sätt. Hennes senaste album Gulldalit – Can you hear me? (2018) 
nominerades till en svensk Grammis i februari 2019, och vann samma år pris för 
Album of the year i World Traditional-kategorin under the Independent Music 
Awards i New York. 
Pris: Scenpass 100:-, ordinarie 150:-, ungdomar upp till 20 år gratis

WAO
Folkmusikgruppen WAO (Wilho Akseli Ollikainen) sprider visor och dikter av 
sångaren och poeten Vilho Ollikainen (1934-98) från byn Ullatti i Norrbotten. 
Vilho levde, sjöng, kände och tänkte om existensen, kärleken och mörkret. 
Om naturen, människans villkor och världens gång. 
Pris: Scenpass 100:-, ordinarie 150:-, ungdomar upp till 20 år gratis

HISTORIEN OM HILLEVI
Emma Ahlberg Ek och Hilleviensemblen berättar den sanna historien om Hillevi 
Öberg – fiolspelkvinnan från Medelpad som redan vid 18 års ålder bestämde 
sig för att förverkliga sig själv som musiker i en tid där kvinnan i alla avseenden 
förväntades stå i mannens skugga. Via spelmanstävlingar i Sverige och musik-
akademi i Tyskland hamnade hon så småningom i Boden som biografviolinist 
och sedan i Kiruna som stumfilmsmusiker och innehavare av ett musikkonditori.
Pris: Scenpass 100:-, ordinarie 150:-, ungdomar upp till 20 år gratis

DANIEL LEMMA
I den enkla sättningen kommer Daniel Lemma närmare sin musikaliska själ än 
någon annanstans. Konserten blir en intim avskalad kväll där Daniel Lemma 
växlar mellan sina egna låtar, andras låtar som inspirerat honom, samt de Karin 
Boyetolkningar som legat till grund för föreställningen ”Stjärnornas Tröst” på 
Göteborgs Stadsteater.
Pris: Scenpass 100:-, ordinarie 150:-, ungdomar upp till 20 år gratis
OBS! Endast förbokning! Ring 0951-77700, Hotell Toppen

Tisdag 6/10 kl 19.00

Folkets Hus
Storuman

MOTILI
Torsdag 22/10 kl 19.00

Folkets Hus
Storuman

MOTILI

Onsdag 18/11 kl 19.00

Hotell Toppen
Storuman

Tänk på att...
håll säkert avstånd i kön! Vi tar just nu bara in 50 personer i publiken, tills myndigheterna 

säger annat. Om ni är osäkra eller har frågor – hör av er till våra publikvärdar.

MOTILI
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anslagstavlan
Vad som helst...Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres

Flytt-REA, upp till 50% rabatt, med start 23/9

Följ oss på: 
facebook.com/MagasinMixVilhelmina

Storgatan 19
Vilhelmina
070-221 92 69

Nu byter jag lokaler, för att slå upp nya dörrar överst i Kyrksta’n 
lagom till julhandeln!

Välkommen till Magasin Mix 
secondhandbutiken i Vilhelmina Kyrkstad

Följ oss även på Instagram: 
instagram.com/magasinmixvilhelmina

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

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

Om honom, Jesus, vittnar alla profeterna, att var och en som tror 
på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Apg. 10:43

Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

LEDIG LÄGENHET på Järnvägsg. 20 B i Storuman
3 rok 79m2. 5775:-/mån. Uthyres omgående. Tel. 070-453 16 71.

LEDIG LÄGENHET på Järnvägsg. 20 A i Storuman
2 rok 65m2. 4918:-/mån. Uthyres omgående. Tel. 070-453 16 71.

Information till PRO:s 
medlemmar i Storuman

Så här i Coronatider vill vi tala om att vi inte glömt våra 
medlemmar. Vi planerar att äta surströmming lite senare i 
höst om coronaläget förbättras. Annons kommer i så fall. 

Vårt hopp just nu står till att folkhälsomyndigheten lättar på 
restriktionerna för riskgrupperna, och att höstens uppstart av 

skolorna inte startar ny smittspridning.
Vi ser fram emot att snart träffas igen!

PRO:s styrelse i Storuman

YOGA FÖR NYBÖRJARE 
Start tors 1/10 kl 18.30 ABF Storuman
Ledare: Svitlana. Anmälan till ABF 0951-77790

Välkomna att använda våra lokaler i 
Storuman till studiecirklar, även på distans!
Lokalerna passar även bra till utställningar. 
Kontakta Lage på tel. 070-286 98 15 för mer info.

ÄLGKÖTT KÖPES!
072-016 45 15

Vad som helst...

Efter 52 år som frisör i Storuman avslutar jag nu 
verksamheten. Tack alla kunder för dessa år. 

Tack alla som gett mig blommor och 
presenter när jag nu slutar.

Solkatten, Katarina

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Delägare i Finnäs-Bergsäters vägsamfällighet 

inklusive Strejkmyrvägen.
Vi träffas i Skarvsjöby bygdegård den 20 sep kl 18.00

På dagordning: Val av styrelse och revisorer.
Välkomna! Jonas Danielsson, Nils-Gunnar Jaktklund

LÄGENHET SÄLJES! på Trädgårdsvägen 13 B
49m2. Översta våningen med balkong. För mer info och visning 
ring Titi 076-746 55 87 efter kl 17.00

Vårt varma tack till alla som hedrat 

Thea och Eskil Winka
i samband med deras bortgång 

och vid begravningarna.
Syskonbarnen

LÄGENHET SÄLJES! Blåvägen 235 i Storuman
Tillträde 1 oktober eller enligt ök.
För mer info ring 072-702 30 41.

Flyg från Hemavan-Stockholm 
Mån, tors, fre och söndagar .
www.hemavantarnabyairport.se

All ev. uppvaktning på min födelsedag 
undanbedes - Gunnar Backman
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POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ
Cherie, King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Sava, Gul 
mandel, Amandine m.fl. Morötter, lök, rödbetor, solrosfrö, 
fodermorötter. Nykokt sylt, flera sorter (60-70% bärhalt). 
Övrigt sortiment se www.potatisbilarna.se. 
Säljes från lastbil.
SÖNDAG 20/9: 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. Nästa tur om 4 veckor.
Ej kort. 070-353 41 86, 070-298 39 40

ÖPPET VARANNAN LÖRDAG
med start 19 september kl 10-13

Övriga datum: 3/10, 17/10, 14/11, 28/11 och 12/12.
VIKTIGT! Begränsat antal personer i butiken, personal 

vid dörren kontrollerar. Ingen fikaservering. 
Själpaketering gäller, så ta med egen kasse.

Tack för att ni respekterar detta, hjälper till att hålla god 
ordning och visar hänsyn mot varandra och personal!

Kom och se barktäkterna 
vid Gardsjöbäcken

Onsdag 23 september kl 13-15
Välkomna till ett besök vid Gardsjöbäcken där vi studerar 

samiska barktäkter i de gamla tallarna. 
Arkeolog Berit Andersson från Västerbottens museum

berättar om bruket av tallens innerbark som resulterat i bark-
täkter. 

Vi utgår från grustaget på östra sidan av Gardsjöbäcken 
på norra sidan av E12:an vid Ankarsund.

P.g.a Corona så sker transporten från Tärna och Storuman i 
egna bilar och deltagarna tar med egen förtäring.

Aktiviteten anordnas av Alla tiders Storuman och Akteneprojektet 
samt Västerbottens museum

För anmälan & övriga kurser/distanskurser: 
0951-101 77 • www.medborgarskolan.se

Handarbete Onsdagar 23/9 kl 13-15
med Katarina på Medborgarskolan
	 medtag	handarbete	&	fikabröd.

Jägarexamen Storuman start 12 oktober
Skoterkurs Storuman 6/10
Skoterkurs Hemavan 11-13/12
Skoterkurs Sorsele 18-20/12

Cirkelträning 21/9 kl 18.30-19.30
Moves 23/9 kl 18.30-19.30
Core  23/9 kl 19.30-20.15
I samarb. med Aktiv Ungdom i Hemavan. Info: Susanne 070-228 27 98

VÄLKOMNA TILL OSS!

Upphandling Storumans kommun

Nybyggnation av VA-ledningar, 
Ackjaspåret, Hemavan
Inbjudan till anbudsgivning för markentreprenad 
i Storumans kommun.

Sista anbudsdag 2020-09-30

Läs mer på:
www.storuman.se/upphandling

Nygatan 1 Stourman • Tel. 070-610 29 55 • filochfix@hotmail.com • filochfix.bokadirekt.se

Nyhet! Nu kan vi även 
erbjuda helkroppsmassage
Kicki har utbildat sig till friskvårdsmassör, 
och just nu kan du boka en tid till praktikpris!

PASSA PÅ! 400:- för 50 min helkroppsmassage
(svensk klassisk massage). Priset gäller under september månad

Riktlinjer för stöd till föreningar 
med anledning av Covid-19
Storumans kommun har beslutat att avsätta 100.000 kr 
extra från projektet nice till föreningar i kommunen. 
Bidraget är i första hand till för att hjälpa så att föreningar 
inte står med kostnader samtidigt som intäkter försvinner. 
FKUN:s arbetsutskott beslutar om fördelning av förenings-
bidrag om pengarna efter det att föreningarna har ansökt. 
Det står fritt för alla föreningar att söka. 
Efter att ansökningarna har kommit in så kommer en 
beredningsgrupp att bereda alla ansökningar och tar sedan 
ett beslut. 

Ansökningar mailas senast 2020-09-30 till
catarina.samuelsson@storuman.se

Jägarexamen
Några platser kvar, ring 0951-333 24

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

www.tryckeriet.nu
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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!

K
lip

p 
ut

 o
ch

 s
pa

ra

Återbegravning
Söndag 20 september kl 13.00

på Gamla kyrknäset
Återbegravning av kvarlevor, uppgrävda vid Vila Kapell 

och reglering av Överuman. I ceremonin medverkar bl.a. 
Sametingets ordförande Paulus Kuoljok och 

artisten Sara Ajnnak.
Arr: Västerbottens museum, Vadtejen Saemiej Sijte, Tärna församling

Höstens aktiviteter
i Tärna församling
PILGRIMSVANDRING 
Ga Kyrknäset Lördag 26/9, Samling vid kapellet Kl 10.00
Vi får höra lite om pilgrimsvandrande och går sedan i lugn takt en 
vandring utefter ”gammvägen” på en dryg timme. Halvvägs stannar 
vi för ett kaffestopp innan vi vänder och väl tillbaka firar vi pilgrims-
andakt i/vid kapellet. Vi bjuder på kaffe/te och en kaka, men ta 
gärna med om ni vill ha mer matsäck. Vid uppehåll finns även 
möjlighet att grilla vid grillplatsen efteråt.
Vid frågor kontakta Emelie Holmgren 073-032 29 72.

INFOMÖTE INFÖR ÅRETS KONFIRMANDTRÄFFAR
Torsdag 17/9, kl 18.00, för information och inskrivning. 
Alla elever i åk 8 med vårdnadshavare är välkomna till 
församlingshemmet. Även du som går i 9:an och inte är konfirmerad 
är varmt välkommen att vara med i år.
Första konfaträffen blir den 23/9 efter skolans slut.
För frågor kontakta Emelie Holmgren 073-032 29 72.

MUSIKLEK startar 16/9 kl 10-12 på församlingshemmet. 
Barn 0-6 år tillsammans med vuxen.
Sång o lek, fika med eftersnack. Ledare Daniel Svedberg.

TRÄFFPUNKTEN på grillplatsen vid församlingshemmet. 
Torsdagar 13.00-15.00
Ni kommer med berättelser, vi bjuder på kaffe/te o hembakat.
Torsdag 1/10 är träffen inställd.

TÄRNA KÖREN övar Torsdagar 18.00 på församlingshemmet. 
Ledare Daniel Svedberg.

Vid alla våra arrangemang tänker vi på 
avståndet och att vi som deltar är friska.

Stjärnöga, stjärnöga, når jag 
aldrig mer dina händer?

Tag mina händer och led mig 
in i ditt ljusa rike.

Stjärnöga, giv mig din fred 
och låt mig varda din like

- Bo Bergman

Vår kära

Karin Stenmark
* 9/3 1933

insomnade stilla
i Tärnaby 6/9 2020

SIGGE
Marita & Mattias

Susanne
Barnbarn, barnbarnsbarn

Släkt & vänner

Begravning och urnsättning sker 
sommaren 2021. Tänk gärna på 
Alzheimerfonden PG 90 11 19-8

Skog och trädgård

99% renare bensin!

0951-773 45

0951-773 45

MOTORSÅG
STIHL MS 201 C-M 6.990:- 

inkl. två extra kedjor
HJÄLMPAKET

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

Simon says...
Våra Filmers idé är enkel. Vi vill tillsammans med er 
dokumentera vardagen i Storumans kommun. För oss 
och för framtiden.  

Veckans tema är ”Jakt” 
Filma några klipp med din telefon så hjälper 
vi dig att skapa 1-3 minuters färdig film.  
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

Visste du att…
Det finns snart 200 filmer i vårt arkiv.
För varje film du skickar in så hjälps vi åt att 
föreviga vardagen i kommunen. Tack!

Vi växer på Youtube!
Vår filmkanal har hittills haft över 
22 000 visningar. Hurra!

annons@tryckeriet.nu

www.tryckeriet.nu
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STUGA TILL SALU

MARGARETAS VÄG 1, HEMAVAN  1:811

MARGARETAS VÄG 1, HEMAVAN  1:811
Lågenergistuga i ett etablerat stugområde 
i närheten av Gondolen.

Stor stuga i traditionell stil med torv på taket, 
för er som behöver bra med plats för familj 
och gäster.

Plats för upp till tio personer och carport 
för bilen och snöskotern.

www.byggaditthem.se

Henry: 0046 70 288 68 28
henry@hemavanpanorama.se

(Vissa detaljer är tillägg)

Tryck o Layout: ST tryckeri & reklam 2020 • www.tryckeriet.nu

ÄNDRADE RUTINER
gällande Bladet
Fr.o.m v.40 ändras vår manusstoppsdag för 
bladet till ONSDAGAR. Detta innebär för dig 
som önskar annonsera i Bladet, att du behöver 
lämna in manus senast onsdagar kl 12.00 veckan 
före önskad utgivning.

Vecka manusstopp utgivning
 40 23/9 30/9
 42 7/10 14/10
 44 21/10 28/10
 46 4/11 11/11
 48 18/11 25/11
 50 2/12 9/12
 51 9/12 16/12

OBS! OBS! OBS! OBS! 

annons@tryckeriet.nu • 0951-100 17
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Mycket är oklart just nu men en sak är säkert...

Vi hjälper dig!
Rollups

Broschyrer
Visitkort
Affischer

Banderoller
Skyltar & Dekaler

Självklart ordnar vi både tryck & layout!

Blåvägen 246, Storuman • info@tryckeriet.nu • 0951-100 17
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Mycket är oklart just nu men en sak är säkert...

Vi hjälper dig!
Rollups

Broschyrer
Visitkort
Affischer

Banderoller
Skyltar & Dekaler

Självklart ordnar vi både tryck & layout!

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

Utgivning: Onsdag 30/9
Stoppdag: Onsdag 23/9 kl 12.00

Område: Storuman/Sorsele V.40

Kyrkorna i Storumans kommun

Nästa Blad!

Gunnarn

STENSELE FÖRSAMLING
FÖRSAMLINGSGÅRDEN STORUMAN: Onsdag 16/9 kl 
12.00 Onsdagsfika. Kl 18.00 Stilla musik med andakt. 
Söndag 20/8 kl 11.00 Gudstjänst. Onsdag 23/9 kl 
12.00 Onsdagsfika. Kl 18.00 Kvällsmässa.
Söndag 27/9 kl 11.00 Gudstjänst. Tisdag 29/9 
kl 13.00 Träffpunkten. Onsdag 30/9 kl 12.00 
Onsdagsfika. Kl 18.00 Stilla musik med andakt.
ÅSKILJE FÖRSAMLINGSHEM: Torsdag 24/9 kl 13.00 
Åskiljeträffen.

FJÄLLDISTRIKTET
UMNÄS KYRKA: Söndag 20/9 kl 11.00 Gudstjänst, 
Lind.

Med reservation för ändringar utifrån myndigheternas 
rekommendationer. Läs gärna Facebook för
uppdatering, eller ring oss vid funderingar!
Karin 070-3114151, Emilie 0951-26506, Ann-Louise 
0951-26510 och Friederike 0951-26507.

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/stensele
Facebook: www.facebook.se/stenseleforsamling
Församlingsexpeditionen Storumans församlingsgård 
besökstid; torsdagar kl 10-12.
Tel. mån - fre kl 10 -12 Telefon: 0951-265 00.

TÄRNA FÖRSAMLING
GRILLPLATSEN vid församlingshemmet: Torsdag 
17/9, 24/9 kl 13-15 Träffpunkt.
FÖRSAMLINGSHEMMET: Torsdag 17/9 kl 18.00 
Informationsmöte för årets konfirmander med 
vårdnadshavare. Torsdag 24/9 kl 18.00 Tärnakören 
övar. Tisdag 29/9 kl 18.00 Tärnakören övar. Onsdag 
23/9, 30/9 kl 10-12 Musiklek för barn 0-6 år i vuxens 
sällskap.
TÄRNA KYRKA: Torsdag 17/9 kl 18.00 Tärnakören 
övar. Söndag 27/9 kl 11.00 Gudstjänst.
HEMAVAN FJÄLLSTATION: Söndag 20/9 kl 
11.00 Sammanlyst Välkomstgudstjänst för årets 
Bibelfjällselever.
GAMLA KYRKNÄSET: Lördag 26/9 kl 10.00 
Pilgrimsvandring efter ”gammvägen”.

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Gunnarn
Onsdag 16/9 kl 18.30 Internetgemenskap. Torsdag 
17/9 kl 18.00 Styrelsebön. Söndag 20/8 kl 11.00 
Bibelstudium. Medtag fika. Onsdag 23/9 kl 18.30 
Internetgemenskap. Lördag 26/9 kl 10.00 Skåp & 
förrådsstädning. Köksplanering.

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Storuman
Söndag 20/9 kl 18.00 Stilla bön. Söndag 4/10 kl 
11.00 Gudstjänst med nattvard och barnvälsignelse. 
Julia Gardström predikar. Söndagsskola. Second hand 
öppet varannan lördag - se separat annons!

Besök ortens kyrkor!
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ÅRETS  
KULTUR 
KOMMUN

VÄSTERBOTTEN

Vi arbetar med digitala lösningar för att erbjuda vår 
publik kulturupplevelser. Kolla våra hemsidor  
för aktuell information:  norrlandsoperan.se,  
vbm.se, vasterbottensteatern.se, storuman.se

Kulturen som samhällsbärare, 
spelar den någon roll?
22 september kl 18.00 • Storumans Folkets Hus

Det är hög tid att diskutera kulturens betydelse för en plats 
och för de som bor där. Spelar det någon roll 
om man på en mindre ort har tillgång till 
kulturupplevelser?

Politiker och företrädare för kulturen 
deltar. Kom, lyssna och delta även du!

Moderator: Pia Sjögren

Fri entré. P g a Covid 19 är det begränsat 
antal platser, föranmälan krävs: E-post till  
sofia.andersson@vbm.se senast den 20/9.

Arrangör: Västerbottensteatern, Norrlandsoperan, 
Västerbottens museum och Storumans kommun – Årets 
Kulturkommun i Västerbotten 2019/20.

Mer kultur i Storuman:

Invigning av Storuman som  
Årets berättarkommun 2020/2021
22 september kl 19.00 
Storumans Folkets Hus
Entré med biljett till Sara Ajnnaks konsert.
Arrangör: Nordiskt Berättarcentrum/ Västerbottensteatern 
och Storumans kommun.
 

SARA AJNNAK
22 september kl 19.30   •  Storumans Folkets Hus

Grammisnominerad, prisad på Independent Music Awards 
och Folk- & Världsmusikgalan –  hyllade Sara Ajnnak banar 
nya vägar för den samiska musiken på ett kreativt och 
experimentellt sätt.  Välkommen till en resa i tid och rum 
där Sara med sin scennärvaro griper tag i dig och med sin 
röst förmedlar känslor som når djupt ända in i själen.

 

Biljetter: inget förköp, begränsat antal platser. Entré vuxen 
150 kr, medlem TF 100 kr, ungdom t.o.m. 20 år gratis. 
Arr: Storumans Musik – och Teaterförening.

KULTUR I STORUMAN 
ÅRETS KULTURKOMMUN 2019/20

ÅRETS KULTURDEBATT!

 

 
 

Sara Ajnnak – sång och jojk  
Børre Flyen - slagverk 
Stein Austrud – diverse instrument

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

Vi är glada att få meddela att från augusti ingår BGL Revision 
i vår organisation! På kontoret i Storuman hittar ni Maria 

och Göran, som fortsätter som tidigare, men även 
Josefin Jonsson som flyttat hem.

RevisorCompaniet finns nu på nio orter – Skellefteå, 
Malå, Sorsele, Hemavan, Lycksele, Arjeplog, Bureå, 

Stockholm – och Storuman. 

RevisorCompaniet hjälper små och stora företag, föreningar 
och privatpersoner med bl.a. bokföring, lönehantering, bokslut, 
deklarationer, revision och rådgivning. Vårt mål är att erbjuda 

våra kunder lokal service med tjänster av hög kvalitet.

Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna att besöka oss på 
kontoret på Bondevägen 4 (Företagscentrum). Kom och prata 
med oss om ni har några funderingar om ert nuvarande eller 

tilltänkta företagande. 

Välkommen!

För mer information om oss: www.revisorcompaniet.se  

RevisorCompaniet – Vi hjälper företagsamma 
människor att förverkliga sina drömmar.

BGL Revision till 
RevisorCompaniet

Marcus Öjeryd
Auktoriserad revisor

Sorsele

Maria Larsson
Redovisningskonsult

Storuman

Stefan Hällberg
VD/Auktoriserad revisor

Skellefteå

Josefin Jonsson
Revisorassistent

Storuman

Göran Larsson
Konsult

Storuman


