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MAX 2 ST/MEDLEM. 

FÄRSK LAXFILÉ
Norge/Harbour. Odlad. Hel sida. Ca 1000 g. Latin: Salmo salar.

MAX 2 ST/MEDLEM.

MILD/MELLANLAGRAD OST Arla. I bit. 
Herrgård, Grevé, Svecia 28%, Präst 31%. Dackeost 
33-36% och Jämtländsk Hushållsost. Ca 667-1500 g.

59)=
MEDLEMSPRIS

GRÖNA VINDRUVOR I ASK
Sydafrika/Namibia/Coop. Klass 1. Kärnfria. 500 g.  
Jfr-pris 40:-/kg.

SMART VAL

Under hela Superveckan får du som är Coop-medlem 5 poäng extra/kr på 
alla varor i vårt Xtra-sortiment. Gäller 1/2–7/2 2021, både i butik och på coop.se

5
PO NG
XTRA

per krona på
alla Xtra- 

produkter20k/ask

FÄRSK LAXFILÉ

99k
MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/MEDLEM. 

LÖVBIFF
Sverige/Nyhléns Hugosons.  Av innanlår. Ca 900 g. 

129k

MEDLEMS-
KLIPP!

MAX 2 ST/MEDLEM. 

MJUKT TUNNBRÖD
Polarbröd. Välj mellan Sarek och Abisko. 360-375 g. 
Jfr-pris 40-41:67/kg.

15k
MEDLEMSPRIS

MEDLEMSPRIS

MEDLEMSPRIS

Extra  
många och  

låga medlems- 
priser hela  

veckan!

AKTUELLA



TRÄINDUSTRIARBETARE med känsla för kvalitet

KUNDADMINISTRATÖR med hjärta och engagemang
Nu söker vi en kommunikativ och utåtriktad administratör till kontoret i Sorsele.
Du trivs med att vara vår första kontakt med företagets kunder och vill vara en
representant för varumärket. Med rätt ambition har du möjlighet till karriär hos oss.

Arbetstid Heltid, dagtid 8–16.30.

Ansökan med personligt brev och CV till jobb@baseco.se, märkt med ”Kundadmin”, 
senast 8 februari eller tidigare då vi tillämpar löpande tillsättning av tjänsten. Anställningsstart 
snarast eller enligt överenskommelse. Kontakta Patrik Abrahamsson på 0952-550 16 eller 
patrik@baseco.se om du har frågor.

Läs mer om tjänsterna på baseco.se

Nu söker vi två praktiska och noggranna träarbetare till fabriken i Sorsele.
Du kommer främst att jobba i produktionslinjer där vi hyvlar, sorterar och emballerar
golv och paneler. Erfarenhet av liknande jobb är en merit men om du är det ansvars-
kännande råämnet vi söker kan vi erbjuda utbildning internt.

Arbetstid Heltid, dagtid 7–16.

Ansökan med personligt brev och CV till jobb@baseco.se, märkt med ”Fabrik 2021”.
Vi gör löpande urval så sök gärna omgående, men senast 8 februari. Kontakta Marcus
Abrahamsson på 0952-550 12 eller marcus@baseco.se vid frågor.

Familjeföretaget Baseco i Sorsele är marknadsledande i Sverige på 
massiva trägolv av hög kvalitet. Den senvuxna lappländska furan 
är grunden i vårt breda utbud av golv, paneler, hus och pellets. Vi 
omsätter ca 100 miljoner om året och är totalt ca 30 medarbetare.

Vi växer så det knakar.
Kom och jobba med oss!

KOMMUNALRÅDET HAR ORDET 
 
Här kommer lite information om vad som händer just nu i den kommunala världen; 
 
På kommunen jobbas det på som vanligt och vi närmar oss ett årsbokslut med allt 
vad det innebär. Tråkigt nog så fortsätter vi att minska i befolkning och det innebär 
att utmaningarna för kommande år blir ännu tuffare. Vi kommer att jobba med att 
analysera och ta fram konkreta förslag om hur vi ska vända befolkningstrenden.  
En stor betydelse har även hur staten väljer att lägga sina bidrag framöver.  
 
Vi har fått en hel del kompensation för covidhantering 2020 och 2021. För 2022 har 
vi inga klara besked ännu. Det innebär att för 2020 och budget 2021 pekar mot 
positiva resultat. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för engagemanget och 
för det jobb ni utför. 
 
Vad gäller corona så vet vi alla vilka råd som gäller från Folkhälsomyndigheten. Men 
det gäller för oss att vara extra försiktiga tills vaccineringen har kommit längre. Vi är 
väldigt glada att vi har kommit igång med vaccineringen och att alla som velat ta 
vaccinet i särskilt boende har blivit vaccinerade.  
 
Trafikverket har en utlysning om 150 miljoner kronor för snabbelbilsladdare. 
Sorsele har fått tre stycken tilldelade och det är Ammarnäs, Sorsele och 
Blattnicksele. Detta är en utlysning som innebär 100 % i uppbyggnad men inget 
bidrag för drift. Vårt uppdrag är att jobba fram villiga aktörer som vill satsa på 
detta. Jag ser det som ett viktigt led utifrån att Sorsele ska få en bra 
laddinfrastruktur i framtiden.  

 
Jag och kommunchefen försöker att boka in coronasäkra företagsbesök, där vårt 
fokus är mindre företag i besöksnäringen. Det är de som har lidit mest under 
pandemin och vill träffa dem för att se om kommunen kan göra någonting för att 
underlätta. 
 
Vi har haft ett möte med Skellefteåregionen där vi gått igenom verksamhetsplan 
2021-2022 och gymnasieskolans framtid i Skellefteåregionen. Vi i Sorsele har inlett 
samarbete vad gäller fjärrgymnasium mot Skellefteå, och det innebär i korthet att 
man kan läsa första året i Sorsele för att sedan läsa år 2 och år 3 i Skellefteå. Vi har 
också skrivit avtal med Arvidsjaur, det gymnasium som ligger närmast. Vi försöker 
nu påverka regionerna för att återinföra pendlingsmöjlighet till Arvidsjaur. 
 

 



Gratian Djurklinik 
Jag har inte öppet i 
Sorsele för tillfället på 
grund av Coronapan-
demin.

Kliniken i Slussfors 
är öppen med vissa 

inskränkiningar, 
tidsbokning  
0951-500 55

Operationer, Röntgen och andra avancerade 
undersökningar eller behandlingar utför vi i Slussfors!

ODLINGSINTRESSERADE SÖKES!

Vi på projekt Nyängen erbjuder odlingslotter 
för intresserade.

Varje lott är 20X20 meter. Provodlingsytan är 
10 HA. Odlingslotterna är gratis. 

Plats: Nyängen, Sorsele.

Projektet bjuder på 5 kg sättpotatis till varje 
odlare på Nyängen. Vi kommer stubbarbeta, 

harva, fräsa & gödsla marken våren 2021 
samt hålla en odlingskurs. Hör av er till oss 

för att boka en lott till sommaren! 
INTRESSERAD? 

Kontakt
Mail: info@evabromee.se

Telefon: 070 348 42 24 
Facebooksida: 

Nyängen/Nyängen ideell förening

Undertecknad svarar kostnadsfritt på frågor om 
hur du kan minska din energianvändning och 
därmed minska din belastning på klimatet.

Din kommunala energi- 
och klimatrådgivare 
Tom Backman, Tel 0952-140 56  
E-post: 
tom.backman@sorsele .se

5 smarta & lätta sätt att spara energi

1. Dra upp persiennerna på morgo-
nen. Låt solen kika in och värma upp 
rummet under dagtid.

2. Tina i kylskåpet. Mat som tinas i kyl-
skåpet hjälper kylen att hålla sig kall. 
Dessutom mår maten bättre av att tina 
långsamt.

3. Vädra snabbt och effektivt. Skapa 
ett korsdrag i 5 minuter så att luften 
hinner bytas ut men möbler och 
väggar håller kvar värmen.
 

4. Använder du ugnen så låt luckan stå 
öppen efter du är klar och tills värmen 
tagit slut.
 

5. Om du diskar för hand. Låt vattnet 
vara kvar i hon tills det kallnat.

Jesus säger: 
För människor är det omöjligt, 

men inte för Gud.
Ty för Gud är allting möjligt. 

Mark.10:27

Slussfors Fria församling
www.blogg.segertonen.se/

viktiga-ord/

All uppvaktning på min födelsedag 
undanbedes. 

Kerstin Svelander

UPPVAKTNING

Kyrkligt i Sorsele

 

 

 

 

 

Askonsdagsmässa i Sorsele kyrka 
Onsdagen 17/2, kl. 18.00 

Vi vill uppmärksamma att fastan börjar 
genom att fira mässa i Sorsele kyrka. 

Eftersom vi bara kan vara 8 pers. samtidigt 
behöver vi din anmälan. Ring senast tisdag 

16/2 till Yvónne Steinwall: 0953-416 63 
(Möjlighet till extra mässa finns) 
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www.svenskakyrkan.se/sorsele 
Facebook grupp: Svenska kyrkan Sorsele Församling 

 

Pastorsexpeditionen är stängd  
Telefonväxeln är öppen: må - to kl. 9-12   

 

tel 0952-10011 
 

Digitala gudstjänster i februari 

Söndagar 7/2, 14/2, 21/2 & 28/2:  
 

Du hittar gudstjänsterna på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/sorsele 

 

Barnverksamheten: 
Under februari erbjuder vi 

utomhusaktiviteter till barnen. Håll gärna 
utkik på vår hemsida. 

Ring 0952-108 32 för prisuppgifter.

ELDMARK är vårt varumärke och bakom det står familjeföretaget Lappland Allservice AB 

som sedan 10 år tillbaka utvecklat och tillverkar egna produkter. Du kan välja att besöka oss 

i butiken i Sorsele centrum eller genomföra dina inköp i vår E-butik! • Handtagen har spår för upphängning 

på stång eller i kedjor
• Öppna och stora, funkar med rejäla 

handskar

GREPPA - handtag till stekhäll, grytor, wokpanna mm.

• Kapsylöppnare i bägge hand-tagen

Vå
r id

é, d
esign och tillverkning

E-post: info@eldmark.se
Tel: 070-230 47 59

E-butik: www.eldmark.se

Gjutjärn från Skeppshult

Stekpannor,  grytor, våffeljärn, ungsformar, 

kryddkvarnar, proffsknivar och bestick från 

Svenska Skeppshult!

SorselelyftTeleskopisk lyft när du  
kört fast med skoter.  

Med lyften kan du lätta 
t.ex skoter, åkgräsklippare, 

4-hjuling, från marken och 

palla under. Om du kört fast 

kan du efter lyft enkelt släppa 

den åt sidan på fastare mark. 

Vå
r d

esig
n och tillverkning

BogserlinaDra loss skoter med elastisk lina!Pris: 590:-

”Brassa på” - elda på snö

Finns i tre storlekar
grund 440:-   maxi 495:-   maxi+ 595:-

”Stikkan” - hjälper dig göra 

tändved - ett handverktyg i gjutjärn 

med fastsatt stålkniv.
Hela konstruktionen monteras fast på 

en vägg. Stikkan tar liten plats och kan 

monteras vid den öppna  

spisen, braskaminen  
eller i vedbodenPerfekt för den som 

inte är van att  hantera en yxa!Pris: 1 495:-

Lyftkapacitet: 255kg  
Höjd: 0,5 - 1,3m  

Vikt: 6,2 kgPris: 1 890:-

Vi reserverar oss för prisändringar. Tryckt 2014-01-30

Snöskor från TSL
Smidiga snöskor för både motion och vandring i ter-

räng. Vi har flera olika storlekar och modeller i sorti-

mentet. Justerbar för olika skostorlekar. Snöskon är 

ledad för bästa möjliga komfort under vandring, de 

är utrustade med broddar för ett säkert grepp på is 

och i uppförsbacke. Pris från 1 690:-

Stavar - Gipron
Flera olika sorters kvalitetsstavar, teleskopiska så de passar kort som lång.  

Mycket stabil låsning av teleskopfunktionen!

Handla gärna direkt från vår E-butik

E-butik - handla bekvämt i lugn & ro!

SorselefisketBorgjaure Fiske &  Jaktcamp
Laisälven Gargån Stensundsforsen Norra Svergoträsk Harrträsket Storjuktan Snorsen Olsträsk  

samt många andra spännande fiskevatten.

www.sorselefisket.se Bokning/info.  Ulrik Thureson +46 (0)70 217 71 38

LAISÄLVEN Inside the municipal boundary there are several well-
known areas containing fast-flowing currents and rapids. These 

are excellent for grayling and trout and include: Hällforsen, Troll-
forsen, Vitforsen, Kvarnforsen and Gargesonforsen. The rapids are 

filled with large boulders but at Gargesonforsen the river changes 
character and its bed becomes more gravelly. There are a number 

of interesting fishing spots further downstream, including Långfor-
sen and Storforsen. 

Foto: Håkan Stenlund

Foto: Håkan Stenlund

Laisälven

Stensundsforsen

Gipperträsk

Broschyrer, foldrar och trycksaker
Vi tar fram dessa i små serier i A4 eller A3 format i färg.

Fiskekort, biljetter och lotter.
Storleken på korten skapas utifrån era önskemål.

Kuvert med färgtryck
Pris ex. 794:- inklusive moms för
500 st kuvert med tryck i fyrfärg

Kopieringspapper
Både A4 hålat och ohålat, samt A3.
Även en del färgat papper finns i lager

Nästa SorseleAktuellt vecka 5 tisdag 2 Februari
Manusstopp fredag 29 januari 

Annons bokas via:  
E-post: annons@sorseleaktuellt.se Tele: 0952-108 32



Information detaljplan Blattnicksele

Sorsele kommun har fått in en ansökan om att få göra en planändring på campingområdet i 
Blattnicksele. Ansökande är Christina Espegren, som beskriver sina planer på detta sätt: 
 
” En levande landsbygd, det är vad vi alla önskar att få ha. Nu kommer möjligheten då jag 
önskar gå in och ändra detaljplanen för ”campingen” till hustomter. Det blir inga vanliga 
tomter.  
Nej, de blir 25 st. sjötomter som ej har strandskydd. I ett av Europas vackraste 
naturområde. Detta kommer att innebära ett stort lyft för hela Sorsele kommun och vi som 
bor här. Blattnicksele kommer att bli känt. Då det här projektet kommer att lanseras som 
”Gräddhyllan” 
Med rätt marknadsföring så kommer vi att få hit riktigt kapitalstarka köpare till dessa 
tomter. Vilket kommer att gynna samtliga här på orten av ”synergi” effekten. 
Företagare kommer alla att känna av detta, men också du som bor här med tanke på jobb, 
bostadspriser som stiger på samma sätt som på andra populära orter. Och att orten växer 
och vi får en levande landsbygd, ja det kan du nu vara med och påverka. 
Restauranghuset med poolområdet, liksom bastu och tennisbanan kommer att finnas kvar. 
Likaså badplatsen. 
Så med andra ord. Vi kan både få äta kakan, men ändock ha den kvar.” 
 
Åsikter önskas 
Eftersom området är av allmänt intresse kommer eventuell planprocess att ske med ett 
utökat förfarande. Kommunstyrelsen, som beslutar om planbesked, vill ha ett bra 
beslutsunderlag, därav detta tidiga samråd. Under både samrådet och granskningen har 
allmänheten rätt att komma med synpunkter. Om planbesked ges så tas ett förslag på 
ändrad detaljplan fram.  
 
Detaljplaneförslaget ställs i så fall ut för samråd och alla synpunkter beaktas innan 
detaljplanen ställs ut för granskning, även där får alla komma med synpunkter som beaktas 
innan eventuellt antagande. Detta innebär med andra ord att allmänheten ges möjlighet 
att komma med synpunkter vid två olika tillfällen, om kommunstyrelsen beviljar ett 
planbesked.  
 
Även om ett planbesked ges så är det inget löfte om att detaljplanen antas av politiken. Ett 
positivt planbesked ger den sökande en möjlighet att visa möjligheterna som kan ske med 
hjälp av planändringen. 
 
Planprocessen 

 

 
För att politikerna ska ha ett bra beslutsunderlag inför beslut om planbesked vill vi att ni 
svarar på frågorna i denna enkät. Sista svarsdag 28 februari 2021. 
 
https://bit.ly/3ch2HtI 
 
Har du inte möjlighet att svara på frågorna digitalt, maila therese.brannlund@sorsele.se så 
skickar vi dem per post. 
Informationen och länken finns även på Sorsele kommuns hemsida.  
 

 
 
Planförslag 
 
Vid frågor gällande planförslaget kontakta Christina Espegren, 072-536 12 83 
Vid frågor gällande planprocessen kontakta Therese Brännlund, Sorsele Kommun,  
0952-140 58. 

Vid frågor gällande planförslaget kontakta Christina Espegren, 072-536 12 83
Vid frågor gällande planprocessen kontakta Therese Brännlund, Sorsele Kommun, 
0952-140 58.


