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Nr:3 vecka 7  15 Februari 2021

Vi påminner om att följa
folkhälsomyndighetens
rekommendationer 
angående covid-19

ERBJUDANDEN
15/2– 21/2

Öppet: Mån-lör 8-20 Sön 10-20 Tele: 0952-539 90

AKTUELLA

COCKTAILTOMATER I ASK
Spanien/Marocko/Xtra. Klass 1. 250 g. 
Jfr-pris 39:60/kg.

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

SMÖR Sverige/Arla. Välj mellan olika sorter.
Gäller ej ekologiskt eller laktosfritt. 
500 g. Jfr-pris 59:80/kg.

SMÖR

29)=

MAX 5 KG/HUSHÅLL.

PÄRON/ÄPPLEN/APELSINER
Nederländerna, Polen/Italien, Spanien/Grekland. Klass 1.
Välj mellan päron Conference, äpplen Jona Gold/Golden Delicious 
och apelsiner.

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

KAFFE/EKOLOGISKT KAFFE
Löfbergs. Välj mellan olika sorter och rostningar. 
Gäller ej Fair.  450 g. Jfr-pris 54:44/kg.

VECKANS MEDLEMS-
KLIPP!

9)=/ask
MEDLEMSPRIS

MAX 2 FÖRP/HUSHÅLL

FÄRSKA HAMBURGARE  
   Sverige/Nyhléns Hugosons.    440 g. Jfr-pris 67:95/kg. 
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BENFRI FLÄSKKOTLETT  
   Sverige/Nyhléns Hugosons.         .g 009 aC     .tib I
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INFORMATION ENL MILJÖBANKEN ANGÅENDE TÄKTVERKSAMHET, 
NORRSELE 1:5 och GAUTSTRÄSK 2:36, SORSELE KOMMUN

Sorsele Frakt AB planerar att ansöka om förnyat täkttillstånd för bergtäktverksam-
het inom fastigheterna Norrsele 1:5 och Gautsträsk 2:36 inom Sorsele kommun.

Befintlig täkt ligger i sydöstra sluttningen av berget Bierdåive ca 1,5 mil norr om 
Sorsele samhälle. Närmast boende finns i byn Bjärdakken belägen 1,5 km sydväst 
om täkten. Aktuell täktplats ligger intill en befintlig skogsbilväg ca 1,5 km från den 
allmänna vägen 363.

Sorsele Frakt AB kommer att ansöka om en tillståndstid på 15 år. Ansökan gäller 
förädling av 250.000 ton berg och 30.000 ton morän avsedda för väg- och anlägg-
ningsarbeten samt olika byggnadsändamål inom Sorsele kommun.

Verksamheten kommer att bestå av avbaning, borrning, sprängning, skutknack-
ning, krossning, sortering, lastning och uttransport. Tvättning av material kan 
förekomma.

Produktionen kommer att variera år från år med en normalproduktion på ca 
10.000 ton men kan något år uppgå till ca 70.000 ton. Verksamhetsområdet beräk-
nas uppgå till 5,8 ha varav själva brytningsområdet blir 2,8 ha.

Produktionen är planerad att ske mestadels under barmarksperioden. Uttransport 
av material kommer att ske efter befintlig skogsbilväg ner mot väg 363 för vidare 
transport efter denna väg mot Sorsele, men även nordväst i riktning mot Ammar-
näs. Som mest kommer 65 utleveranser att ske från täkten per dygn. I övrigt sker 
utleveranser av enstaka lass per dygn.

Enligt 6 kap miljöbalken måste samråd ske med särskilt berörda och allmänheten 
som också skall beredas möjlighet att lämna synpunkter på planerad verksamhet.

För ytterligare information och frågor kontakta Sorsele Frakt AB, Mattias Gabriels-
son, telefon: 070-381 70 55.

Synpunkter på föreslagen verksamhet skall lämnas skriftligen till Sorsele Frakt AB,  
Näset 2,  924 31 Sorsele, eller via mail: info@sorselefrakt.se

Synpunkterna skall vara oss tillhanda senast 2021-03-26

Samråd bergtäkt KOMMUNFULLMÄKTIGES 
SAMMANTRÄDE I SORSELE

Kommunfullmäktige kallas härmed till 
sammanträde, Sorsele, måndagen den 22 
februari 2021, klockan 18.00 på Lärcen-
trum. Deltagande i fullmäktige sker i 
huvudsak digitalt.

Med anledning av pågående pandemi 
uppmanar vi intresserade åhörare att följa 
mötet live på webben. För länk se kom-
mande nyhet på Sorsele kommuns hemsida.

Handlingar finns tillgängliga på kommun-
kansliet och ärendelistan finns på kom-
munens hemsida www.sorsele.se en vecka 
innan sammanträdet.

VÄLKOMMEN!

Maria Broberg
Ordförande

Stensund Nyby Stridsmark
Samfällighetsförening

kallar till Årsmöte
När: Onsd 3 mars kl. 18.30

Lokal: Vuxenskolan
Fastighetägare i byalaget är välkomna.

Ärenden enligt stadgar.
Välkomna!      Styrelsen

Jesus säger: 
Jag är med er alla dagar

till tidens slut. 
Matt.28:20

Slussfors Fria församling
www.blogg.segertonen.se/

viktiga-ord/

Centerpartiet i Sorsele inbjuder till årsmöte 
Beroende på de omständigheter och rekommendationer som råder har vi valt att 
ha ett digitalt årsmöte. De som önskar delta kan anmäla sig till Alexandra eller 
Kristina så skickar vi ut en möteslänk. 
För oss i styrelsen är det viktigt att alla som vill kan delta, saknar man möjlighet 
att koppla upp sig digitalt meddelar man detta vid anmälan så försöker vi att lösa 
det här på bästa sätt.

Mötet börjar den 24/2 kl 19.00. 
Helena Lindahl kommer att delta digitalt och berätta om aktuella politiska frågor, 
utöver detta sedvanliga mötesförhandlingar.

Vi vill också passa på att flagga för det stundande kyrkovalet och välkomnar nya 
och gamla som vill engagera sig i de mycket viktiga kyrkopolitiska frågorna, kon-
takt tas då med Maj Borg. 

Anmälan till: 
alexandra.wermelin@gmail.com, 0722021811 
eller kristina.axelsson@centerpartiet.se 



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!

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. Dammtorka kylens baksida. Om du 
avlägsnar damm från gallren baktill så 
kommer det lättare in luft och du spar 
energi.

2. Använd alltid vattenkokare. Vatten-
kokaren drar en tredjedel av vad spisen 
tar. Ska du koka ex. pasta så låt vatten-
kokaren göra grovjobbet. Både snab-
bare och smartare.

3. Använd rätt kastrull. Om platten är 
en centimeter större än kastrullen öka 
förbrukningen med 20%.

4. Locket på. Om du använder lock då 
du kokar minskar du energiförbruk-
ningen en tredjedel.

5. Stäng av standby. Alla våra standby-
produkter, laddare m.m. står för ca 20% 
av normalhushållens energiförbrukning.

Kyrkligt i Sorsele
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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: 21/2 & 28/2:  
 

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

 

Barnverksamheten: 
Under februari erbjuder vi utomhus-

aktiviteter till barnen. Håll gärna utkik på 
vår hemsida. 

”På nötta och nyröjda stigar i Sápmi” 
Vi läser och samtalar tillsammans om 
nya fasteboken av Bo Lundmark där 

han tar med oss på en vandring genom 
fjäll och skogar. Det finns möjlighet att 
delta digitalt eller i en samtalsgrupp i 

Sorsele kyrka.  
Mer informations  finns på vår hemsida 

under ”Fastetid 2021.” 
Vid frågor ring Yvónne: 0953-416 63 eller 

Silvia: 0952-100 69. 
 

Promenera med oss! 
Tisdagar kl. 13.00 med start den 23/2 

Alla som vill är välkomna att gå på promenad 
med oss. Samtidigt som vi motionerar får vi 

tid till samtal och umgänge på ett 
Coronasäkert sätt. Vi träffas på parkeringen 

vid Filadelfia och bestämmer tillsammans hur 
långt och var vi ska gå. 

 

Ring 0952-108 32 eller 070-375 52 88 eller skicka 
e-post till info@sorseletryckeri.se för prisuppgifter.

Tveka inte! Skicka en förfrågan

Har ni behov av stora bilder, trotoarpratare, affischer, 
banderoller, klistermärken, klädtryck i flerfärg samt en 
massa annat, så kontakta oss.

Broschyrer och foldrar  
med information om företaget, bya-
föreningen eller kortfiskeområdet. Vi 
tar fram dessa i små serier till bra 
priser. 

Block och dylikt
som order/transportsedlar, 
inlämningskvitton, konferensblock 
och liknande.

Kuvert med färgtryck
till ett pris av 794:- inklusive moms 
för 500 st.

Fiskekort och lotterier 
numrerade, perforerade och häftade. 
Storleken på korten skapas utifrån 
era önskemål.

Kopieringspapper
både A4 hålat och ohålat, samt A3.

Trycker på kläder
i olika färger. Vi har tillgång till ett 
stort sortiment av modeller i olika 
material.

Spiralbindning
av tjockare häften, böcker kataloger 
m.m. kan vi hjälpa dig med.

Kartor utskrivna på 
specialpapper som tål hårda tag.

Stora utskrifter i färg

Kort för körkort o Pass 
Behöver du ett nytt kort till ditt körkort, taxi- 
och företagslegitimationer, skoter/EUmoped 
samt utländska pass. 
Kom in till oss så ordnar
vi det medan du väntar.



Den första Fritidsbanken i Västerbottens inland etablerar sig i Sorsele och vi 
jobbar för att öppna i början av mars!
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar, i syfte att ge 
oanvänd utrustning nytt liv, stimulera en aktiv fritid och som alltid är gratis och är 
till för alla. Från Fritidsbanken kan man låna sådan utrustning som skidor, skrid-
skor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar.
Det ska inte kosta pengar att låna, vi har ingen deponeringsavgift och heller ingen 
förseningsavgift. Går något sönder syns det att man har haft kul! Inga böter eller 
ersättningskrav med andra ord.
De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar 
och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre 
att låna skridskor de gånger du behöver, då sparar du både på miljön och din 
egen plånbok.
Vill ni hjälpa till att stötta Fritidsbanken så får man gärna skänka gamla fritidsut-
rustningar till oss. Det går att lämna dessa i sopkärl utsatta på:
• Ammarnäs Livs
• Ica Nära Blattnicksele
• Ica Nära Jonssons Livs i Gargnäs
Det går också bra att lämna in till Piraten i Sorsele där Fritidsbanken håller på att 
ta form!

Fakta
Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening där alla 
huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar.

Fritidsbanken till Sorsele
….fortsätter som vanligt men vi utökar med Fritidsbanken. Denna positiva nyhet 
innebär att butiksytan på Secondhand minskar, skänkta saker blir liggande kortare 
tid och utförsäljning på saker kommer tätare. 
Vill man skänka till Piraten/Fritidsbanken på kvällar och helger är vi tacksamma om 
ni ställer det på vår lilla avlastningsbrygga på baksidan av Piraten. 
Vi ser gärna att det du skänker är rent och helt. Testa elektronik innan du skänker 
då vi har svårt att testa utrustning här. All textil tvättas i 60 grader innan det säljs. 

Välkomna till Piraten Secondhandbutik!

Piratens Secondhandbutik….

DIGITALA ÅRSMÖTEN
Sorsele IF och Sorsele UF
Torsdag 4 mars kl.19.00

Anmäl dig till Matz Jonsson, matzjon@icloud.com eller 070-699 15 70
senast 1 mars för att få uppgift om webblänk för uppkoppling till mötena

Se också webblänk på Facebook ”Vad händer i Sorsele” och ”Sorsele Ungdomsförening”

Sedvanliga årsmötesärenden och förslag om sammanslagning av SIF och SUF

Vi hälsar alla medlemmar välkomna!
STYRELSERNA SIF och SUF

Alla som vill vara med är välkomna oavsett ålder, livsåskådning eller annat som kan skilja oss åt.  
Här kan vi umgås över en kopp kaffe och få en stunds samvaro i all enkelhet.

Onsdagar kl. 13-14, med start den 17 februari

Digitalt fika med Anna och Silvia

Pexip, länk finns att hitta på församlingens hemsidan               www.svenskakyrkan.se/sorsele

Välkommen att vara med!

Syftet med det digitala fikat är att ha en plats att umgås på ett Coronasäkert sätt oavsett var i försam-
lingen man befinner sig.  Det går till så att var och en sitter hemma med sin dator, läsplatta eller telefon 

och vi länkas samman i ett digitalt rum där vi får träffa andra som vill vara med. Om du får problem med 
tekniken går det bra att höra av sig till oss så hjälper vi dig.

Nästa SorseleAktuellt vecka 9 tisdag 2 Mars
Mahyusstopp fredag 26 februari

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


