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ERBJUDANDEN
29/3– 4/4

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

AKTUELLA

MEDLEMS-
KLIPP!

MAX 2 ST/HUSHÅLL

FÄRSK LAXFILÉ HEL SIDA
     .egroN  .ralas omlaS :nitaL       .g 0001 aC   .daldO 

89  k  

MAX 3 ST/MEDLEM.

SILL I GLAS 
   Abba.   .g 042-012   .retros akilo nallem jläV    

     .daps/sås natu gk/19:09-33:38 sirp-rfJ

10  k  
MEDLEMSPRIS

PÅSKMUST 
   Apotekarnes.    .irfrekcos hco lanigiro nallem jläV    

   .remmokllit tnaP   .retil/59:5 sirp-rfJ   .lc 041

MAX 3 KG/HUSHÅLL.

LÖSVIKTSGODIS 
   Coop.  Påskägg säljs separat.

FÄRSK LAXFILÉ

  3 FÖR  

25  k 

    =)93

SILL

LÖSVIKTSGODIS

20  k  
MAX 2 ST/HUSHÅLL

FÄRSKA HAMBURGARE 
Sverige/Nyhléns Hugosons. 440 g. 
Jfr-pris 67:95/kg.

    =)92

GLAD P SK

MAX 2 ST/HUSHÅLL

RÖDA DRUVOR I ASK
Sydafrika. 500 g. Jfr-pris 40:-/kg.

Pulkan på bilden är utrustad med tillbehör!



KOMMUNALRÅDET HAR ORDET 
 
Här kommer lite information om vad som händer just nu i den kommunala 
världen; 
 
Det som upptar mycket av vår tid här på kommunen är bokslut 2020 och budget 
2022. Bokslutet för 2020 visar ett positivt resultat på 8,1 miljoner vilket är 6 
miljoner över det vi budgeterat för. I överskottet beror till stor del för att vi fått 
extra bidrag från staten på grund av corona, men även för att verksamheterna 
på ett föredömligt sätt lyckats hålla nere kostnaderna och samtidigt hållit en 
hög kvalitet. Bokslutet kommer att tas i kommunfullmäktige i april.  
 
Budget 2022 jobbas också med. Vi har haft vår första budgetberedning där vi 
har gått igenom ramarna och verksamheterna har fått i uppdrag att komma 
med äskanden för nästa beredning. Utifrån dessa är det politikens roll att 
bestämma hur budgeten slutligen ska läggas. Nytt för i år är att vi kommer att 
införa internhyra vilket i korthet innebär att verksamheterna står för sina egna 
hyreskostnader.   
 
Vad gäller corona ser vi att det drar ut på tiden vad gäller vaccinationerna och 
att vi nog får räkna med att pandemin sitter i till hösten. Därför har jag tagit ett 
beslut att förlänga hemsändningsbidraget året ut. Jag är övertygad om att 
hemsändningarna har haft en positiv inverkan på smittoläget i Sorsele kommun. 
Vi hade en ökad smittspridning i februari men har sedan dess minskat nivåerna 
igen.  
 
Ett nytt coronasäkert sätt att hålla medborgardialoger har vi haft om att låta 
bygga en ny arena. Enkäten har varit digital men även varit möjlig att svara på 
papper. Det som är bra är att svarsfrekvensen har varit väldigt hög, över 200 
svar och med mycket skriftliga motiveringar. Det ger oss i politiken ett riktigt 
bra underlag om vad medborgarna tycker om satsningen. Nästa steg är att 
analysera svaren och ta ett politiskt ställningstagande om fortsättningen – det 
vill säga om vi ska bygga arenan eller inte.   
 
Vi vet att ni föräldrar med barn som ska börja gymnasiet i Arvidsjaur är 
angelägna om att veta hur det kommer att se ut med kommunikationer. Vi 
jobbar med frågan för fullt och hoppas på att komma med ett besked inom 
kort.  
 
Vi blev utmanade av Sorsele sjukstuga i Jerusalema challenge för en tid sedan. 
Nu har nästan alla våra verksamheter dansat loss med glädje och energi på ett 
eller annat sätt – filmen kommer snart. Det ser jag fram emot och tycker att det 
var ett jättebra initiativ som ger mycket! 
 
Då vill jag önska alla en glad påsk! 

GLAD PÅSK! 
 

önskar vi alla medlemmar och intresserade. 
Vi ser med försiktig optimism, 

fram emot försommaren. 
Kanske har vi alla fått våra sprutor då, 

så att vi kan träffas till ett årsmöte.

HÅLL UT!
    Styrelsen

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

Stora bilder i färg
Vi kan skriva ut stora bilder, banderoller, affischer, 

klistermärken, klädtryck i flerfärg samt en massa annat.

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

Block och dylikt 
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.

Tveka inte! Skicka en förfrågan



Järnvägsgatan 16 Storuman
0951-154 80, 0951-154 84

Sigges Bygg AB
070-644 62 99 0952-120 91

DIN TRANSPORTÖR PÅ ORTEN
0952-105 08 FAX 109 07

www.sorselefrakt.se

Sune Olofssons Åkeri AB
Sune 070-675 35 71
Anders 070-570 32 22
E-post: 
olofssons.akeri@sorsele.net

0952-104 89
www.revisorcompaniet.se

Vill ni stötta Sorsele SK,
ring Kaj Eriksson 
070-567 84 81

SorseleAktuellt 0952-108 32

0952-539 30
www.vaia.se

Mat till KALAS
Catering & restaurang i Sandsele
0952-510 10          070-661 57 95

070-683 23 83

Sorsele Byggtjänst AB
0952-120 41 

070-588 27 87, 070-588 27 88

www.sveaskog.se

TELEFONLISTATELEFONLISTA

Sorsele 0952-103 74

Arvidsjaur Flygplats 0960-173 80

0952-550 10

Begravningsbyrån 0952-551 00, fax 551 09
i Sorsele AB Bil. 010-257 47 37

Blattnicksele Buss & Taxi AB
0952-201 80, fax 201 80

Bäcklunds Värme & Sanitet
0952-109 03, 010-627 52 39

0952-100 15
0952-101 15
0952-107 15

Ekonomihuset Umeå 090-12 87 00

Elektrofredrik AB 0952-100 58, 070-316 19 84

F:a J-E Sorsén 0952-300 39, 010-334 02 93
Skogsvård • Styckning  • Viltinköp

Forsgrens Bilservice Lynx snöskotrar
0952-200 94, 200 74

Sorsele Byggtjänst AB
0952-120 41, 070-588 27 87, 070-588 27 88

  Föreningssparbanken
Sorsele 0952-103 20, fax 552 07

0952-100 08

Fjellners Golv & Mattläggning
0952-108 33, 070-238 66 83

Karlssons Bilservice AB
Saab - Volvo - Audi - Opel - VW BÄRGNINGSBIL

0952-121 30, fax 121 31, bil 010-258 72 94, 070-225 80 42

Lappmarksjuristen
Tel. 0950-266 00, 070-661 31 11, fax 070-612 61 11
mikael.stenman@swipnet.se - Skolgatan 11 - 921 21 Lycksele

0952-106 25

Lundbergs Trä  Arvidsjaur 0960-175 80

0952-192 36
0951-333 55

GH:s bröd 0952-104 85

GRILLHÖRNAN  Bar & Pizzeria 0952-104 32

Handelsbanken 0952-101 96

0952-100 10, fax 100 10

Ni som önskar annonsera i
telefonlistan kan höra av er till
Åke Johansson 0952-108 32

(... eller Storumans Tryckeri AB 0951-100 17)

– Vi som sponsrar Sorsele SK –

TELEFONLISTATELEFONLISTA
             Rolles ServicecenterAB Sorsele

0952-102 15, fax 121 35

Reutmans Lanthandel 0952-200 45, fax 200 30

Rob. Lidéns Järnhandel 0952-100 34, fax 101 95

Sigges Bygg AB 0952-101 51

SKELLEFTEÅ BRÄNSLEN AB 0910-375 77

0952-128 82

0951-154 40

0952-122 22, 010-257 59 44

Vi sätter värde 0951-262 12
på skogen! 070-246 78 46

0952-500 02
070-217 73 92

SV Sorsele VVS konsult AB 0952-121 91

MAT TILL KALAS 0952-230 47, 010-256 91 48

Taxi Kunossons 0952-107 00, 070-621 83 60

Telekrets 0952-537 30

DIN TRANSPORTÖR PÅ ORTEN
0952-105 08, fax 109 07

www.sobi.se
Thed Wilhelmssons Gräv AB

0952-101 30, 010-257 39 38

Tväråträsk Rörservice AB 0952-213 17

Tväråträsk Taxi 0952-212 55

020-96 60 00, fax 0952-103 91

0952-106 01, fax 106 02

Vi finns där du finns! 0952-101 54

Hydro
Servicestation 0952-103 05

Åkes Foto & Reportage 0952-108 32

0952-104 89, fax 104 89

ÖHRNELLS Smidesverkstad AB 0952-101 68

– Vi som sponsrar Sorsele SK – – Vi som sponsrar Sorsele SK –

Vid behov av
plantor ring.

0952-122 22
www.sorselestugan.se

0952-121 50

Sundströms i Sorsele AB
Långgatan 9
0952-122 00

www.nalovardo.se

Umedalens Plåt AB i Grannäs
070-608 98 40

umedalensplat@telia.com

Nästa SorseleAktuellt vecka 15 tisdag 7 April
Manusstopp fredag 3 april

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

Ring 070-375 52 88 för mer information.

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

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

Kopieringspapper
Både A4 hålat och ohålat, samt A3.

Ungdomsstipendium 
Är du skolungdom och gjort ett arbete om Sorselebygdens byar, om släktens historia, kanske 
har du skrivit en berättelse eller gjort en film om människor från bygden och deras liv? 
Oavsett om du gjort det själv, i grupp eller med stöd av skolan kan du nu söka ett stipendium 
från Stiftelsen Thea Hälleberg Sorsele Epos!

Stiftelsens syfte är att ge ett stipendium till en skolungdom vars arbete bidragit till Sorsele-
bygdens kultur, historia och befolkning.
Ansökan sker genom att skicka in arbetet och kontaktuppgifter
senast 21 maj till kommun@sorsele.se

Styrelsen Stiftelse Thea Hällebergs Sorsele epos!

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

Nya generationen 
energimärkning 2021

Energimärkningen kommer att ändras 
med ny skala från A–G och 

nytt utseende
Mer info: www.energimyndigheten.se/

Nya öppettider under 
covid 19 pandemin. 

När flaggan ”ÖPPET” sitter uppe.

50% på DR. Hauschka make-up

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.



ÅRSMÖTE 2021 
   

Sorsele Teaterförening inbjuder till 
digitalt årsmöte  

 

onsdag den 14 april kl. 18.00 
 Mail med länk skickas till  

alla medlemmar.  
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar. 

   

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! 
Styrelsen

Vår kära

Gertrud Grundström
*22/3 1937  =16/3 2021

har lämnat oss efter ett liv fyllt av kärlek 
och omtanke om oss alla

Sorsele

STURE
Tomas och Petra

Felicia, Tindra
Nina och Svante
Lovisa och Oskar

Signe
Viktor och Ylva

Övrig släkt och vänner

Två ögon som lyst är slutna
Två flitiga händer lagt sig till ro

Så vilar det vackra förflutna
i minnenas helgade bo 

Begravningen äger rum 
i kretsen av de närmaste.

Filadelfiaförsamlingen
V13
4/4 Påskdagen håller vi Filadelfia öppet   
 mellan kl 11-13. 

Välkommen in och var med i bön och tacksä-
gelse över påskens budskap.
Kom och gå som du vill.

Vi följer rekommendationerna så vi kan bara 
vara 8 personer samtidigt.

Vi önskar er alla en glad påsk!

Jesus sa: Jag är uppståndelsen och livet, den 
som tror på mig ska leva, även om han dör.

Joh.11:25

Kyrkligt i Sorsele

Dagens Bibelord

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.svenskakyrkan.se/sorsele 
Facebook grupp: Svenska kyrkan Sorsele Församling 

 

Pastorsexpeditionen är öppen:     må - to kl. 9-12      
tel 0952-10011 

 

Gudstjänster under påsktiden 

Skärtorsdag 1/4 
Mässa i Sorsele kyrka kl. 18.00 

Eftersom vi endast tar emot 8 besökare så 
behöver du anmäla dig. Det gör du på 

0952-100 75 under kontorstid eller 
sorsele.forsamling@svenskakyrkan.se 
senast den 31/3 kl. 12.00. Vid behov 

kommer vi att dubblera mässan kl. 19.00. 
 

Digitala gudstjänster 
Långfredagen 2/4  

Påskdagen 4/4 
 

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

 
Öppen kyrka på Påskdagen 

 

Söndag den 4/4 håller vi kyrkorna öppna i 
Sorsele:  kl. 10-12 
Gargnäs: kl. 18-20 

 

Vill du tända ett ljus, be en bön, bara vila i 
våra fina kyrkorum eller samtala med 
personal så är du varmt välkommen.  

(max. 8 besökare samtidigt i lokalerna) 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Promenera med oss på tisdagar! 
kl. 13.00 Promenad för alla 

Samtidigt som vi motionerar får vi tid till samtal 
och umgänge på ett Coronasäkert sätt. Vi 

träffas på parkeringen vid Filadelfia.  
 

Digitalt fika! 
Onsdagar, kl. 13.00-14.00 

Fika och samtala med andra hemifrån via 
dator, platta eller mobilen. 

(Mer info och länken finns på hemsidan) 

 8 Herren är god och rättfärdig, därför   
 undervisar han syndare om vägen.
 9 Han leder de ödmjuka rätt, han lär de   
 ödmjuka sin väg.
10 Alla Herrens vägar är nåd och
 sanning för dem som håller hans för  
 bund och vittnesbörd

PS 25: 8-10

Ty så älskade Gud världen att han 
utgav sin enfödde Son,

för att den som tror på honom inte 
skall gå förlorad utan ha Evig liv. 

Joh 3:16

Slussfors Fria församling
www.blogg.segertonen.se/

viktiga-ord/

Sjung med oss i sånger man mins!
Besök: www.sjungmed.segertonen.se

Tack 
vill vi säga till 

LRF Västerbotten 
för årets kulturpris! 

"De har under många år engagerat 
befolkningen i kommunen, och har 
lyckats med sitt mål att inkludera och 
avdramatisera tanken om att poesi är 
svårt och obegripligt" 

Vi är hedrade och stolta! 

Glad Påsk 
alla läsare!


