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ERBJUDANDEN
26/4– 2/5

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

AKTUELLA

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

KAFFE    Zoegas.  je relläG .retros akilo nallem jläV    
     .gk/65:56 sirp-rfJ   .g 054    .aiznatsE relle adneizaH

MOZZARELLA 
     .inablaG    .g 521     .irfsotkal relle ksigoloke je relläG 

     .gk/-:08 sirp-rfJ

10  k  
MEDLEMSPRIS

     MAX 2 ST/HUSHÅLL.

BENFRI FLÄSKKARRÉ 
 .g 0001 aC .tib I .snosoguH snélhyN/egirevS 

LÄSK 6-PACK 
Coca-Cola/Fanta.  akilo nallem jläV    

   .remmokllit tnaP   .retil/36:21 sirp-rfJ   .lc 33x6   .retros

MEDLEMS-
KLIPP!V RMANDE PRISER

TILL VALBORG

  2 FÖR  

59  k 
MAX 2 ST/HUSHÅLL.

NORRLANDSFALUKORV 
Sverige/Nyhléns Hugosons. 800 g. Jfr-pris 37:38/kg.

    =)92

25  k  
6-PACK FLÄSKKARRÉ

    =)95
OST  
Norrmejerier. Välj mellan mild Herrgård® 28%, 
mellanlagrad Grevé® 28% och mellanlagrad Präst® 
31%. Ca 750 g. 

69  k  

Molnbaserade
viltkameror. Bilder/
filmer direkt i appen.
 
 



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.

Jesus säger: 
Allt vad ni vill att 

människorna ska göra er,
det ska ni också göra dem. 

Matt.7:12

Slussfors Fria församling
www.blogg.segertonen.se/

viktiga-ord/

Kyrkligt i Sorsele
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

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

 

 

Digitala gudstjänster: 

Söndagar: 2/5 & 9/5:  
 

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

Öppen kyrka 
 

 i Sorsele: 2/5 & 9/5    kl. 10-12 
i Gargnäs: 2/5 & 16/5  kl. 14-16 

 

Vill du tända ett ljus, be en bön 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 

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. 

Digitala församlingsaftnar  
Onsdagar, kl. 18.00 

(Programmet finns på vår hemsida) 

Sorgegrupp 

Tisdagar kl. 13.00 i Sorsele församlingsgård 

Att förlora någon nära är ett hårt slag. Sorgen är 
både något djupt personligt och något allmän-
mänskligt. Att få dela tankar och känslor med 
andra som är i samma situation, kan göra sorgen 
lättare att bära. Samtalsgruppen är en hjälp på 
vägen i sorgearbetet, en plats för närhet, tillit och 
trygghet när livet är som svårast. Vi samtalar om 
sorgen och saknaden, om döden och om hur livet 
förändras. 
 

Träffar: 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 1/6 och 8/6 
 

Är du intresserat av att delta eller har frågor så 
hör av dig senast 29/5 till Yvónne Steinwall: 0953-
416 63 eller yvonne.steinwall@svenskakyrkan.se  

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

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

Solelportalen

Vägledning om solceller
Solelportaeln.se

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



Personligt Studentplakat!
Vill Ni fi ra en som tar studenten i vår med ett 
Studentplakat. 
Skicka då en eller fl era bilder till Åkes Foto & Reportage, 
eller lämna in på Carinas Blommor.
Skriv ner vad ni vill att det ska stå på plakatet. Namn, klass-
namnet, examensdag, intressen och dylikt. Gör gärna en 
enkel skiss hur ni vill att plakatet ska vara utformat. Vi vill 
även att ni skriver ner ert namn och mobilnummer så vi kan 
kontakta er om det skulle behövas eller för att meddela att 
plakatet är klart. 
I plakatet ingår en stor bild på hård pappskiva som är
fastsatt på en pinne. Färdiga plakat lämnar vi 
in på Carinas Blommor för avhämtning.

Åkes Foto & Reportage
Forsnäs 228, 924 94 SORSELE
Tel. 0952-108 32, 070-375 52 88

Pris
 350:-

Skicka bilderna i god tid före 1 juni så 
hinner vi med alla beställningar i tid.

ARVIDSONS POTATIS

King Edvard, Folva från 10:-/kg, Mandelpotatis från 12:-/kg
5 och 10 kg förpackning! Nätsäck

Ring, 070-218 11 64, så stannar jag mellan stoppen! 

Jörn:  10.15-10.30, Folkets Hus
Abborträsk:  11.15-11.30, Forsgrens Bilfynd
Arvidsjaur:  12.00-12.30,Torggrillen
Arjeplog:  13.45-14.15, Shell
Mellanström: 14.45- brevlådan mitt i byn

Slagnäs:  15.15- Mittemot affären
Sorsele:  16.00- 16.30 Busstationen
Blattnicksele: 17.00- Hockeyplanen 
Malå:  18.00-18.30 Torget

Besöker följande orter Fredag 7/5 2021
Tack för den 

här sä
songen!

Tack för den 

här sä
songen!

Ett varmt
 TACK

till er alla som på olika 
sätt visat omtanke om oss

i familjen och hedrat minnet 
av vår  älskade

Leif Hedlund

Anne-Lie
Barnen med familjer

Blandat • Blandat • Blandat • Blandat  
En billigare annonsplats för småannonser i SorseleAktuellt. Inte för företag.

Fyll i talongen. Lägg den tillsammans med 100 kronor i ett kuvert och posta det 
till. SorseleAktuellt, c/o Åke Johansson, Forsnäs 228, 924 94 SORSELE.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Namn:______________________________________________________________
Tele:________________________________________

Uppgifterna nedan kommer inte med i annonsen. Annonser utan betalning tas inte in. 

Köpes Säljes Tack Uppvaktning Bortskänkes

(Strecken visar på antalet tecken som får finnas med i annonsen.)

MOTORSÅG- RÖJSÅGS KÖRKORT
Jobbar du med motorsåg/röjsåg och 
behöver ett behörighetskörkort för 

dessa arbetsredskap. 

Kontakta mig så kan du få den 
utbildning du behöver. 

Åke Johansson, Forsnäs, 070-375 52 88

Nästa SorseleAktuellt vecka 19 tisdag 11 Maj
Manusstopp fredag 7 maj

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

MÖSSOR MED TRYCK

Mössorna är i bomul och finns två en lång och kort modell. Finns även 
med fleece foder och många färger. #älskasorsele finns för direkt leverans. 

Ni kan även beställa mössor med eget utformat tryck.

0952-108 32, 073-061 74 32



SORSELE
0952-121 30

Däck i alla prisklasser från budget till premium, 
kontakta oss för prisuppgift.

-Däckservice
-Däckreparationer
-Däckhotell
-Hjulinställningar

Vi utför service & 
montering av 
Dräger alkolås.

Samhällsbyggnadsnämnden informerar
Ska du bygga nytt, ändra, riva, anlägga avlopp eller 
installera värmepumpar i sommar.

Sök bygglov och tillstånd snarast!
Under vår och försommar vill många komma igång med sina bygg- och anläggningsprojekt. 
Det innebär en stor mängd ansökningar som ska handläggas.
För att vara säker på att få ditt bygglov eller tillstånd för avlopp och värmepumpar behandlat 
i nämnden den 22 juni är sista dagen för ansökan 31 maj 2021.
Blanketter för ansökningarna hittar du på www.sorsele.se eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Eila Nylén    Annika Lindberg
Bygglovshandläggare   Miljöinspektör
Tel: 0952-140 60    Tel: 0952-143 28
e-post: eila.nylen@sorsele.se  e-post: annika.lindberg@sorsele.se 

Att sätta välfärden först är dock inte självklart för alla.
Vi sätter välfärden först, på 1 maj och alla andra dagar! 

Vill du också bli medlem? Som medlem kan du tillsammans med oss andra påverka 
för att ändra attityder i samhället för mer solidaritet och rättvisa.

Gå in på på www.socialdemokraterna.se och bli medlem eller ring: 08-700 26 80.

Sorselesossarna  
HEJA VÄLFÄRDEN!

Nästa SorseleAktuellt vecka 19 tisdag 11 Maj
Manusstopp fredag 7 maj

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

Självklart är du välkommen att 
kontakta oss även i fortsättningen 

med alla frågor som rör din ekonomi. 
Precis som vanligt.

Lena Norlund
0960-41230

lekr04@handelsbanken.se

Maria Vesterberg
0960-41230

malu18@handelsbanken.se

Vi finns här för dig!


