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ERBJUDANDEN
10/5– 16/5

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

AKTUELLA
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MEDLEMS-
KLIPP!

Läs mer på coop.se/hallbarhetsdeklaration

NYTT
I COOP- 
APPEN!

Nu lanserar vi
hållbarhetsdeklarationen.

10  k  
MEDLEMSPRIS
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MEDLEMSPRIS

1 KG 

500 ML 

     MAX 3 KG/HUSHÅLL.

LÖSVIKTSGODIS 
Coop. 
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15  k  
MEDLEMSPRIS

400 G I HINK

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FLÄSKYTTERFILÉ
Sverige/Nyhléns Hugosons. Färsk, i bit. Mörad. Ca 550 g. 

Kallmarinerad
fläskytterfilé med 

sötpotatisfries.

Receptet finns på
coop.se 

SMAKFULLA 
MIDDAGSKLIPP

FLÄSKYTTERFILÉ

    =)95



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.

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

Filadelfiaförsamlingen
V19
16/5 Sönd  kl 11  Bön och Nattvard

Ring och anmäl deltagande till Eva Sundström 
tel: 070-648 01 97 
Vi tillämpar 8 pers.regeln och vid behov blir 
det en samling till kl 12.30 
Varmt välkomna!

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 

 

 

Digitala gudstjänster: 

Kristi Himmelsfärdsdag: 13/5 
Söndag: 16/5 

 

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

Öppen kyrka 
 

   i Sorsele: 16/5  kl. 10-12 
 i Gargnäs: 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 

Temakvällar med musik, föredrag eller 
annan underhållning  

(Programmet finns på vår hemsida) 

De ödmjuka skall äta och bli mätta, de som 
söker HERREN skall lova honom. Era hjärtan 
skall leva för evigt.
   Psaltaren 22:27

Jesus säger: 
Saliga de som inte 

har sett
men ändå tror. 
Joh.20:29b

Slussfors Fria församling
www.blogg.segertonen.se/

viktiga-ord/

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

Nästa SorseleAktuellt vecka 21 tisdag 25 Maj
Manusstopp fredag 21 maj

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

5 st nyproducerade lägenheter för seniorboende på "Nappegården" står nu färdiga 
för inflyttning.

Lägenheterna är 1:or på 35,6 kvm och är belägna på övre våningen på Skolgatan 7. 
Renoverade gemensamma lokaler med kök finns att tillgå på samma våning. Det 
finns även ett uthyrningsrum att korttidshyra för besökande till hyresgäster boende 
på Napoleongården. Trevlig utomhusmiljö med möjlighet till odling för den som 
önskar!

Hiss till övre plan finns i fastigheten.

Vid intresse, frågor eller önskemål om visning, kontakta kundtjänst på 
telefon 0952-140 61 (måndag- fredag kl. 08-10) eller växeln på 0952-140 00.
E-post: kundtjanst@sorsele.se

Nytt seniorboende på 
Napoleongården!

Svårt att få en tandläkartid?
Vi ordnar det! 

0960-120 21

TCTANDVÅRDSCENTRUM 
TORE ERIKSSON

LEG. TANDL.

Vi utför alla 
sorters 
tandbehandlingar 
så som Kronor, 
Broar, och 
Implantat

35 års erfarenhet

För priser www.tandpriskollen.se

De flesta 
behandlingar utförs 
på orten och vi 
försöker alltid göra 
så många 
behandlingar som 
möjligt om ni har 
lång resväg, för 
att undvika flera 
besök

Välkommen till Arvidsjaur



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.

”Hur långt kan vi gå”
Räkna dina steg som du promenerat 
utomhus, vecka 20 och rapportera in till 
förbundet. En kvarts promenad kan räknas 
som 1 km. Lägg ihop hur mycket du gått 
dagarna 17 – 21 maj och uppge också 
Sorsele lokalförening.

Ring 08- 692 32 50 eller maila in resultat 
till info@spfseniorerna.se

Alla som deltar har chans att vinna fina 
priser. Det kommer också att lottas ut 
priser till föreningarna.  
Du har till den 4 juni på dig att redovisa in.

Det finns också föreläsningar digitalt varje 
dag denna vecka. Nås via förbundets hem-
sida under rubriken Hälsoveck

Kom igen nu! 
SPF i Sorsele styrelsen

/Dan Svanbro ordf.

förbundet utmanar  

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

Golvvärme

I exemplet nedan har vi räknat med ett 
elpris på 1,50 kr/kWh.
Golvvärme med el kostar ungefär 33 
öre per kvadratmeter och dygn. Om 
du har 5 kvadratmeter med golvvärme 
och stänger av golvvärmen under juni, 
juli och augusti sparar du 152 kr.

Semesterstängt från 
9 maj till 23 maj 

Öppet igen 24 maj

Vi tackar alla kära kunder! 

Ring 0952-108 32 för mer 
information.

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

¼-sida 138 x 50 

Vindelälvan Kafé  

www.vindelalvan.se 

Vi har helgöppet: 
den 13 - 14/5 och 5 - 6/6  
kl 12:00 – 16:00 i Ammarnäs. 
- Lyxräksmörgås 
- Hembakade kakor och bullar 
- Sittplatser inne och ute 
- Take away & tfnbeställningar 
Tfn: 070-230 6115 
Välkomna!  Christina & Urban 

Vindelälvan Kafé  

www.vindelalvan.se 

Vi har öppet i sommar: 
fredag-söndag 2/7 – 15/8 
kl 12:00 – 16:00 i Ammarnäs. 
- Lyxräksmörgås 
- Hembakade kakor och bullar 
- Sittplatser inne och ute 
- Take away & tfnbeställningar 
Tfn: 070-230 6115 
Välkomna!  Christina & Urban 

1 
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Detaljplan för delar av Ammarnäs 1:1 och Ammarnäs 1:2, Sorsele kommun, 
Västerbottens län

Sorsele kommun bjuder in till samråd mellan den 10 maj 2021 och den 4 juni 2021.

Syftet med detaljplanen är att stärka skyddet för kulturmiljöområdet Lapplatsen. Syftet med 
detaljplanen är också att skapa förutsättningar för att tre befintliga bostäder ska kunna avstyckas 
från kommunens fastighet Ammarnäs 1:2. Planförslaget är i linje med gällande översiktsplan 
och fördjupad översiktsplan för Ammarnäs som bland annat syftar till att stärka skyddet för 
kulturmiljön.

Planhandlingarna finns att ta del av i kommunhusets entré, Burevägen 4, Sorsele, Sorsele kom-
muns hemsida www.sorsele.se/kommun samt Ammarnäs Livs i Ammarnäs.

Välkomna på digitalt samrådsmöte
Tid: Torsdag 20 maj klockan 18.00-20.00
Anmälan ska ske till miljo.bygg@sorsele.se senast Onsdag 19 maj för att få ett mail med en 
länk till mötet.

Eventuella yttranden ska ha inkommit till Sorsele kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten, 
924 81 Sorsele eller miljo.bygg@sorsele.se, senast den 4 juni 2021. 
Den som inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut att anta 
planen.

Upplysningar lämnas av Samhällsbyggnadschef  Therese Brännlund, tel nr: 0952 – 140 58, 
e-post: therese.brannlund@sorsele.se

KUNGÖRELSE OM SAMRÅD

Hus köpes!
Ett skötsamt par i 60-års åldern söker 

mindre hus i Sorsele, högst 10 km utanför, 
gärna fritt läge. Vi har tröttnat på livet vid 

kusten och vill uppleva fjällvärden.
Dan 66 år söker jakt-, fiske- och naturupple-

velser på heltid.
Tarja 60 år delar hans intressen och söker 

jobb som förskolärare, upp till 50%.
Tarja 070 309 52 61 Dan 076 142 93 48

Nästa SorseleAktuellt vecka 21 tisdag 25 Maj
Manusstopp fredag 21 maj, Nationaldagen

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

Umedalens Plåt AB i Grannäs 

Medlem i Plåt & Ventföretagen

Jag tillverkar och monterar plåt för alla behov t.ex: 
• Skorstensbeslag
• Hängrännor
• Stuprör
• Bleck i alla former
• Takplåt
•	 Takbyte	–	kostnadsfri	offert

Ring eller mejla för mer information
070- 608 98 40
umedalensplat@telia.com


