
Utgivare: Åke Johansson, Tel: 0952-108 32

SorseleAktuellt
www.sorseleaktuellt.se

Nr: 10  vecka 21  25 Maj 2021

Täcklasyr 10 L Valfri kulör

ERBJUDANDEN
24/5– 30/5

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

AKTUELLA

MAX 2 ST/MEDLEM.

KRYDDIGA KORVAR 
Sverige/Coop.  Välj mellan olika sorter.  225-300 g. 
Jfr-pris 50-66:67/kg. 

15  k  
MEDLEMSPRIS

MINIVATTENMELON 
Spanien.  Klass 1. Hel. 

15  k  

HUSHÅLLSOST 
Arla.  I bit. 17-26%.  Ca 1100-2200 g. 

MEDLEMS-
KLIPP!

    =)94
KLADDKAKA 
Coop. Fryst. 400 g. Jfr-pris 37:50/kg. 

15  k  S
ROSOR 10-PACK 
Spira.  

    =)92

30/5

MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/HUSHÅLL

BENFRI FLÄSKKARRÉ
Sverige/Nyhléns Hugosons. I bit. 1000 g. 

BENFRI
FLÄSKKARRÉ

    =)95

HÖGTRYCK
F R L GA PRISER

Ölmarinerad 
fläskkarré med 

sötpotatis
Receptet finns på

coop.se  



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

Betel Gargnäs
V 23
8/6  Tisd  kl 13 församlingens års- och   
    administrationsmöte. 

Kyrkligt i Sorsele

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gudstjänster: 
 

From 6/6 planerar vi att öppna upp för vanliga  
gudstjänster om de skärpta covid-19 rekommen- 
dationer för Västerbotten hävs. Mer information  
följer på vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/sorsele.  
Vid frågor ring Yvónne Steinwall: 0953-14663. 

Söndag 6/6:  
Konfirmationsmässa i Sorsele kyrka, kl. 11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Just nu planeras det sommaraktiviteter för  
olika åldersgrupper. Håll gärna utkik på vår  
hemsida för mer information:  
www.svenskakyrkan.se/sorsele 

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

 

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

 

Öppen kyrka den 30/5 
 

     i Sorsele: kl. 10-12 
    i Gargnäs: kl. 14-16 
i Ammarnäs: kl. 10-12 

 

Vill du tända ett ljus, be en bön eller samtala med 
personal så är du varmt välkommen.  

(max. 8 besökare samtidigt i lokalerna) 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

Digitala församlingsaftnar  
Onsdagar, kl. 18.00 

Temakvällar med musik, föredrag eller annan 
underhållning  

(Programmet finns på vår hemsida) 
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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

Ring 0952-108 32 för mer 
information.

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



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.

 
KUNGÖRELSE 
 

Kyrkofullmäktige i Malå-Sorsele 
pastorat kallas till möte 27 maj kl. 17.00  

Mötet sker digitalt i videokonferens-
lokalerna i Sorsele församlingsgård samt i 
Malå församlingshem. 
 
Från ärendelistan:  
Årsredovisning 2020 mm  
 
Ärendelista finns på respektive expedition 

Barbro Fjellner Olofsson ordf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

Behöver man göra något med fjärr-
värmecentralen under sommaren?

Nej, normalt ska automatiken se till att 
ventilen för värmeregleringen stänger 
och att cirkulationspumpen stannar 
vid en inställd utomhustemperatur, till 
exempel 18° C. Denna funktion kallas 
vanligen för pumpstopp eller sommar-
urkoppling.

Fjärrvärme

Nästa SorseleAktuellt vecka 23 tisdag 8 Juni
Manusstopp fredag 4 juni

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

 i Sorsele vid Coop nära
Jokkmokks skor

Tisdag  25 maj 10.00 - 18.00
Onsdag  26 maj 10.00 - 18.00
Torsdag  27 maj 10.00 - 18.00

Vi säljer: Nokia stövlar, Tretorn jaktstövlar, Jörnkängan, 
promenadskor, Graninges skoprogram,  handskar, sockar,

underkläder, väskor m.m.

Vid önskemål /bokning 
ring 070-326 31 91               

Välkomna!

Jörnkängan
Om ni vill försäkra er om att få tag på 

rätt storlek ring i förtid.

OBS!
 Platsen

Öppet

NYHET! Klassikern Tretorn Castor med träsula har kommit tillbaka.
Vi har även Tretorn Sarek med träsula.



MORS DAG 30 maj 
Växthuset öppet lörd 29/5 och sönd 30/5 11.00 – 14.00
Butiken öppen Lördag 10.00 - 13.00
Vi öppnar för säsongen lördag den 5 juni 11.00
Förbeställ gärna Examensrosor

Välkommen!
Carina, Susanne och Sara

¼-sida 138 x 50 

Vindelälvan Kafé  

www.vindelalvan.se 

Vi har helgöppet: 
den 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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Jesus säger: 
Jag är världens ljus. 

Den som följer mig ska inte
vandra i mörkret 

utan ha livets ljus. 
Joh.14:19

Slussfors Fria församling
www.blogg.segertonen.se/

viktiga-ord/

Go’morron
27 maj kl 08-09:30

ETT SAMARBETE I  REGION 10

Anmälan senast den 26 maj 
kl 15 för att erhålla mötes-
länk. QR-kod till länken:

R E G I O N  1 0  –  T I O  I N L A N D S K O M M U N E R  I  S A M V E R K A N  B J U D E R  I N  T I L L

Alla, oavsett  
kommuntillhörighet är  

välkomna att delta!

Digital  
anmälan

▶ 8:00 Välkommen hälsar Lennart Gustavsson, Malå Kommun och 
Anna Karin Horney, enhetschef Utveckling- och arbets- 
marknad Malå kommun. 

▶ 8:05 Katti Lundström, projektsamordnare NiMR, presenterar  
resultat för projektet samt nya mål.

▶ 8:20 Patrik Dahlberg, WJ Snickerier, Norsjö, om att delta i  
projektet samt effekten i företaget.

▶ 8:30 Projektets metod: insatser för företag och samarbetsformer. 
Affärscoacher informerar.   

▶ 8:45 Jon Trovik, Fjälls Kitchen, Hemavan, om att delta i projektet 
samt effekten i företaget. 

▶ 8:55 Stöd till Coronadrabbade företag via projektet. Affärscoacher 
informerar.

▶ 9:05 Camilla Morén, Redovisningstjänst AB, Lycksele, berättar om 
ledarutvecklingsprogrammet.  

▶ 9:15 Frågor och funderingar. Summering, samt avslut.

TEMA: Praktisk samverkan i inlandet för fler och växande företag.

ETT SAMARBETE I  REGION 10

ETT  
DIGITALT
FRUKOST- 
MÖTE

Har du frågor kontakta kristina.axelsson@sorsele.se el tfn 0952-142 19

Årsmöte för medlemmar i Grannäs/
Risnäs/Karlslund samfällighetsförening

Lördag den 5 juni 17.30
 i byastugan vid Giertsbäcken

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Välkommen!

Lördagen 5 juni bakar vi 
nationaldagsbakelser!
Bageriet har öppet 

kl. 6.00-15.00
Varmt Välkommen!

Söndag 6 juni stängt Hus köpes
Vi är ett par bosatta i Skellefteå som 
önskar köpa hus i Sorsele gärna 
utrustad med fjärrvärme och bred-
band max 10 km utanför. Alternativt 
ett fritidshus utrustad med vatten och 
avlopp. 

Michael och Desirée
Telefonnummer 070-3487864

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.


