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AKTUELLA

MEDLEMS-
KLIPP!H GTRYCK F R 

L GA PRISER

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FÄRSKA HAMBURGARE
Sverige/Nyhléns Hugosons. Välj mellan original eller hickorykryddning. 440 g. Jfr-pris 67:95/kg. 

MAX 2 ST/MEDLEM.

VANILJYOGHURT 
Valio. Fetthalt 2-2,1%.  Välj mellan olika sorter. 
Gäller ej YO-ghurt, laktosfri eller ekologisk. 
1000 g. 

GRÖNA VINDRUVOR I ASK 
Egypten/Indien. Klass 1. Kärnfria.  500 g. 
Jfr-pris 39:80/kg. 

500 G 

    =)91 /ask

     MAX 2 ST/HUSHÅLL.

KYCKLINGBRÖSTFILÉ 
Sverige/Coop. Fryst. 1 kg.

KYCKLING-
BRÖSTFILÉ 

    =)94

    =)21
MEDLEMSPRIS

FÄRSKA 
HAMBURGARE

    =)92

     MAX 2 ST/HUSHÅLL.

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

FALUKORV

    =)92
LÖSVIKTSGODIS
Coop. 

    =)94



KOMMUNALRÅDET HAR ORDET

Här kommer lite information om vad som händer just nu i den kommunala 
världen;

Som jag skrivit tidigare är vi inne i budgetarbetet för 2022. Planen var att 
anta budgeten i junifullmäktige. Men på grund av svårigheten att få till en 
budget i balans är förslaget från budgetberedningen att skjuta på fullmäk-
tiges beslut till i september. Största orsaken att få ihop budgeten är att 
vi har minskat med 47 personer under 2020. Det uppdrag som nu måste 
prioriteras är att jobba med inflyttning, näringsliv och först och främst med 
de befintliga företagen men även med företagsetableringar. Och inte minst 
jobba med kommunens attraktivitet över lag.

Vi har blivit utnämnda till Årets UF-kommun 2020/2021 vid Mötesplats Lyck-
sele, ett evenemang som Region Västerbotten står för. Motiveringen lyder: 
På ett imponerande sätt har Årets UF-kommun i Västerbotten skapat en 
röd tråd av entreprenörskap från förskola till årskurs 9. Satsningen är unik i 
Sverige då entreprenörskap nu finns som inslag i samtliga skolverksamheter 
i kommunen. Satsningen har snabbt blivit en viktig del i kommunens ledning 
och verksamheternas engagerade pedagoger kan skapa lärande och driv-
kraft för entreprenörskap inom ramarna för skolans verksamhet. Det känns 
bra att vi kan arbeta med ungt företagande i alla klasser och det viktigaste 
är inte att alla ska bli företagare utan de kreativa tankar och arbetssätt som 
stimuleras. Som jag har sagt tidigare bådar det gott inför framtiden. 

Biosfärsområdet Vindelälven Juhttátahkka har haft sitt första årsmöte där 
jag som representant i fjällkommunerna har medverkat. Jag ser fram emot 
jobbet med biosfärsområdet framöver och ytterligare information om arbe-
tet kommer att komma på kommunfullmäktige och som kommer att sändas 
i realtid. 

Upphandlingen av en daglig tur som går dagligen mellan Sorsele och Arvid-
sjaur ligger nu ute. Målsättningen är att linjen ska vara i gång till skolstart i 
höst. Det kommer att vara en linje som både vänder sig till skolelever, men 
även övriga resenärer som har behov av dagpendling till Arvidsjaur. 

Jag har medverkat på deklaration för demokrati, för att fira demokratin, 
med Länsstyrelsen och kommunerna. Vi har valt att inte underteckna en 
deklaration nu utan kommer att göra det i augusti, när vi har lagt en plan för 
hur vi ska jobba med demokratins jubileumsfirande under hösten. 
 

Nu har över 60 % av Sorseles befolkning fått sin första dos vaccin. Det 
känns bra att vi håller på att närma oss med stormsteg lättnader i att kunna 
träffas, men att vi en stund till måste hålla ut. 

Jag får önska er en fin sommar!

Filadelfiaförsamlingen
V 24
20/6 sönd  11 Bönegudstjänst
4/7 sönd 11 års och administrationsmöte,  
  Nattvard Välkomna!

Storvindelns Fria Församling
V 25
26/6 Midsommardagen 
  11 Gudstjänst  Örnäsudden 

Kyrkligt i Sorsele

Dagens Bibelord

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gudstjänster i Sorsele kyrka: 

Söndag 13 juni: Högmässa, kl. 11.00 
Söndag 20 juni: Gudstjänst, kl. 18.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolla våra sommaraktiviteter 
på vår hemsida  
www.svenskakyrkan.se/sorsele  
eller helt enkelt med QR-koden  

 
www.svenskakyrkan.se/sorsele 

Facebook grupp: Svenska kyrkan Sorsele Församling 
 

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

 

Aktiviteter i Ammarnäs 
 

Fredag 18/6: 
 Gudstjänst i Gillesnuole kapell, kl. 18.00 

 

Lördag 19/6: Pilgrimsvandring, kl. 11.00  
Tema: Samiska frälsarkransen 

Mötesplats: Parkeringen vid Vindelåforsen  
Medtag eget fika 

Mer information finns på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/sorsele 

Anmälan görs senast 17/6 på: 0952-100 69 
eller silvia.inabnit@svenskakyrkan.se 

 

Söndag 20/6:  
Högmässa i Ammarnäs kyrka kl. 11.00 

Fika i församlingshemmet efteråt 

 

 

Se, jag kommer snart och har min lön med 
mig för att ge var och en efter hans gär-
ningar. Jag är A och O, den förste och den 
siste, begynnelsen och änden.

 Upp 22:12-13

Ring 0952-108 32 för prisuppgifter.

ELDMARK är vårt varumärke och bakom det står familjeföretaget Lappland Allservice AB 

som sedan 10 år tillbaka utvecklat och tillverkar egna produkter. Du kan välja att besöka oss 

i butiken i Sorsele centrum eller genomföra dina inköp i vår E-butik! • Handtagen har spår för upphängning 

på stång eller i kedjor
• Öppna och stora, funkar med rejäla 

handskar

GREPPA - handtag till stekhäll, grytor, wokpanna mm.

• Kapsylöppnare i bägge hand-tagen

Vå
r id

é, d
esign och tillverkning

E-post: info@eldmark.se
Tel: 070-230 47 59

E-butik: www.eldmark.se

Gjutjärn från Skeppshult

Stekpannor,  grytor, våffeljärn, ungsformar, 

kryddkvarnar, proffsknivar och bestick från 

Svenska Skeppshult!

SorselelyftTeleskopisk lyft när du  
kört fast med skoter.  

Med lyften kan du lätta 
t.ex skoter, åkgräsklippare, 

4-hjuling, från marken och 

palla under. Om du kört fast 

kan du efter lyft enkelt släppa 

den åt sidan på fastare mark. 

Vå
r d

esig
n och tillverkning

BogserlinaDra loss skoter med elastisk lina!Pris: 590:-

”Brassa på” - elda på snö

Finns i tre storlekar
grund 440:-   maxi 495:-   maxi+ 595:-

”Stikkan” - hjälper dig göra 

tändved - ett handverktyg i gjutjärn 

med fastsatt stålkniv.
Hela konstruktionen monteras fast på 

en vägg. Stikkan tar liten plats och kan 

monteras vid den öppna  

spisen, braskaminen  
eller i vedbodenPerfekt för den som 

inte är van att  hantera en yxa!Pris: 1 495:-

Lyftkapacitet: 255kg  
Höjd: 0,5 - 1,3m  

Vikt: 6,2 kgPris: 1 890:-

Vi reserverar oss för prisändringar. Tryckt 2014-01-30

Snöskor från TSL
Smidiga snöskor för både motion och vandring i ter-

räng. Vi har flera olika storlekar och modeller i sorti-

mentet. Justerbar för olika skostorlekar. Snöskon är 

ledad för bästa möjliga komfort under vandring, de 

är utrustade med broddar för ett säkert grepp på is 

och i uppförsbacke. Pris från 1 690:-

Stavar - Gipron
Flera olika sorters kvalitetsstavar, teleskopiska så de passar kort som lång.  

Mycket stabil låsning av teleskopfunktionen!

Handla gärna direkt från vår E-butik

E-butik - handla bekvämt i lugn & ro!

SorselefisketBorgjaure Fiske &  Jaktcamp
Laisälven Gargån Stensundsforsen Norra Svergoträsk Harrträsket Storjuktan Snorsen Olsträsk  

samt många andra spännande fiskevatten.

www.sorselefisket.se Bokning/info.  Ulrik Thureson +46 (0)70 217 71 38

LAISÄLVEN Inside the municipal boundary there are several well-
known areas containing fast-flowing currents and rapids. These 

are excellent for grayling and trout and include: Hällforsen, Troll-
forsen, Vitforsen, Kvarnforsen and Gargesonforsen. The rapids are 

filled with large boulders but at Gargesonforsen the river changes 
character and its bed becomes more gravelly. There are a number 

of interesting fishing spots further downstream, including Långfor-
sen and Storforsen. 

Foto: Håkan Stenlund

Foto: Håkan Stenlund

Laisälven

Stensundsforsen

Gipperträsk

Broschyrer, foldrar och trycksaker
Vi tar fram dessa i små serier i A4 eller A3 format i färg.

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

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

Kopieringspapper
Både A4 hålat och ohålat, samt A3 och färgat papper.



Fram till att simhallen stänger för sommaren den 29 juni till 22 augusti är ni välkom-
men att komma och bada. Mer information och öppettider finns på www.sorsele.se. 

Biblioteket har justerade öppettider under sommaren:
- Från v.25-26 håller filialen i Ammarnäs öppet tisdagar istället för fredagar. 
 Därefter stängt för sommaren och öppnar åter den 13 augusti. Under hösten   
 kommer filialen i Ammarnäs att hålla öppet torsdagar istället för fredagar.

- Filialen i Gargnäs har öppet sista gången för sommaren den 30 juni och öppnar  
 sedan igen den 25 augusti.

- Tider för kvällsöppet onsdagar på biblioteket i Sorsele mellan v.25-32 är 
 kl.15.00-18.00.

- Som vanligt hittar ni sommarens öppettider på v8biblioteken.se

- Tips! För barn och ungdomar F-6 finns Sommarboken(mer information på hem 
 sidan) och alla barn och unga har möjlighet att chilla i ett eget rum på biblioteket  
 i sommar!

Kultur- och fritidsenheten önskar alla en skön sommar!

Sommartider Simhallen och Biblioteket

Nu är det enklare än någonsin för privatpersoner att få bidrag för att sätta upp 
solceller på taket eller installera en laddbox  till elbilen.

Från och med år 2021 får privatpersoner skattereduktion för installation av  grön 
teknik. Det fungerar på samma sätt som ROT och RUT.
Skattereduktion för grön teknik får göras för installationer i ditt eller dina  föräld-
rars hushåll. Du som gör avdraget måste äga bostaden där  installationen görs. 

Avdrag får göras för arbete och material, men inte för enbart inköp av material. 
Om du köper installationen som en totalentreprenad till ett för[1]bestämt fast 
pris som inkluderar alla kostnader anses arbete och material utgöra 97 procent av 
totalpriset.

Skatteavdraget för grön teknik får vara maximalt:
• 15 procent för installation av elnätanslutna solceller,
• 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el
   (t.ex. batterier), och
• 50 procent för installation av laddningspunkt för elfordon.

Totalt får man maximalt 50 000 kr i skattereduktion för grön teknik per person och år.

Enklare få bidrag för solceller och laddboxar

Din kommunala energi- 
och klimatrådgivare 
Tom Backman, Tel 0952-140 56  
E-post: tom.backman@sorsele .se

Undertecknad svarar kostnadsfritt på frågor om 
hur du kan minska din energianvändning och 
därmed minska din belastning på klimatet.

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.)

Gargnäs

Påbörjar kabelarbeten juli/augusti

SÄLJES

Crecent herrcykel som ny. Nya oan-
vända däck och slangar, sexväxlad, 
motionscykel som tränar armar och 
ben.   Göran Persson 072-403 49 80

KOMMUNFULLMÄKTIGES 
SAMMANTRÄDE I SORSELE

Kommunfullmäktige kallas härmed 
till sammanträde, Sorsele, måndagen 
den 21 juni 2021, klockan 18.00 på 
Lärcentrum. 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 kommande nyhet på Sorsele kom-
muns hemsida.

Handlingar finns tillgängliga på kom-
munkansliet och ärendelistan finns på 
kommunens hemsida www.sorsele.se 
en vecka innan sammanträdet.

VÄLKOMMEN!

Maria Broberg
Ordförande



 
 
 
 

 
HÄNG ME´ från VINDELÄLVEN till MOUNT EVEREST och tillbaka! 

Gå, spring, cykla, simma, ro, paddla etc så ofta du kan och vill under perioden 15/6-15/8. 
Tillsammans ska vi färdas en sträcka på 14 000 km. 

Vi inbjuder barn, ungdomar, vuxna, ja alla! 
 

Du genomför din aktivitet där du bor, jobbar, semestrar eller annan plats du befinner dig på under 
aktivitetsperioden. Efter varje aktivitet skannar du en QR-kod för digital registrering med namn, 

under/över 18 år, ort, datum, aktivitet och antal kilometer och skickar in din registrering. 
Skanna koden från denna annons (se kod nedan). 

Klipp ur och spara koden så har du den till hands hela aktivitetsperioden. 
Koden finns också anslagen vid motionsspår och anslagstavlor. 

 
Du som deltar i utmaningen och är under 18 år får ett ”sportigt” pris som du kan hämta i 
slutet av perioden på en plats som den lokala arrangören anvisar. Håll utkik om detta! Du 

som är över 18 år får äran av att hjälpa till att nå vårt häftiga mål. 
 

Arrangör: Sorsele United i samarbete med Ammarnäs Idrottsförening, Sorsele Skidklubb, 
Blattnicksele Idrotts/Intresseförening, Gargnäs Intresseförening, Tväråträsk Hembygdsförening, 

PRO Sorsele, SPF Sorsele och Sorsele Handikappidrottsförening. 
 
 
 
 
 
 
 

 Sorsele Sorsele HIF     www.sorseleunited.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

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: 
Vad hjälper det en människa 
om hon vinner hela världen 

men förlorar sin själ? 
Mark.8:36

Slussfors Fria församling
www.blogg.segertonen.se/

viktiga-ord/

Sorsele kommun bjuder in till samråd mellan den 9 juni 2021 och den 16 augusti 2021.

Syftet med detaljplanen är att fastställa pågående markanvändning inom planområdet 
som stämmer väl överens med befintlig bebyggelse.

Planhandlingarna finns att ta del av i kommunhusets entré, Burevägen 4, Sorsele, 
Sorsele kommuns hemsida www.sorsele.se/kommun samt ICA Nära i Blattnicksele.

Välkomna på digitalt samrådsmöte
Tid: Torsdag 17 juni klockan 18.00-20.00
Anmälan ska ske till miljo.bygg@sorsele.se senast Onsdag 16 juni för att få ett mail 
med en länk till mötet.

Eventuella yttranden ska ha inkommit till Sorsele kommun, Samhällsbyggnadsverk-
samheten, 924 81 Sorsele eller miljo.bygg@sorsele.se, senast den 16 augusti 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
Detaljplan för Blattniksele 1:89 m.fl. 
Sorsele kommun, Västerbottens län

Nästa SorseleAktuellt vecka 25 tisdag 22 Juni
Manusstopp fredag 18 juni. Inför midsommar.

Annonser bokas via tel: 070-375 52 88
E-post: annons@sorseleaktuellt.se

Lena Norlund
0960-412 33,  073-80 02 562 
lena.norlund@handelsbanken.se 

Maria Vesterberg
0960-412 34,  073-05 60 731 

maria.vesterberg@handelsbanken.se 

Vi finns här för dig!
Självklart är du välkommen att 

kontakta oss även i fortsättningen 
med alla frågor som rör din ekonomi. 

Precis som vanligt.
Här är våra nya kontaktuppgifter.


