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MEDLEMSKLIPP!

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

KYCKLINGFILÉ 
Sverige/Guldfågeln.  Fryst.  1 kg. 

MAX 3 ST/MEDLEM.

LÄSK 
Pepsi/Zingo/7Up/Pommac.  Välj mellan olika sorter. 
140-150 cl.  Jfr-pris 6:67-7:14/liter.  Pant tillkommer. 

MAX 1 KÖP/MEDLEM.

MJUKT BRÖD 
Pågen.  Välj mellan lingongrova, lingongrova special 
och guldkorn.  500 g.  Jfr-pris 32:-/kg. 

MAX 2 ST/MEDLEM.

JUICE  God Morgon.  Välj mellan apelsin, apelsin/röd 
grapefrukt, tropical och äppel.  1 liter. 
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Ugnsrostad 
kycklingfilé med 

citrongräs och 
grönsaksris
Receptet finns på

coop.se  
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VECKANS

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

BLANDFÄRS 
Sverige/Nyhléns Hugosons. 50/50. Fetthalt 15-17%. 800 g. Jfr-pris 62:38/kg. 
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SLAMTÖMNING 2022 – 
ANMÄLAN/BESTÄLLNING 

Nu har vi påbörjat planeringen för årets slamtömning.  
Saknar du abonnemang måste du göra din beställning senast 1 maj.  
Du kan göra din beställning via mail: kundtjanst@sorsele.se eller telefon 
0952-140 61. Anmälningar inkomna efter 1 maj påförs en extra avgift på 
1.500 kronor/brunn utöver tömningstaxan.

Brunnen ska vara tydligt markerad med 
exempelvis käpp eller reflex. 

Inför tömning ska

• Väg till brunn ska hålla för lastbil och vara minst 2,5 meter bred.
• Vägen ska även vara fri från sly, högt gräs etc på en höjd om 3 meter
• Lock eller manlucka som öppnas manuellt får väga högst 15 kilo om inte   
 särskilda skäl föreligger
• Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket dras åt sidan får locket  
 väga högst 35 kilo om inte särskilda skäl föreligger
• Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfruset

Om brunnet inte går att tömma på grund av hinder, bristfällig väg, arbetsskydds-
risker eller att abonnent vägrar tömning uttas en framkörningsavgift på 800 
kronor/tillfälle.

Ytterligare information om vad som gäller vid tömning och vilken taxa som gäller 
finns på Sorsele kommuns hemsida. 

(Microsoft Word - Antagen - F\366reskrifter om avfallshantering_4.docx) (sorsele.se) 

Sorsele kommun

Missa inte det 73:e Lappmarksloppet 
Lördag 2 april 2022

Första start kl. 11.00 skidstadion
Kom, och heja på alla duktiga 

skidåkare i olika åldrar.

 i Sorsele vid Coop
Jokkmokks skor

Månd. 11 april 10.00 - 18.00
Tisd. 12 april 10.00 - 18.00
Onsd. 13 april 10.00 - 18.00

Vinterskor, Stövlar, 
Finska vinterskor, Nokia Power, 
Underkläder, Strumpor, Väskor, 

Jörnkängan
Vid önskemål /bokning 

ring 070-326 31 91  

Välkomna!

Filadelfiaförsamlingen
Vecka 13
29/3 tisd  18.30   Bönesamling
3/4 sönd 11.00  Gudstjänst, Nattvard
   Torbjörn Öberg,  predikar
Vecka 14
5/4  tisd 18.30  Bönesamling
9/4  lörd 10-14 Bönedag  
   Välkomna!

Kyrkligt i Sorsele

Herren lever! Lovad vare han, min klippa, 
och upphöjd min Gud, min räddare.

2 Sam 22:47

Storvindelns Fria Församling

V13
3/4 Sönd 11  Gudstjänst, Örnäsudden
   Extra administrationsmöte
V15
15/4 Långfredag 12.00 Skotergudstjänst
              Holmträsket, väster  
              om Skansnäs

 Gudstjänster: 

 
 

 

Söndag 3 april: 
kl. 11.00: Högmässa, Sorsele kyrka 
kl. 11.00: Gudstjänst, Ammarnäs kyrka 

Söndag 10 april: 
kl. 11.00: Gudstjänst för små & stora, Sorsele kyrka 

med dop, sång av barnen & kyrkfika 

Övrig verksamhet:  
Onsdagar: 30 mars & 6 april: 
kl. 13.30: Kaffesången, Sorsele församlingsgård 
kl. 14.00: Kulturkaffe, Sorsele församlingsgård 
Fredagar: 1 & 8 april: 
kl. 18.00: Bönestund, Sorsele kyrka 

www.svenskakyrkan.se/sorsele        tel 0952-10011 
Facebook grupp: Svenska kyrkan Sorsele Församling 
Pastorsexpeditionens öppettider:       mån-to kl. 9-12 

Tack för ditt stöd till Ukraina! 
Tillsammans gör vi skillnad.  

Dagens bibelord

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

Ladda för framtiden

Tisdag den 12 april kl. 18.00—20.00
DIGITAL INFORMATIONSTRÄFF OM 
LADDPUNKTER- OCH STOLPAR.
Vi ger information om vad du som 
företagare ska ha i åtanke vid investe-
ringar, vilka medel och stöd som finns 
att söka samt allmänn information om 
laddpunkter och laddstolpar.

Anmälan:
https://www.mojligheternasregion.se/
kalender/ladda-for-framtiden/



Kommande SorseleAktuellt 
V. 15  tisdag 12 april Manusstopp   8 april   Inför Påsken
V. 17  tisdag 26 april Manusstopp 22 april  Valborg och 1:a maj

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

Giertsbäckens FVO 
Inbjuder till fiskestämma 

Söndag/påskdagen 
17 april 2022 kl 10.00

Utomhus vid dammen över 
Giertsbäcken i Bergnäs.
Sedvanliga årsmötes-

förhandlingar.

Välkomna styrelsen!

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

Har ni behov av stora bilder, trotoarpratare, affischer, 
banderoller, klistermärken, klädtryck i flerfärg samt en 
massa annat, så kontakta oss.

Kuvert med tryck 
finns C5 både med fönster och utan 
fönster samt stora C4.

Kopieringspapper
både A4 hålat och ohålat, samt A3 i 
många olika tjocklekar.

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

Kartor utskrivna på 
specialpapper som tål hårda tag.

Spiralbindning
av tjockare häften, böcker kataloger 
m.m. kan vi hjälpa dig med.

Trotoarpratare
på våtstarkt papper som tål att sitta 
ute året runt

Trycker på kläder
i olika färger. Vi har tillgång till ett 
stort sortiment av modeller i olika 
material.

Fiskekort och lotterier 
numrerade, perforerade och häftade. 
Storleken på korten skapas utifrån 
era önskemål.

Block och dylikt
som order/transportsedlar, 
inlämningskvitton, konferensblock 
och liknande.

Dekaler Startnummer
för bilar, skotrar och motorcyklar.

Stora utskrifter i färg

MOTORSÅGSKÖRKORT

Jobbar du med motorsåg 
och behöver ett 

motorsågskörkort?
Kontakta mig så kan du få 
den utbildning du behöver. 

Åke Johansson 
070-375 52 88

Pimpeltävling på
Giertsjaure vid Höliden
Påskdagen 17/4 Kl. 13.00-15.00

Startavgift 100 kr betalas med swish

Barn under 12 gratis.

Korv med bröd och kaffe ingår i startavgiften.

Utlottning av presentkort 1000kr, barn 500 kr

1:a pris största öring eller harr.

2:a pris största totalvikt (exkl. största öring eller harr)

Barngruppen priser lottas ut.

Ekolod för isfiske ej tillåtet

Dagens behållning går oavkortat 
till Ukraina via UNHCR

Välkomna!
Giertsbäckens FVO

Kultur- och fritidsenheten vill uppmuntra till konstnärligt arbete inom områden 
som musik, dans, film, slöjd, litteratur, berättande, design och andra likvärdiga 
områden genom att årligen dela ut Årets Kulturstipendium.

Varje år kan allmänheten skicka in namn och nominering av en kommuninvå-
nare som utmärkt sig inom ovan angivna områden. Nomineringarna skickas till 
kommun@sorsele.se alternativt via fysisk post enligt adress på Sorsele kom-
muns hemsida. För att tilldelas stipendiet måste personen vara boende i Sorsele 
kommun. Nomineringarna ska vara inne senast sista april 2022. 

Sorsele Kommun
Fritids- och kulturenheten 

Kulturstipendium 2022



Ja! i år ska det bli Hemgjort hela juli 
i lagår’n på Sorsele Hembygdsområde!
Vill du lämna in till försäljning kontakta 
Inger Åhman 070-699 35 28, ingerahman@yahoo.se

Hemgjort-gruppen och 
2022

NU ÄR DE DAGS!

Förbeställning buskar och perenner.
Kolla sortimentet på 
www.rutvikshandelstradgard.se 
(OBS! inte säkert att listorna är helt 
uppdaterade) 

Sista beställningsdag 15 maj.

För beställning och frågor ring 
Sara på 073-843 21 55, 
Martin 070-360 74 62 
eller maila på: tradgard@norlund.nu

SORSELE SJUKSTUGA

Vi har lediga tider för dig!
Dos 4 är nu aktuellt för dig som är 80 år och äldre och/eller har hemtjänst.
Dos 4 kan ges tidigast 4 månader efter dos 3.
Vi har även lediga tider för dig som är ovaccinerad, behöver dos 2 eller dos 3. 

För tidsbokning alla veckor: 
Ring 090-785 91 71, knappval 8 eller logga in på 1177.se

DROP-IN SORSELE SJUKSTUGA, Dos 1, 2, 3 och 4:
Onsdag 6 april kl 16.00-19.00

DROP-IN GARGNÄS MOTTAGNING 
Dos 4 80 år och äldre och/eller har hemtjänst:
Torsdag 7 april kl 08.30-12.00

DROP-IN AMMARNÄS MOTTAGNING 
Dos 4 80 år och äldre och/eller har hemtjänst:
Måndag 4 april kl 08.30-12.00

Kom gärna i kortärmad klädsel. 
Fyll i hälsodeklarationen i väntrummet när du kommer.

Följ oss gärna på Facebook!

Välkomna till Sorsele sjukstuga!

Vaccination mot Covid-19

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/

ARVIDSONS POTATIS

King Edvard, Folva från 12:-/kg, Mandelpotatis från 14:-/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 tisdag 12/4 2022

Tack för den här säsongen!

Gratian Djurklinik 

Operationer, Röntgen och andra avancerade 
undersökningar eller behandlingar utför vi i Slussfors!

kommmer till 
Sorsele 
Onsdag 27 April

Tidsbokning
0951-500 55

E-post: praxis@annettekriller.eu


