
Utgivare: Åke Johansson, Tel: 070-375 52 88

SorseleAktuellt
www.sorseleaktuellt.se

Nr:14 vecka 29  19 - 20 juli 2022

ERBJUDANDEN
18/7–24/7

AKTUELLA

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

GRILLA SOM EN M STARE
Sommarens bästa grilltips hittar du på coop.se

MEDLEMSKLIPP

OST FAMILJEFAVORITER
Arla. 23-33%. I bit. Välj mellan olika sorter. 
Ca 375-1200 g.

HONUNGSMELON/GALIAMELON
Spanien. Klass 1. Ca 1 kg. 

19)=
MAX 3 ST/HUSHÅLL.
FÄRSK FLÄSKFILÉ
Danmark/Danish Crown. Kyld. Märkt med Animal 
Welfare. Ca 590 g.

59)=
MEDLEMSPRIS

MAX 1 KÖP/MEDLEM.
BACON
Sverige/Coop. 140 g. Jfr-pris 67:86/kg.

2 FÖR

19k
MEDLEMSPRIS

FÄRSK FLÄSKFILÉ

59)=

Fläskfilé med
 ljummen sallad 

och pestosås
Receptet finns på

coop.se  

MAX 2 ST/HUSHÅLL.
BLANDFÄRS
Sverige/Nyhléns Hugosons. 50/50. Fetthalt 15-17%. 800 g. Jfr-pris 68:63/kg.

BLANDFÄRS

54)=



Gautsträsk VVO
Årsmöte 11/8 kl 19.00.

Plats: Sorselestugan
Väl mött!

Semester Stängt!Semester Stängt!
Vecka: 29 och 30Vecka: 29 och 30
Vi tillönskar alla våra kunder en trevlig sommar!Vi tillönskar alla våra kunder en trevlig sommar!

Storvindelns Fria Församling

Vecka 31
7/8 sönd 11.00 Gudstjänst, Örnäsudden

Kyrkligt i Sorsele

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gudstjänster: 
Söndag 24 juli  
Högmässa i Sorsele kyrka kl. 11.00 

Söndag 31 juli  
Högmässa i Gillesnuole kapell kl. 12.00 
Vill du åka med så ring 0952-10011  
senast fredag kl.12. Medtag eget fika. 

Söndag 7 augusti  
Högmässa i Sorsele kyrka kl. 11.00 

Söndag 14 augusti  
Gudstjänst i Sorsele kyrka kl. 09.00 

Högmässa i Viktoriakyrkan kl. 12.00 
Vill du åka med så ring 0952-10011  
senast fredag kl.12. Medtag eget fika. 
 

Övrig församlingsverksamhet: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kaffe i trädgården 
Onsdagar kl. 14-15  

bakom Sorsele församlingsgård 

Njut av musik  
med olika teman varje gång 

Sorsele kyrka, onsdag 20/7, 27/7 kl. 17-18 
Ammarnäs kyrka, torsdag 21/7 kl. 17-18   
Gargnäs kyrka, torsdag 28/7 kl. 17-18 

 
www.svenskakyrkan.se/sorsele        tel 0952-10011 
Facebook grupp: Svenska kyrkan Sorsele Församling 

 

Pastorsexpeditionens öppettider:       mån-to kl. 9-12 

Sorsele sjukstugas telefonnummer

Telefon: 090 - 785 91 71  (Återuppringningssystem)

Första knappvalen: 0: Information in english
 1: Hälsodigitalen
Andra knappvalen: 
 1: Återbud, recept, provtagning, sjuksköterska:
   Knappval:   1: Återbud
    2: Receptförnyelse
    3: Provtagning
    4: Sjuksköterska

 2: BVC, Barnmorska:
   Knappval: 1: BVC
    2: Barnmorska

 3: Psykisk ohälsa.

 4: Övriga mottagningar:
   Knappval:  1: Sjukgymnast 
    2: Arbetsterapeut
                  3: Diabetessköterska

 8: Boka vaccinationstid/Covid-19 vaccin   
  
Vid akuta sjukdomsfall ring: 112
För mer information, gå in på vår webbplats på 1177.se
För sjukvårdsrådgivning dygnet runt, ring: 1177 eller 
besök webbplatsen 1177.se

Geologins Dag i Ammarnäs 20/8
Dagen börjar med föredrag på Samegården i Ammarnäs kl. 10.00.
Prof. Reinhard Greiling, Nya geologiska kartor över Ammarnäs och fjällen,  
Geolog Hans Selbach, SGU:s Digitala kartmaterial.

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

Sorsele kommuns 
energi o kilmatrådgivning 

önskar alla en trevlig 
sommar



Skyltar Dekaler Startnummer Klädtryck
Har ni behov av en skylt te.x ert namn på er brevlåda
en dekal till er bil eller startnummer på er skoter motorcykel 
Vill du profilera ditt företag med loggan synlig på dina kläder eller
så funderar du på att ge bort en T-skirt med ett roligt tryck 

Ring och berätta om ert behov så fixar jag sådana saker till er

Vägen Avstängd
Tjällossning

070-375 52 88

Jaktkartor på våtstarkt papper
Vi har tagit hem ett specialpapper som är riv och vat-
tentåligt för tryckning av jakt-, fiske- och skoterkartor. 
Papperet är mycket tunt, bara lite tjockare än vanligt 
kopieringspapper. 
Storleken per ark är 350 x 450 mm.

Vi har testat att lägga en tryckt karta i diskvatten i en 
timme. Knövlat den, vikt den och torkat av den utan att 
trycket förändras. Ett evighetspapper kan vi inte garan-
tera att det är men det är betydligt bättre än att plasta in 
en karta.

Pris per tryckt karta, från ett färdigt orginal är 40:- inklusive moms.
Skulle det behövas grafiskt arbete med kartan så tillkommer timdebitering för 

redigeringsarbete. För mer information och beställning ring 0952-108 32.
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Kuvert med tryck

Ring 070-375052 88 för prisuppgifter.
info@sorseletryckeri.se

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

Tveka inte! Skicka en förfrågan, det kan löna sig

Kopieringspapper
Både A4 hålat och ohålat, samt A3.
Även en del färgat papper finns i lager 

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, 
design och tillverkning

E-post: info@eldmark.seTel: 070-230 47 59E-butik: www.eldmark.se

Gjutjärn från SkeppshultStekpannor,  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

esi
gn och tillverkning

Bogserlina
Dra loss skoter med elastisk lina!

Pris: 590:-

”Brassa på” - elda på snö

Finns i tre storlekargrund 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 vedboden

Perfekt för den som inte är van att  hantera en yxa!
Pris: 1 495:-

Lyftkapacitet: 255kg  Höjd: 0,5 - 1,3m  Vikt: 6,2 kg
Pris: 1 890:-

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

Snöskor från TSLSmidiga 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 - GipronFlera 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!

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

Ekologisk hudvård   från Lappland!

Ekologisk hudvård   från Lappland!

Ekologisk hudvård   från Lappland!

Ekologisk hudvård   från Lappland!

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.)

Utgivningsplan SorseleAktuellt 2022
SorseleAktuellt delas ut på TISDAGAR och ONSDAGAR udda veckor. 
Manusstopp för annonser fredagar före utgivningsdag om ej annat anges.
Bokningar e-post: annons@sorseleaktuellt.se   Mobil: 070-375 52 88

Brev: Sorsele Tryckeri AB, Forsnäs 228, 924 94 SORSELE

V. 31 ingen utgivning Semesterstängt
V. 33  tisdag 16 augusti Manusstopp  12 augusti      Skolstart 
V. 35  tisdag 30 augusti Manusstopp  26 augusti Älgjakten
V. 37  tisdag 13 september Manusstopp    9 september  
V. 39  tisdag 27 september Manusstopp  23 september
V. 41  tisdag 11 oktober Manusstopp    7 oktober
V. 43  tisdag 25  oktober Manusstopp  21 oktober    All Helgona
V. 45  tisdag   8  november Manusstopp    4 november Farsdag
V. 47  tisdag 22  november Manusstopp  18 november Julskyltning
V. 49  tisdag   6  december Manusstopp     2 december  Lucia
V. 51  tisdag 20  december Manusstopp   16 december  Julhälsningar





Nu söker vi en
produktionschef.

Den norrländska furans kvalitet är bestående. Produkterna som utvinns ur en av Sveriges viktigaste 
råvaror är genuina, klimatsmarta och attraktiva. Och just där, mitt i barrskogen, ligger Baseco, företaget 
som valt att göra affärer av det. Affärer som växer med nya produkter, nya marknader och nya affärs-
modeller. Allt med samma genuina, norrländska känsla. Vill du vara med och fortsätta den resan?

Efterfrågan på våra produkter ökar. Vi behöver 
därför förstärka med en produktionschef till 
vår fabrik i Sorsele. Hos oss får du helhetsansvar 
för produktionen och ingår i företagets lednings-
grupp. Din roll innefattar allt från personalansvar 
till att optimera rutiner och produktionsflöden.
Tjänsten gör dig till en nyckelperson för ett av 

Sveriges starkaste trävarumärken när det gäller 
golv, panel och fritidshus.

Du har erfarenhet av liknande jobb inom pro-
duktions- och personalledning och är en ledare 
som kan konsten att engagera dina medarbetare. 
Tjänsten är heltid.

Läs mer om tjänsten på www.baseco.se
Frågor? Kontakta Marcus Abrahamsson, marcus@baseco.se eller 0952-550 12. 
Du får gärna skicka in din ansökan redan nu men senast 15 augusti till jobb@baseco.se

Vårt varma Tack
till er alla som på olika sätt

hedrat minnet av vår älskade

Mats Brännlund

Tack för blommor och gåvor 
till olika fonder.

Ett särskilt tack till Hemtjänsten
för god omvårdnad.

Inga-Maj
Barnen med familjer

Gratian Djurklinik  

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

kommmer till 
Sorsele 
Onsdag 10 Augusti

Tidsbokning
0951-500 55

E-post: praxis@annettekriller.eu

Sorsele Tryckeri har semesterstängt 19/7 – 9/8.


