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DU FÅR OCKSÅ 4 ÅRS GARANTI
UTAN KILOMETERGRÄNS PÅ
ALLA LYNX 2022 SNÖSKOTRAR

FÖRBOKA DIN
2022 MODELL
REDAN NU

BESTÄLL DIN
SPRING ONLYMODELL FÖRE
8/4!

OM VINTERN ÄR DIN SÄSONG,
VARFÖR INTE GÖRA NÄSTA DEN BÄSTA NÅGONSIN!
SPARA UPP TILL

10.000

KR

Erbjudandet gäller fram till 14 maj 2021.

10.000

KR
VÄRDECHECK

5.000

KR
VÄRDECHECK

På tillbehör
Vid köp av 2022
BoonDocker 850 E-TEC
På tillbehör
Vid köp av övrig
2022 årsmodell

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - Fredag: 08.00 - 16.30
Lördag - Söndag: stängt

FORSGRENSBILSERVICE
MAGASINSVÄGEN 9, BLATTNICKSELE

FORSGRENSIBLATTNICKSELE
WWW.FORSGRENSBILSERVICE.COM

MEJLA OSS PÅ: INFO@FORSGRENSBILSERVICE.COM

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt.
TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

Jag är hemma överallt i
Storumans kommun!
Nu öppnar jag upp HusmanHagberg, ett varumärke
med äkta intresse för nöjda kunder. Kontakta mig när
du ska sälja din bostad. Tel: 0954-250 44.

anslagstavlan
Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres

Vad som helst...

TRASIG TVÄTTMASKIN / KYLSKÅP?

Bygglov?

Ring Jimmi Borgström, Electrolux Service tel. 070-370 89 38.
Expert på Electrolux, Elektro-Helios, Husqvarna, Zanussi och AEG.
Andra märken lagas också. Reservdelar. RUT-avdrag!

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Lediga lägenheter hos oss

Fjellström Bygg & Plåtkonsult
076-313 03 36

		

4:a, 3:a, 2:a. För mer info: www.sumbo.se
eller 070-667 83 29

Söker du förråd eller lokal?
Sommarschema
Vi på Hotell Toppen kan hjälpa dig med detta.

✁

Vad som helst...

ARVIDSSONS POTATIS

Då behöver du en kontrollansvarig.
Verksam inom Storumans kommun, finns i Joeström

Lycksele: kl 14.00-14.30 Parkering nedanför kyrkan, Hamngatan
Blåviksjön rastplats vid E12: ca kl 15.00
Gunnarn Konsum: ca kl 15.45
MÅNDAG Storuman: kl 16.30-17 Folkets hus
Arvidssons
Vilhelmina: kl 18-18.30 OK
29/3
Potatis
King Edward, Folva fr 10:-/kg • Mandelpotatis fr 12:-/kg

Ett varmt tack för visad omtanke vid vår älskade

Magnus Johanssons
bortgång.

Uppe på Uman center har vi förråd som är varmbonade
i olika storlekar. Även kontorslokaler och verksamhetslokaler
för dig som behöver. Hyra från 1100:-.

Hör av dig till info@hotelltoppen.se eller 0951-777 00
för mer info. Fråga efter Peder Wiklund

Presentbutik & Behandlingar i Lycksele!

Välkommen till Södra Torggatan 15. Boka tider via www.ekospa.se

Skog och trädgård
99% renare bensin!

Ingrid och barnen med familjer

0951-107 31

Förbeställ
senast 10/4

0951-773 45

(Klättring)

Barrotade häckplantor
Buskar • Träd • Perenner

Honda
fr. 24.990:-

AVANCERAD
TRÄDFÄLLNING

Glöm inte att förbeställa
inför sommarens plantering!

ROT/RUT-avdrag•F-skatt

SNICKARE

Sista datum för förbeställning är 10/4

Må 10-17, Ti-On 13-17, To-Fr 10-17, Lö 10-13 Lunchstängt 12-13
Skolgatan 10 Storuman

ETT BÄTTRE LIV?
R

0951-773 45

SNÖSLUNGOR

Anonymt och kostnadsfritt. Vi hjälper varandra.
Ring Storuman: 070-646 79 84.
Anonyma Alkoholister AL-anon:
(Anhöriga) 070-331 48 84

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

Jesus säger: Himmel och jord ska förgå,
men mina ord ska aldrig förgå. Matt. 24:25

Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

PÅMINNELSE!
Gunnarbäckens-Juktåns nedre fiskevårdsområdesförening
håller Årsmöte den 29 mars 2021 kl 19.00
Pga. pandemin hålls mötet per telefonkonferens.
Ring in på 070-194 00 08 och ange åtkomstkod 2847539#
Välkomna! Styrelsen

ANBUD

Fastighets AB Umluspen inbjuder till
anbudsgivning för entreprenad gällande byte
ventilationsaggregat Servicehuset Tranan Hus D och
Gunnarn skola
Förfrågningsunderlag kan hämtas fr.o.m. 1/4-21
på www.tendsign.com under Storuman Kommun
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• Trädgård i kruka
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” Nu när vi spenderar mer
tid än någonsin hemma
borde väl ändå alla hem
vara top-notch i alla vrår?”

Telefonlista
- Bygg & Anläggning Erik Örn
072-234 25 50
- Bygg & Rep
072-201 56 01
- Bygg Team Norr
072-549 82 85, 070-213 90 80

Det är lätt att tänka att våra hem
borde vara exemplariska nu när de
flesta spenderar mer tid än någonsin
på hemmaplan. Inställda evenemang
och aktviteter borde ju rent logiskt tendera till mer hemmafix. Eller?

- Bäcklunds Värme
070-395 84 98
- E12:an Bygg
0951-109 45, 070-266 10 13- Förvaltningsservice i Norr
070-555 95 82
- Inlandets El & Entreprenad AB
070-335 45 58, 070-311 68 54

Jag vill se mig själv som en do:er. En som tar tag i
saker och ”river av” allt som ska göras i ett svep.
Här vilar inga ledsamheter, utan det är bara att
kavla upp ärmarna och köra på tills det är klart.
Men dessa nya tider har väckt en annan sida hos
mig, en ”det kan jag göra en annan dag för vi
har ändå inget planerat de närmsta dagarna”personlighet. Detta medför då ett litet status-quo
hemma. Vi står kvar på samma plats där vi började, dvs. vardagsrummet är fortfarande inte tapetserat, bordet som skulle slipas har kvar sina fula
vattenringar. And the list goes on...

- Kbygg
0951-59 09 20
- MIO Vilhelmina
0940-128 25
- Nilssons Golv & Måleri
070-365 15 49
- Nya Plåt & Byggspecialisten
0951-105 33
- RA’s Möbler & Tyger
0951-202 70
- Selab
0951-770 80, 070-332 24 35

Visst funkar människan så, att om man har lite eld
i baken så jobbar man bättre? Och om den där
elden svalnat en aning så är det inte lika bråttom.
Känns som att jag, och resten av Sverige, har gått
in i ett lite mer mañana, mañana-tänk.

- Storumans Kommuns
Konsumentrådgivning
0951-142 61, 070-317 36 22
- Svensk Fastighetsförmedling
070-332 05 53

Men nu är det dags att tända glöden igen! Våren
är på ingång, vaccinet börjar rulla in och det finns
hopp om livet igen. Ta tillfället i akt att anlita någon av våra händiga hantverkare till hemmafixet
medan du tar igen förlorad tid med nära och kära.
Tid är dyrbar och man vet aldrig när den kommer
igen.

- Tärnaby Rör
070-321 03 25
- VJB Järnhandel AB
0954-300 21

Ha det fint!

/Elina

Tryck och Layout:
ST Reklam & Tryck AB
Försäljning och produktion: Markus Falkner, Elina Kallin,
Ansvarig utgivare: Markus Falkner.
Upplaga: 6000 ex. Papper: 90 gr FSC certifierat. Färg: Koboltfri
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www.tryckeriet.nu

ROT

avdrag

TRÄ • BETONG • MUR • KLINKER • KAKEL
FÖRSÄKRINGSSKADOR • TAKREPARATIONER
0951-109 45

info@e12bygg.se

070-266 10 13
www.e12bygg.se

ROT

Vi underlättar din vardag!

avdrag

Installationer • Reparationer • Felsökning
... av alla de slag inom el!
VITVAROR • ARMATURER • LAMPOR m.m.
Välkommen in till oss!

Välkomna

ti

vår nya bu ll
tik
på

Blåvägen 2
07
(Hantverks
huset)

Vitvaror från:
Tel. 0951-770 80, 070-332 24 35

Vi har massor av

selab@storumansel.se • www.storumansel.se

-

Gratis hem
leverans
vid köp av

möbler

Möbler
Tyger • Gardiner
Belysning
Mattor
Inredning
Mån-Fre 9-17.30, Lör 10-13 • 0951-202 70

Blå vägen 91, Stensele • www.allinterior.se • www.rasmobler.se
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Gör din egen jordkällare

F

het. Täck över hela gjutningen med
plast och vattenbegjut ytan under
minst tre dagar innan någon av formarna kan tas bort

örr förvarades väldigt mycket
av det som idag har flyttat in
i kylskåpet i en jordkällare.
Tekniken att bygga en jordkällare
har inte förändrats mycket genom
åren även om man idag använder
modernare material och verktyg.
Användningsområdet är detsamma under alla tider, kyla maten på
sommaren och hålla rätt temperatur under vintern.
Placeringen av jordkällaren är viktig. Gräver man nära grundvattennivån finns risken att vatten till slut
tränger upp i jordkällaren. Den idealiska platsen är en sluttande tomt
med mycket sand eller grus i jorden
och där öppningen vetter mot norr
och jordkällaren ligger i skugga.
Gräv ut ett hål på cirka en kvadratmeter. Hålet ska vara 1 m djupt och
helt plant i botten. Lägg det bortgrävda materialet i närheten då
det kommer till användning senare
i bygget. Lägg ett 5 cm lager grus i
botten av hålet.
Formbygge 1
Stommen till jordkällaren är av betong och för att kunna gjuta behöver man en stadig form. Den byggs
lämpligen av formplywood. Kapa
till 3 stycken skivor till ca 180 x 70 cm
och en till 100 x 70 cm. Skruva ihop
skivorna genom 4 stycken 45 x 45
cm reglar, en i varje hörn
Betonggjutningar ska alltid armeras.
Gör därför en bur av 6 mm armeringsnät med samma proportioner
som plywood-formen. Armeringsburen ska dock vara ca 5 cm större än
plywoodformen runt om.
Tänk också på att armeringsburen
ska ha en botten. Naja ihop hörn
och skarvar med kraftig najtråd
Gjutning 1 + 2
Ställ ner armeringen på gruset i botten av hålet. Se till att buren står rakt
och stadigt. Fyll hålet med ca 10 cm
betong. Försök att få bort så mycket
luft som möjligt ur betongen genom
att banka försiktigt på armeringen.

Jämna till ytan och låt betongen
härda minst ett dygn
Ställ plywoodformen i armeringen
på den nygjutna och härdade betongbotten. Justera in formen och
fyll sedan upp med betong på utsidan av formen upp till marknivå.
Det är viktigt att formen står helt
rakt. Kontrollera med vattenpass
innan betongen fylls på
Formbygge 2
Tillverka ytterligare en plywoodform. Denna byggs utanpå den första och används för att gjuta väggarna ovan mark. Kapa till 2 skivor
med måtten 100 x 100 cm och 2 skivor med måtten 85 x 100 cm. Skruva ihop delarna som bildar en form
med måtten 85 x 100 cm och en
höjd av 100 cm. Den yttre formen är
minst 10 cm högre än den inre

Källarens tak
Ta försiktigt bort den inre formen.
Även taket ska gjutas i betong och
till detta sågar man till en bottenplatta av formplywood som stagas
upp med reglar mot botten av källaren. Mitt i bottenplattan borrar
man ett stort hål där ett ventilationsrör i metall monteras. Placera
plywooden i höjd med överkanten
av betongen och täta noga med
silikon mot betongkanten och runt
ventilationsröret. Klipp till ett armeringsnät som täcker hela takytan
men slutar några centimeter från
kanten på den yttre formen
12. Fyll först upp med ca 5 cm betong och lägg sedan takarmeringen i den våta betongen. Fyll slutligen upp med betong till kanten
och arbeta bort så mycket luft som
möjligt ur betongen. Låt betongen
härda under minst tre dagar. Låt
den vila under plast och vattna på
betongen varje dag. Gjutningsarbetet är nu färdigt
Dörr och hyllplan i trä
Dörren bygger man av plywood,
några reglar och en skiva cellplast.
Mät ut hur stor dörröppningen är
och gör en enkel träkarm i samma
mått. Plywooden sågas till och ska
passa så exakt som möjligt i den nya
karmen. Klä dörrens insida med en
ram av reglar, fyll tomrummet mellan reglarna med cellplasten och
skruva sedan på ytter-ligare en plywoodskiva som utgör dörrens insida.
Slipa av alla kanter, måla både dörr
och karm och skruva ihop karm och
dörr med gångjärn
på undersidan i framkant av hyllplanet så att luckan har något att vila
på i nerfällt läge. Lägg hyllplanet
på lister som förankras i sidorna på
källaren.

Gjutning 3 + 4
Täta skarvarna med silikon i den yttre formen och passa in den utanpå
den inre formen. Skruva fast formen
i framkant dikt an mot den inre formen där dörren sedan kommer att
hamna. Fyll på med betong nästan
upp till kanten på den inre formen
och se till att få bort så mycket luft
som möjligt ur betongen
Läs mer och se bilder på:
Betong blir starkast om den får här- Källa:
https://bolist.se/guide/jordkallare/
da långsamt och med rätt fuktig4

ROT

avdrag

Elinstallationer
Fibersvetsning • Fiberblåsning
Schaktuppdrag
Blå vägen 222, Storuman • Erik 070-335 45 58, Bengt 070-311 68 54 • info@inlandetsel.se

Som konsument gör du
många val varje dag
Konsumentvägledare Ingrid Elebrink kan ge dig
vägledning i vilka rättigheter och skyldigheter du har
när du till exempel ska anlita en hantverkare.
Mer info: www.storuman.se
www.hallakonsument.se

Blå vägen 242 | 923 81 Storuman
Tel. 0951-142 61 | Mobil 070-317 36 22
ingrid.elebrink@storuman.se

ROT

LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

NYINSTALLATIONER

avdrag

Service • Underhåll

av VVS-anläggning inom
Tärnaby/Hemavan

Industrivägen 9, 920 64 TÄRNABY • www.tarnabyror.com
070-321 03 25 janne@tarnabyror.com
073-818 29 20 joakim@tarnabyror.com

Janne och Joakim med personal
5
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Trädgård i krukor

I

stora, trendkänsliga städer
som New York och Tokyo har
‘urban gardening’ länge varit
på kartan. Här finns inte bara
stora trädgårdar och parker på
tak och gamla järnvägsspår,
många har även inrett balkonger och bostadsentréer med
krukor där växter får spira och
grönska. Haka på trenden och
anlägg din egen krukträdgård.

Den urbana miljön erbjuder inte allt
för många odlingsmöjligheter för
den med gröna fingrar, och det gäller att ta till kreativitet för att skapa
en trädgård att njuta av. Med krukor i olika storlekar, plantor och bra
jord har du kommit en bra bit på vägen mot att skapa en ‘potted garden’ – en trädgård med blommor,
grönsaker och andra växter i krukor.
Krukträdgårdar gör inte bara städer trevligare, de bidrar även med
syregivande grönska och låter dig
skörda dina egna grönsaker.
• Blanda krukor i olika storlek och
gärna med olika material – varför
inte terrakotta?
• Häng upp krukor i amplar och ställ
på hyllor för att bygga på höjden.
• Låt större och låga, breda krukor
stå på golv och mark för en grön
grund.
• Mixa allt från oliv- och fikonträd till
citrusväxter, grönsaker och färgstarka blommor.
• Örter gör sig bra i krukor och i balkonghängande rabatter. Passa på
att skapa en köksträdgård när du
ändå håller på.
Du behöver inte begränsa dig till
balkongen eller din uteplats, varför
inte plantera i krukor i den gemensamma trädgården eller vid ingången till huset för en välkomnande entré? Städer behöver mer grönska,
höghusområden inte minst.

Potted garden med medelhavsväxter: Medelhavets flora gör sig
utmärkt i krukor på solindränkta uteplatser och stora balkonger. De är
inte bara stilrena och exotiska, de
klarar sig bra bara du vet hur du ska
sköta om dem.
• Olivträd placeras i full sol och jorden ska hållas jämnt fuktig även om
de tål lite torka.
• Citrusväxter ska placeras varmt
och väl skyddade från vind, få regelbunden vattning och citrusnäring varannan vecka under sommaren.
• Fikonträd trivs bra i kruka på balkongen under sommaren och placeras gärna i sol till halvskugga.
Vattna regelbundet och gödsla en
gång i månaden under sommaren.
• Bougainvillea, eller trillingblomma
som den också kallas, är en färgstark klätterväxt som trivs i full sol
och vill ha jämn vattning. Den ger
vilken balkong som helst en hemtrevlig känsla.
Blanda växterna och se till att ha
tillräckligt stora krukor för att de ska
kunna växa till sig under sommaren.
6

Plantering i kruka fungerar överallt
Det är inte svårare än så att skapa
en trädgård, med krukor fyllda av
växter. Perfekt för vilken balkong,
altan eller uteplats som helst. Du
kan dessutom ha krukor med växter placerade på gräsmattan i din
trädgård – en potted garden är inte
bara för lägenheter eller stadens
begränsade gröna ytor. Det gör sig
fint överallt.

Källa: https://www.plantagen.se/tradgard-i-kruka/
potted-garden.html

Allt inom
VVS
r!
..& mycket me
.

Luft-Luft värmepumpar - IVT m.fl.
Villa & fastighetsvärmepumpar - Thermia, CTC, Nibe, IVT
Badrumsinredningar - Hafa, IFÖ, Svedbergs m.fl.
Spa-Bad - M-Spa, Arctic Spas, Folkpool
Vi är Kylcertifierade!
Evenemang - Tält 40-300m2. Uppblåsbara hoppborgar
och lekland. Bänkar och bord. Gasoldriven jättemuurika

STORUMAN/SORSELE

ROT

Jim Carlsson

avdrag

070-395 84 98
jim@backlundsvarme.com

AVANCERAD TRÄDFÄLLNING
Rep, om- & tillbyggnad
Snickare

Kontak
t för
mer in
fo och
offert

ROT

avdrag

erikorn89@gmail.com

Kontakta oss för kostnadsfri offert!

ROT

avdrag

Mattläggning • Våtrum • Målning
Golvslipning/vård • Tapetsering

a

emsid
vår h
a
n
r
ä
g
b.se
Besök ww.ngma
w

Skolgatan 10, 923 31 Storuman • info@ngmab.se
Tel. 070-365 15 49 • www.ngmab.se
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För säkra
våtrum

Auktorisering
godkänd av
försäkringsbolagen

H&H

Sommarhuset i dvala
under vintertid?

G

amla fönster är i regel i
bättre skick än vad de
vid en första anblick ser
ut att vara. Då kan det helt klart
vara lönsamt att satsa på en
renovering. Dessutom är det så
att de flesta äldre hus har måttbeställda fönster med speciella
särdrag, som riskerar att försvinna om man köper nyproducerade standardfönster.

Det första steget är att om möjligt
lyfta ur fönsterbågarna. Ta bort vinkeljärn, gångjärn och fönsterreglar.
Om det gamla kittet är intakt, och
inga rötskador syns i virket innanför
glaset, kan du låta glaset sitta kvar.
Men finns det sprickbildning i kittet,
eller kitt som brutits bort, ska allt kitt
tas bort och glasrutan lyftas ur, eftersom du då sannolikt har fått in vatten bakom glaset och troligen har
rötangrepp i fönsterbågen.
Det billigaste alternativet för att få
bort kittet är att använda en kniv eller ett stämjärn att peta eller bryta
bort det gamla kittet med. Observera att när kittet bryts loss, så kommer fönsterstiften att sitta kvar, så
rutan går ej att lyfta ur förrän också
dessa avlägsnats med en tång. Var
noga med att allt kitt är borta innan
du försiktigt försöker pressa ut rutan
ur bågen. Rengör rutan från färg
och kittrester med hjälp av en rakbladsskrapa.
Ta bort färgen på bågen genom
att värma upp den gamla färgen
med en blåslampa eller en varmluftspistol. När färgen bildat bubblor
av värmen, tar du en skrapa och
skrapar bort färgen. Du behöver
inte skrapa trärent, lite färgrester
som inte lossnar så lätt kan gott sitta
kvar. När du använder blåslampa
eller varmluftspistol måste du vara
försiktig i det fall glaset sitter kvar i

bågen. Om glaset hettas upp kraftigt i någon ände kan det uppstå
spänningar i glaset, som gör att
detta spricker. Ju tunnare glaset är,
desto större är risken för sprickbildning. För att undvika sprickor kan du
täcka glasen med till exempel träbitar som skydd. Ett snabbare alternativ är att ta en bandslipmaskin med
medelgrovt (grovlek 60-80) sandpapper och ”riva” av färgen. Här
bör du vara försiktig, så att du inte
slipar bort för mycket av träet, vilket
är lätt gjort. Finns det fönsterspröjsar på bågen bör du inte använda
bandslipen till dessa, utan utnyttja
blåslampa och skrapa.
När färgen är borta kan du jämna till
eventuella hack eller andra ojämnheter, med ett fint sandpapper på
en klots eller planslipmaskin. Har du
fräst bort färgen med lackfräsen
behöver ytan normalt inte efterbehandlas med sandpapper. De metalldelar, som togs loss från bågen
tidigare, borstar du rena från rost
och rostskyddsbehandlar de utanpåliggande delarna på alla sidor.
De beslag som är välvda, och alltså
har en hålighet som ligger mot trä8

et, kan du fylla med kitt så slipper du rost på insidan. Kontrollera att träet i bågen inte är fuktigt
när du börjar impregnera med
ex. grundolja, eftersom vatten i
det tränger bort impregneringsvätskan.
Nästa steg är att sätta tillbaka
glasrutorna i bågen, stifta fast
och lägga nytt kitt. Kittets konsistens ska vara sådan att man kan
rulla det till en kula, utan att det
klibbar fast i handen och utan
att kittmassan spricker. Du kan
ändra konsistensen genom att
sätta till mer linolja (lösare) eller
mer kritpulver (fastare). Jämna
till lagret med tummen eller kittkniven och ta bort överflödigt
kitt.
När kittet stelnat något är det
dags att måla fönstret, först med
grundfärg och sedan fönsterfärgen. Se till att färgen går några
mm över kittet in på glasrutan
för att få det riktigt tätt.
Källa: https://www.viivilla.se/gor-det-sjalv/
fonster--dorrar-1/renovera-fonster---slitjobbsom-kan-goras-lattare/#

Årets
hetaste
grillar

avdrag

Kom in och hämta nya katalogen!

ROT

er
Bra pris v
skru
på bygg

Takplåt

ån Baseco

Vi har Pellets fr

APOLLO AS200K

Välkommen in till oss

Tommy Söderlund med personal

Blå Vägen 151, 923 31 Storuman • info@platobygg.com • 0951-105 33

ROT

avdrag

VI UTFÖR ALLA SLAGS

BYGGNATIONER
Rotjobb
Takarbeten • Bergarbeten
Mattläggning/Våtrum
Tilläggsisoleringar
Nybyggnationer
Betongarbeten
Fönsterbyten

072-201 56 01 • adrian@byggorep.se
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Din lokala bygghandlare

Hemlever
ans
till din dö
rr!

- med allt för dina byggprojekt

Mer än 100år av djärva satsningar!

Välkommen in till oss!
Vardagar: 07.00-17.00 Lördag: 09.00-15.00
Butiksadress: Blåvägen 40, 920 66 Hemavan

Presenter • Bygg • Fritid • Husgeråd • Vitvaror

0954-300 21 • info@berglundsjarn.se
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Ring för mer info
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Videvägen 54, 912 32 Vilhelmina • 0940-128 25 • Mån-Fred 10-17.30 Lörd 10-14 Sön stängt • www.mio.se

Din lokala mäklare i
Hemavan/Tärnaby | Kittelfjäll | Saxnäs/Klimpfjäll
Ammarnäs | Inlandet
www.hemavan.svenskfast.se

Ola Nyberg

Tommy Jonsson

Sam Hedman

Fastighetsmäklare
ola.nyberg@svenskfast.se

Mäklarkoordinator

Fotograf
www.samhedman.com

+46 (0)70-332 05 53

+46 (0)70-332 05 69
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Tony
Bosaker styling
BosakerIHemavan

Madeleine
Bosaker styling
BosakerIHemavan

Nu öppnar
Bygghandeln
med stort K
i nya större
lokaler!
Större och rymligare på alla sätt,
både brädgård och butik. Kom och
hälsa på oss så får du se. Vi erbjuder
det mesta du kan kräva av ett
modernt byggvaruhus. Du hittar oss
på Hantverksgatan 2 i Storuman.
Varmt välkommen!

NY
ADRESS!
VI ÖPPNAR

STORUMAN

MÅNDAG 19 APRIL
KL 06.45

Hantverksgatan 2, 0951-59 09 20

VÄLKOMMEN!
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Kyrkorna
STENSELE FÖRSAMLING
Storumans församlingsgård är öppen för enskild andakt
och ljuständning: Söndagar kl 10-12, församlingens
personal finns även på plats. Vi reserverar oss för
ändring pga. rådande situationer.
Vi sänder på vår Facebooksida så många
söndagsgudstjänster som det är möjligt.
www.facebook.se/stenseleforsamling
Även om du inte har ett Facebook-konto kan du se
gudstjänsten på församlingens sida.
PÅSKENS GUDSTJÄNSTER I STORUMANS
FÖRSAMLINGSGÅRD: OBS! Max 8 besökare,
vänligen anmäl ert deltagande i förväg till prästen
Karin Vigren 073-023 27 56 (dessa gudstjänster
sänds ej via facebook). Skärtorsdag 1/4 kl 18.00
Skärtorsdagsmässa. Långfredag 2/4 kl 11.00
Långfredagsgudstjänst. Påskdagen 4/4 kl 11.00
påskdagsgudstjänst - festfika efter gudstjänsten.
Annandag påsk hänvisar vi till gudstjänster på TV eller
radio.
Vi finns till för dig om du känner oro eller behöver hjälp.
Kontakta personalen för samtal; Emilie 0951-265 06,
Ann-Louise 0951-265 10 och Friederike 0951-265 07.

FJÄLLDISTRIKTET

Söndag 28/3 kl 11.00 Digital gudstjänst sänds från
Umnäs församlingshem. Långfredag 2/4 kl 12.00
Digital långfredagsgudstjänst från Soldalen/Stekenjokk.
Påskdagen 4/4 kl 12.00 Digital påskdagsgudstjänst
från Soldalen/Stekenjokk. www.facebook.com/
fjalldistriktet
22 mars - 5 april Påskvandring utanför Dikanäs,
Saxnäs och Umnäs kyrkor, en bild/meditationsvandring
som du går när du själv vill. Mer information finns på
plats.
Vi finns till för dig om du känner oro eller om du känner
dig ensam i allmänhet och vill prata en stund. Hans
Lind, präst 0940-372 01, Anna Ingvarsdotter, diakon
0940-372 04.
Allt gott och Guds rika välsignelse. Vi håller i och håller
ut!
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/stensele
Facebook: www.facebook.se/stenseleforsamling

Information från biblioteket
Tack för allt ert tålamod under tiden som biblioteket är stängt för
fysiska besök! Vi har ännu inget datum för öppnande, utan återkommer med det så fort vi får klartecken. Du kan under tiden reservera
och låna böcker genom att kontakta oss.
Böcker för avhämtning via vår webbsida: v8biblioteken.se
Telefon: 0951-141 80
073-843 29 91

måndag-fredag kl. 11-15 (Storuman)
måndag och torsdag kl. 11-15 (Tärnaby)

E-post: biblioteket@storuman.se (Storuman)
bibliotek.t-by@storuman.se (Tärnaby)
Böckerna hämtas sedan vid avtalad tid på smittsäkert sätt. Om du av
medicinska skäl har svårt att hämta böckerna, hör av dig till oss!
Hör av dig via e-post eller telefon om du vill ha förslag på böcker att
låna. Vi lägger också ut boktips på Storumans kommunbiblioteks
facebooksida.

i Storumans kommun

Församlingsexpeditionen Storumans församlingsgård
har endast telefontid måndag-fredag kl 10-12.
Telefon: 0951-265 00.

TÄRNA FÖRSAMLING
Våra digitala gudstjänster finner Ni på vår Youtube-kanal
eller via länk från facebooksidan. 28/3 Palmsöndag.
29/3 Måndag - 1/4 Skärtorsdag Passionsandakter.
1/4 Skärtorsdag från kl 12.30 ses vi utanför Coop.
Vi bjuder på... 2/4 Långfredag kl 10.00
Korsvägsandakt, samling vid Tärna kyrka.
4/4 Påskdagen, 5/4 Annandag påsk kl 11.00
Friluftsgudstjänst, Udden Tärnaby.
Vi finns för Dig, både för samtal, enskilt
nattvardsfirande, bön, hjälp med att handla och andra
lokala ärenden. Tveka inte att höra av Dig, Kyrkoherde
Emelie Holmgren 073-032 29 72. Diakoniassistent
Louise Powell 072-248 96 90.
Tärna kyrka är öppen vardagar 10-14. Kolla in vårt
bokbord i kyrkan.
PASTORSEXPEDITION: har stängt för besökare,
telefontider torsdag - fredag 10-14, 0954-100 01.
Hemsida www.tarnaforsamling.se
mail tarna.forsamling@svenskakyrkan.se
Gunnarn

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Gunnarn
För att ta del av våra samlingar vill vi hänvisa till
www.kyrktorget.se/gunnarn.filadelfia

STORUMANS KRISTNA RÅD

Påskdagen 4/4 Digital gudstjänst via Youtube.

FRÄLSNINGSARMÉN Storuman
VI VILL ÖNSKA ER ALLA EN VÄLSIGNAD PÅSK!

Påskfiske
i Bergtjärn

Långfredag 2/4 kl 7-15
Påskdagen 4/4 kl 7-15

3 fiskar 100:- • Fiskekort säljs från 06.45
Skotertaxi upp till Tjärna från 06.30.
Välkommen till ett trevligt fiske!
Ring gärna för info: Carl-Johan 070-318 48 53
SWISH 123 068 8564

HÅLL AVSTÅND!

Pauträsk FVOF

På vår webbsida v8biblioteken.se erbjuder vi även flera olika e-tjänster.
Där kan du bl.a. läsa e-tidningar, lyssna på e-ljudböcker, läsa e-böcker
och se strömmande film. Allt du behöver är ditt lånekort och en pinkod
(kontakta oss om du saknar pinkod).
Dagstidningar finns att läsa digitalt via e-tjänsten ”Pressreader” som du
får tillgång till via v8biblioteken.se. I Storuman finns även ett urval
fysiska dagstidningar att läsa i ett ställ utanför biblioteksingången.
Myndighetsärenden och hjälp med kopiering kan du få hos
Statens Servicecenter som finns i bibliotekets foajé i Storuman.
Tisdagar och torsdagar kl. 11-12 och 13-15.
Behöver du hjälp, så tveka inte att kontakta oss! Personalen på biblioteket

VED DÄR DU
BEHÖVER DEN
Beställ din ved på
lösvikt nu!
(Valfri längd)

Vi behöver DIN hjälp.

50cm
kapad och
kluven: 360 kr/m3
Lastbilsfrakt:
15-35 m3 150kr/mil

Den 19 september är det kyrkoval. Vi söker dig
som vill hjälpa till som röstmottagare under
kyrkovalet 6-19 september på din ort.

För mer information eller anmälan kontakta:
Sven-Erik Genberg
sven-erik.genberg@svenskakyrkan.se
0950- 27677

Prisexempel
vedfabrikenilappland.se
Telefon 070-310 88 09
info@vedfabrikenilappland.se

Alla priser inkl. moms.
Vi erbjuder räntefri
avbetalning.

Tack alla mina kunder för de femton åren
som ni har kommit till mig för fotvård.
Tillsammans har vi löst många problem och
resonerat om livet i övrigt.
Nu tar jag pension 1/4-21 och hälsar min
efterträdare Rebecca Sjöström, Fotfokus,
välkommen!

Glad Påsk
önskar vi på

Hon kommer att finnas på äldreboendet
Tranan Storuman, Vikbacka Tärnaby
och Blå Vägen 231 i Storuman.

Följ oss på sociala medier – missa inte tävlingar och erbjudanden
@storumanenergi

Tel. 070-242 59 65

storumanenergi

OBS! Manusstopp för Bladet v.14 är tisdag 30/3 kl 12.00

www.storumanenergi.se • 0951-103 35
Andreas, virkesköpare
Storuman/Sorsele
tel 0951-154 84

sca.com/skog

0951-107 31

Äntligen lite vårtecken!

”Ge plats
för skogen”
...mys hemma...

En av virkesköparna i området är Andreas Stenvall.
Ring honom så får du veta mer om vinsterna med
att röja. Din lokala virkesköpare hittar du alltid på
sca.com/skog eller i Skogsvinge.

Foto @ Michael Engman

Ska du bara göra en enda insats
för din skog är det att röja den. Det ger
den bästa förutsättningen för din skog att
växa till sig, med både bättre kvalitet och
ökat värde som resultat. Dessutom får
du en vackrare skog att vistas i.

Välkommen!
Må 10-17, Ti-On 13-17, To-Fr 10-17, Lö 10-13 Lunchstängt 12-13
Skolgatan 10 Storuman

