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Digital
rådgivning
Vi verkar för ditt bästa, genom
hela skogsägarlivet. Kontakta oss
så möts vi där det passar dig, i
skogen eller digitalt.
Tommy Gustafsson 070-236 46 95
Kristofer Johansson 010-150 25 74

norraskog.se

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

Nästa utgivning av Bladet: v.16 Torsdag 22/4
Manusstopp 14/4 • annons@tryckeriet.nu

Umnäs Samfällighet håller stämma 25 april
Se mer i kommande annons

anslagstavlan
Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres
LEDIG LOKAL på Skolgatan 2 i Storuman

Trevlig liten lokal på 27 kvm. Värme och vatten ingår i hyran.
Lämplig för mindre verksamhet av olika slag.
Föreningen förbehåller sig rätten att bestämma vem
som får hyra den. Vid intresse kontakta Britt Öberg
072-557 07 42. Brf Skomakaren

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.
LEDIG LOKAL! på Blåvägen 246 i Storuman

Livsmedelsgodkänd lokal (Northern Brewers gamla lokal) på
40 kvm. Hör av dig för mer info och visning!
Markus Falkner, 070-699 52 67

TRASIG TVÄTTMASKIN / KYLSKÅP?

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!

Vad som helst...

SSDK Hajarna ÅRSMÖTE
När: 29 april kl 18.00
Var: Via Teams
Länk till mötet kommer att skickas via
Facebookgruppen och på SMS

ÅRSMÖTE Joeströms Samfällda Husbehovsskog
20/4 kl 18.30 Byastugan Joeström
Ring och meddela om ni tänker närvara 070-207 32 81
Välkomna!

99% renare bensin!

SNÖSLUNGOR
Honda
fr. 24.990:-

0951-773 45

0951-773 45

Kaffe på stående fot

Onsdagar kl 10-12 med start från 14/4
utanför Storumans Församlingsgård
Välkomna!
Jesus säger: Jag lever, ni ska också leva.
Joh. 14:19

i Storumans kommun

STENSELE FÖRSAMLING

STORUMANS FÖRSAMLINGSGÅRD: är öppen för
enskild andakt och ljuständning: söndagar kl. 10.00–
12.00, där även församlingens personal finns på plats.
Vi reseverar 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 Facebookkonto kan du se
gudstjänsten på församlingens sida.
Vi finns till för dig om du känner oro eller behöver hjälp.
Kontakta personalen för samtal Emilie 0951-26506,
Ann-Louise 0951-26510 och Friederike 0951-26507

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

TÄRNA FÖRSAMLING

Mvh Styrelsen

Skog och trädgård

Ky rk o r n a

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

Våra digitala gudstjänster Söndag 11/4 och Söndag
18/4 finner Ni på vår Youtube-kanal eller via länk från
Facebooksidan. 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 10.00-14.00. Kolla in
vårt bokbord i kyrkan. Årsskrifter 2019, 2020 finns i
kyrkan. Fasteboken (Bo Lundmark) finns på Pastorsexp,
ring för att boka.
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

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Storuman

Söndag 9/5 kl 11.00 Kallelse till års- och
administrationsmöte via Zoom. För att vi ska kunna
skicka länken till mötet samt dagordning maila till
filadelfia@pingststoruman.se
Se även info i vår slutna grupp på Facebook.
Har du frågor ta kontakt med Sofia 070-674 32 03.

Nominering till stipendium
Fritids- kultur- och utbildningsnämnden delar
årligen ut stipendier till kommunmedborgare som
berikat kommunen med insatser inom fritidsoch kulturområdet.
Skicka in förslag med ditt namn och motivering senast
den 30 april 2021 till fkun@storuman.se eller
Storumans kommun
Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Sandra Lundsten
923 81 Storuman

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

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

Storumans
kommunfullmäktige
Storumans kommunfullmäktige sammanträder
tisdag 20 april 2021.
Information om tid och plats samt de ärenden som ska
behandlas meddelas i ortspressen och på kommunens
webbplats www.storuman.se en vecka innan
sammanträdet.

		

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

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

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

Alla priser inkl. moms.
Vi erbjuder räntefri
avbetalning.

Presentbutik & Behandlingar i Lycksele!

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

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

ETT BÄTTRE LIV?
R

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

Ungdomsmottagning

Välkommen till ungdomsmottagning
för ungdomar 13-22 år
Här kan du träffa barnmorska och kurator. Du kan
prata om könssjukdomar, preventivmedel, relationer,
rådgivning och/eller samtalskontakt.
Öppet onsdagar från 14/4 kl 14-15 drop-in,
därefter tidsbokning via 1177 eller genom att ringa
Sjukstugan tel 090-785 44 73, psykosociala teamet
eller barnmorska
Vänta på din tur i BVC-väntrummet.
Alla besök på ungdomsmottagningen är gratis!
Välkomna!

Fjellström Bygg & Plåtkonsult
076-313 03 36

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ

Cherie, King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Sava, Gul mandel,
Amandine, KRAV-potatis m.fl. Sv. äpplen, morötter, lök, rödbetor,
solrosfrö, fodermorötter. Nykokt sylt flera sorter (60-70% bärhalt).
Hjortron och skogshallon köpes. Säljes från lastbil.

SÖNDAG 18/4: Rusksele mittemot affären 9.15, Lycksele bakom Dollar
Store 10.15, Kattisavan bygdegård 11.30, Blåvikssjön rastplats 12,
Åskilje affären 12.30, Gunnarn intill Konsum 13, Barsele Folkets hus
13.30, Stensele 14, Storuman IP 14.30. Nästa tur 16/5
Ej kort • 070-353 41 86, 070-298 39 40 • www.potatisbilarna.se

Verkstaden är öppen
med snabb service
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DÄCKBYTE

Vi hjälper dig - Även kvällstid vid förbokning!
Mån-Fre
Lördag
Sön/helg

7-21
8-20
9-21

Blåvägen 282
923 32 Storuman
0951-105 44
Gilla oss på Facebook!

Fönsterbyten
i mästarklass.
Mockfjärds är Sveriges ledande
fönsterbytare. Vi byter fönster
enkelt, tryggt och snyggt och
finns över hela landet.

Vi är på gång!
Under pandemin har vi passat på att bygga ut vår fabrik
till nästan dubbla storleken och har nu en oerhört stor
orderingång.
Kanske är det just DIG vi behöver i vårt glada gäng
för att ta nästa steg.

Just nu upp till

20%

Enkelt,
tryggt &
snyggt!

på våra storsäljare*
Läs mer på
mockfjards.se

Vi har behov av alla typer av montörer/industriarbetare och du
blir upplärd i fabriken av våra erfarna medarbetare.
Tillträde så snart som möjligt. Tjänster kommer att tillsättas
löpande. Dagtidstjänster samt skiftgång enligt 2-skiftsmodellen
kan bli aktuellt. Lön enligt GS kollektivavtal.
Är det här något för dig?
Skicka CV och personligt brev till
patrik.lindberg@arbetsvagnar.se

* Kampanjen gäller fönster och
altandörrar ur serierna Ultimat
och Prima t.o.m. 25 april 2021.

mockfjards.se /
020-43 00 00

Vi älskar maskiner!
Behöver du hjälp med
finansering till ditt
företag?
iKredit är en fristående partner med leasingfinansiering
som specialitet. Vi vänder
oss till mindre och medelstora företag i hela Sverige,
och finansierar allt från kaffemaskiner till större
tillverkningsmaskiner för
industrin.

Dags att
avverka?
Vi tror på kraften i lokala samarbeten. Tillsammans med
skogsägare, företag och entreprenörer skapar Sveaskog
en hållbar värdekedja med förnyelsebar råvara - skogen.

Vi hjälper dig att göra
den bästa affären!

Gör en bra virkesaffär. Låt oss räkna på din skog!

Ingemar Eckeskog
070-972 22 55
ingemar.eckeskog@ikredit.se
André Dahlgren
Lycksele, Norsjö, Malå
0950-231 78

Finansieringslösningar för
små och medelstora företag

Richard Holmgren
Storuman, Sorsele, Malå
0953-416 51

sveaskog.se

