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SCENSHOW • DANSBAND • öltält
COVERBAND • BIERGARTEN • TRUBADUR
LÖRDAG 2 JULI • VILDMANNAHALLEN

ENTRÉ 300.- • 18 ÅR • ENDAST KONTANTER & SWISH
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Nyhet

inte
MissaVårt
sköna häng på marknaden
på Torget
Förfesten

Biergarten

Nytt område inne på Dansgalan
med lokala ölsorter och grillat
till den som är hungrig.
Henrik Baer underhåller.
Vi öppnar på lördag kl 19 så
kom och ät middag hos oss!

7
ördag 12-1
Fredag & L
r
a ölsorte

l
MAT - Loka
NING
uNDERHÅLL r förbi

s komme
Streapler för att lansera
på lördagt egna öl
sit

Varannan förare som omkommer i
singelolyckor i trafiken är alkoholpåverkad.

anslagstavlan
Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres
LEDIG LÄGENHET Järnvägsgatan 20 C i Storuman
2 rok 64m2. Uthyres omgående. Tel. 070-453 16 71.

3 rok 82m2. Uthyres omgående. Tel. 070-453 16 71.

TRÄDGÅRDSPRODUKTER
0951-773 45

0951-773 45

Detaljer till Bygget!
• Karmskruv i kartong 100 st
• Plastplugg 8-10 mm i kartong
Stor
um
• Blandade gipsskruvar
Järn andag
a
vägs
i kartong, 40 mm
gata rna
n3
Stor
uma
• Diverse handverktyg
n
• 1 Grästrimmer Husqvarna
• 1 Grästrimmer Stihl
• 1 Högtryckstvätt Nilfisk + rensband
• 1 Byggbock med trapp
• Målarbockar i stål

is

Vad som helst...

99% renare bensin!

www.hemavantarnabyairport.se

Lopp

Sparkcykel till salu i Storuman
Ring för pris: 070-670 62 79

Alkylatbensin

Flyg från Hemavan-Stockholm
Mån-fredag och söndagar .

LEDIG LÄGENHET på kv Kulturen i Storuman

Skog och trädgård

Vad som helst...

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

Normal Loppis
• Kastruller, porslinsfigurer och dylikt

Välkommen!

www.tryckeriet.nu

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!

ÅSKILJE
CAFÉ

i Kyrkstugan har öppet juli månad
kl 11-15.
Lördag 16/7 serveras även palt!
VÄLKOMNA!

R

ETT BÄTTRE
LIV?

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

Måla på porslin – för barn och ungdomar
1 juli kl. 11-12 samt 13-14 och vi håller till
t&
inne på Aktiviteten. Inga förkunskaper krävs.
adsfrit
KoM och se filMen

om ”dansbandsgeneralen” Karl-erik Byström

Kostn på fika.
er
vi bjud

1 juli kl. 11.00 på Aktiviteten, sal Orion.
Han berättar om hur allt började med Dansgalan
och är även med under själva filmvisningen.

Välkomna till Segertonens marknadsstånd under
Storumandagarna! Vi bjuder på sång-fika-goda samtal!

Slussfors Fria församling - www.blogg.segertonen.se/du-ar-alskad/

Sommarmusiker
Under sommaren spelas musik på olika
platser runt om i Storumans kommun

20 juni - 19 augusti

Plats		
Tid
Förskolor
Bea´s Blommor
Olika boenden
ICA
Hotell Toppen
Akkan/Biblioteket
Torget
Lapland Deli
Tågstationen
Café Utsikten
Campingen

08.30-14.00
08.30-15.00
10.30, 13.00, 14.30
10-11, 14-16
11.00-14.00
12.00-16.00
12.00-16.00
12.00-16.00
13.00
14.00-19.00
15.00-18.00

Stanna , lyssna och njut!

Till dig som ska ansöka om färdtjänst
eller riksfärdtjänst i sommar
Kom ihåg att ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst i god
tid innan 2 juli. Vi har låg bemanning i juli och augusti,
därför blir handläggningstiden längre än vanligt.
Vi håller stängt 22 juli till 31 juli
Vi håller även stängt 220628-220711 pga sjukdom
Blanketten hittar du på www.storuman.se

Blå vägen 242 | 923 81 Storuman
Tel. 0951-140 00 | info@storuman.se

Besök gärna vår
TRÄDGÅRD
och Blomstertorget

PERENNER

sca.com/skog

Öppet hus
1-2 Juli

Välkommen
till oss på
Storumandagarna!
Kom och prata skog med oss. Var med och
tävla om fina priser. Vi bjuder alla
besökare på fika.
Vi har öppet hus på SCAs kontor,
Järnvägsgatan 16 i Storuman.
Fredag 1 juli, kl 8-16.
Lördag 2 juli, kl 10-14.
Du är varmt välkommen!
Hälsar virkesköparna Johan och Andreas

4 FÖR 3
Gäller hela säsongen

Mån-fre 09.30-17.30 • Lör 10.00-13.00 • Lunchöppet
Skolgatan 10 Storuman

Visitan

m
u
r
o
t
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DAX O BOKA Annons
i Visit Storuman

Visa turisterna vad Storuman och
DU har att erbjuda
Säkra din plats genom att maila
info@tryckeriet.nu eller ring 0951-100 17.

Världens viktigaste jobb

Glad
sommar!
Vi vill önska dig en härlig
sommar och samtidigt
meddela att från och med
vecka 29-32 har Swedbank
Storuman semesterstängt.
På swedbank.se/kontakt hittar du
olika sätt att nå oss på i sommar och
kan välja det som passar dig bäst.

Vilka frågor tycker du är viktiga?
Kom och berätta för oss.
Vi presenterar våra fullmäktigekandidater

Lördag 2 juli kl 12.00, Plats 149

Vill du vara med och bidra till våra barns utbildning
och utveckling?
Har du en pedagogisk ådra eller rentav pedagogisk erfarenhet?
Gammal som ung, vi är intresserade av att höra från just dig för
att berätta om våra verksamheter och vilka jobb som finns i våra
förskolor och skolor. Vi har både kortare och längre anställningar
kanske du vill jobba bara någon timme då och då eller kanske
du vill ha en längre anställning?

Ring eller mejla oss!

Förskolorna i Storuman/Stensele – rektor Lena Sjöström,
lena.sjostrom@storuman.se, tfn 0951-143 65
Stensele skola (F-3) – rektor Emilie Kristiansson,
emilie.kristiansson@storuman.se, tfn 0951-143 04
Gunnarns skola (F-6) och förskola samt Parkskolan (F-3)
rektor Ia Gårdman, ia.gardman@storuman.se, tfn 0951-141 48
Vallnässkolan (4–9) - rektor Cecilia Bäcklund Karlsson,
cecilia.backlund@storuman.se, tfn 0951-141 33
Slussfors skola (F-6) och förskola samt förskolorna Granen &
Björken - rektor Susanna Nyberg,
susanna.nyberg@storuman.se, tfn 0954-140 52
Skytteanska skolan (F-9) - t.f. rektor Barbro Åkesson, barbro.
akesson@storuman.se, tfn 0951-14000 (vx)

Blå vägen 242 | 923 81 Storuman
Tel. 0951-140 00 | info@storuman.se

REKLAM & TRYCK
Ring 0951-100 17 eller maila annons@tryckeriet.nu

#packatoklart

Välkommen till
Lapplandsveckan
i Husbondliden

Läs mer om hur du packar
rätt på bussgods.se

FÖR BOKNING OCH INFO
lappis.se
OCH FESTEN BÖRJADE

Samannons Lycksele

3-10 juli 2022

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 affärsmodeller. Allt med
samma genuina, norrländska känsla. Vill du vara med och fortsätta den resan?

Nu söker vi en
produktionschef.
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
ledningsgrupp. 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 produktions- 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

Semester

Jag går på semester den 11 juli
och åter den 8 augusti.
ww.northernbrewers.se

Vi ses i tältet ”Förfesten” på torget
mellan 12-18 och på Dansgalan.
Kom och smaka på våra nyheter!
Streaplers dyker upp mellan 13-14.

Fotfokus

Trevlig sommar!

Rebecca Sjöström, Dipl. Medicinsk fotterapeut • 070-242 59 65

TRÄFFA LIBERALERNA PÅ
STORUMANDAGARNA - ETT ENKELT VAL

På Dansgalan är det premiär för burk,
på Systembolaget säljs flaska, Nr 36891

STORUMAN

Alkohol är
beroendeframkallande

När du vill synas

TA HJÄLP AV OSS!
REKLAM & TRYCK

Kommunal information

från kommunstyrelsen

Vi kommer under året att uppdatera er vid fyra tillfällen med information från kommunens olika verksamheter. Vid förra tillfället var det miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Nu är det dags för kommunstyrelsen som ansvarar för alltifrån vägar, vatten och
avlopp till konsumentvägledning, skolskjuts och integration.
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
En del ligger direkt placerad under koncernchef Peter
Persson. Här hanteras Lystkom (kommunalförbund
för bland annat samverkan kring IT och kundtjänst),
revision, turismfrågor, valnämndens arbete, partistöd,
politiska sammanträden samt kommunala bolag.

KANSLIENHETEN
Kanslienheten ansvarar för kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden, vi sköter allmänna val och förbereder ärenden till sammanträde,
exempelvis förslag från medborgare, folkvalda eller
frågor från den egna förvaltningen som behöver
beslut.

TEKNISKA ENHETEN
På tekniska enheten arbetar vi med vägar, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, bredband, parker,
spår och leder. Vi har hand om stadsnätet SUMNET och
vi utför mät- och karttjänster för att stödja exploatörer.

På enheten som leds av stabschefen finns utredning,
projektverksamhet, samisk förvaltning, konsumentvägledning, samhällsplanering, översiktsplanering,
integration, arbetsmarknadsfrågor, kommunikation,
skolskjuts, färdtjänst samt säkerhetsfrågor och beredskapssamordning. På bilden syns några av oss framför
Ryfjället uppe på Kanahobbsvägen där kommunen ska
detaljplanera på egen mark.

Vi har de senaste åren genomfört flera stora investeringar med bland annat ett nytt vattenverk i Hemavan.
Under sommaren pågår arbete med VA-projekt på
Vallnäsvägen och en ny cykelväg centralt i Storuman.
I ett flerårigt projekt har tekniska enheten förnyat
kommunens utbud av lek- och aktivitetsområden för
att skapa attraktiva boendemiljöer.
ADMINISTRATIVA ENHETEN
Administrativa enheten ansvarar för ekonomi, löner,
personalfrågor, personuppgiftshantering med GDPR
samt övriga på en större arbetsplats förekommande
ärenden. Under denna enhet hanteras även kost- och
måltidsfrågor.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Brandstationer finns i Tärnaby/Hemavan, Umnäs,
Storuman och i Gunnarn. I Tärnaby/Hemavan och
Storuman finns personal som har beredskap och i
Umnäs och Gunnarn endast räddningsvärn.
Räddningstjänsten samarbetar också med andra
kommuner i Västerbotten och Norrbotten.

En hälsning från koncernchef Peter Persson
Tidigare har det ett flertal gånger lyfts
fram vårt goda ekonomiska resultat år
2021 där vi infriade alla våra finansiella
mål. Mindre känt är ett de kommunala
verksamheterna, trots pandemin, hade
ett riktigt bra verksamhetsresultat 2021.
Kommunen klarade 21 av 37 verksamhetsmått som
jämförs mellan Sveriges kommuner. Vår målsättning
är att vi ska vara lika eller bättre än rikets genomsnitt i minst hälften av måtten. Resultatet 2021 är
det bästa kommunen haft sen vi började vara med i
mätningen. Det innebär att vår kommuns verksamhet har högre kvalité än den genomsnittliga kommunen i landet.
När vi jämför med motsvarande mindre kommuner
i Norrlands inland så sticker vårt resultat ut ändå
mera på ett positivt sätt. Våra verksamheters resultat avspeglar våra medarbetares prestationer under
det gångna året. Några exempel där vi
presterat ett bra resultat:
•
•
•

Medborgarundersökningen-bra bemötande
vid kontakt vid tjänsteperson
Personalkontinuitet i hemtjänsten
Godkända elever i matematik och idrott och
hälsa

Ekonomin ser också stabil ut även för 2022.
Enligt den ekonomiska prognos på helåret som är
gjord efter 30 april kommer kommunen att ha ett
resultat på plus 14,6 miljoner kronor vilket är 3,3
miljoner kronor över budget.

människor att trivas och få människor att flytta hit
kommer att vara helt avgörande för vår kommuns
utveckling.
Våra befintliga företag behöver arbetskraft för att
utvecklas och nya företag behöver arbetskraft för att
kunna etableras. Vi har idag ett stort tryck från
företag som ser vår kommun som intressant att
etablera sig i.
Att det finns attraktiva bostäder att tillgå i både
kommunens västra och östra del är självklart en av
grunderna för att människor ska trivas och att fler
nya personer ska välja Storumans kommun som den
plats man vill bo, leva och verka på.
Vad gäller möjligheter till byggande av egna hem så
har ett par nya attraktiva bostadsområden påbörjats
med bland annat Ackjaspåret i Hemavan, planering
av Kalibervägen i Hemavan men även planeringen
av nytt bostadsområde på Saljesnäset i Storuman.
Efter beslut i kommunstyrelsen
den 30 maj kan vi lägga till en
planering av ett fritidshus- och
egnahemsområde på Laxfjället
i Tärnaby nedanför
Kanahobbsvägen.
Med detta önskar jag er alla en
riktigt trevlig sommar!

Peter Persson, koncernchef
peter.persson@storuman.se

Kompetensförsörjningen är numera utmanande för
alla landets kommuner och regioner.
Omfattande industrisatsningar pågår och
planeras framöver i hela Norrland och
inte enbart efter Norrlandskusten. Att vi kan få

FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER?

Välkommen att kontakta oss och följ
kommunen på sociala medier:
@storumanskommun
www.storuman.se
Besök också vår portal om livet i
Storumans kommun:
www.storuman.se/leva-i-storuman

www.storuman.se | 0951-140 00 | ks@storuman.se | Blåvägen 242 | 923 80 Storuman

VÄLKOMMEN TILL VÅR MONTER PÅ STORUMANDAGARNA!
(Vi står på polisens sida.)
Unikt tillfälle lördag 3 juli kl. 13
Kom och träffa våra kandidater till
Kommunalråd i Storuman: Per-Daniel Liljegren
Region Västerbotten: Betty-Ann Nilsson
Riksdagen: Veronika Kerr
Vilka frågor tycker du vi ska driva lokalt, regionalt, nationellt?
Vi bjuder på kaffe
teprovning

				
				

valkakor
och valnötter!

Louise är med och
delar på 1 miljard
Grattis Louise!

Som medlem och delägare i Norra Skog är du,
tillsammans med föreningens 27 000 övriga
medlemmar, med och delar på en rekordstor
vinstdelning.
Vi berättar mer på webben:
norraskog.se/vinstdelning

HEMBYGDSOMRÅDET 14-17 JULI, Sorsele

Hembygdsgården • tältkåta • paviljongen • logen • lagår´n blir
tummelplatser för sommarens bästa fest! Ett axplock från programmet……

Torsdag: *Musik och poesi i fjällnära natur i Viktoriakyrkan
Fredag: *Båtkortege med Älvkungen *Simulatorskytte *Gymnastikuppvisning *Burn-out-tävling *Livemusik ”The Revivals” *Pub i tältkåtan
Lördag: *Kändishörna *3G-utmaning, *Attraktiva Sorsele *Mats Olofssons Sorselefilmer * Minimarknad *Bil/EPA/MC-kortege
*Musikquiz *Hemvändarmatch *Dans till Jive *Helldorado *Pub i tältkåtan
Arrangör: Sorsele UIF med samarbetspartners:
Söndag: *Hemvändargudstjänst och kyrkfika
Hook & Cup, JK Event, lokala föreningar, Svenska
Dessutom: *Barnland *Hemgjort *Hembygdsgården med café/pub/mat
Kyrkan,Filadelfiaförsamlingen, Sorsele kommun

Bygdemuseet Gratian i Umnäs
Välkomna till Bygdemuseet Gratian i Umnäs!

Söndag 10 juli, kl 12 med hembygdsföreningens
årsmöte.
• Tag del av våra samlingar av föremål och
tidningsartiklar från tider som flytt!
• Umnäsara har servering med våfflor.
• Plats för bakluckeloppis.
• Gratianryttarna bakar tunnbröd och ordnar
ridning för barn.

Hembygdsföreningen Gratian

Kvarndagen i Långsjöby
Onsdag 13 juli kl 12-15

Fika- & korvförsäljning • Lotteri • Auktion • Pilkastning
Tipspromenad • Musikunderhållning
Glöm ej kontanter Varmt välkommen!
Långsjöby Intresseförening

När du vill synas

TA HJÄLP AV OSS!
REKLAM & TRYCK

Det här
”löver vi*”
inför valet
2022

FÖR
HELA
STORUMANS
BÄSTA

ORDNING & REDA OCH EKONOMI I BALANS

är grunden för utveckling, tillväxt och fler medborgare. Vi vill:

Skapa tillväxt genom att stötta företagsamhet och ha en framtidsinriktad samhällsplanering. Industrimark och lokaler för företag ska
finnas tillgängliga.
Göra kommunen attraktiv för alla åldrar med livslångt lärande och
en bra, trygg och aktiv ålderdom.
Genomföra en grön omställning med sol-, vind- och vätgasproduktion.
Med gröna transporter, ökad lokal livsmedelsproduktion, smart avfallshantering och ökat återbruk. Put in vätgas and put out Putin!

VI SES PÅ STORUMANDAGARNA!
BERÄTTA FÖR OSS HUR DU
VILL HA DIN BÄSTA FRAMTID!

Rusta kommunen för framtiden med investeringar i vatten och avlopp,
nya förskolor både i Hemavan och Storuman och nytt äldreboende
i Tärnaby samt starta upp lokaltrafik igen. Följ med oss fyra år till.
* Malin Svensson är första namnet på vår lista inför valet 2022, nu när Tomas
Mörtsell väljer att ta ett steg tillbaka. Malin är lärare och bor i Tärnaby sedan
2016. Hon är både utbildad lärare och jurist – Javisst!
– Jag lurades till Tärnafjällen 2016, av min sambo och pappa till våra två barn,
och hittade verkligen hem här i Storumans kommun.
Jag är född i Filipstad – det är därför vi både ”löver” och lovar.

Mer om vår politik och våra kandidater:

centerpartietstoruman

TILL SALU

En fastighet med många möjligheter

@malinsvensson_c

• LUNCH • TERASS • PUB • NÖJE • RESTAURANG • FIKA •

Äntligen party!
FREDAG 1/7 10-22
DJ JOE HANZEN
INTRÄDE: 150kr • 18-års åldersgräns
DAGENS LUNCH
Månd - Fred 12-14 Gäller v. 27-31

Stor fastighet på 500 kvm,
centralt Blå vägen 246 i Storuman.
Nedre plan passar ypperligt till affärsverksamhet. Övre plan
består av en stor lägenhet med 7 rum, kök o två toaletter.
I fastigheten finns nu ST Reklam & Tryck.
Om den nya fastighetsägaren vill ha en
trygg hyresgäst, så finns det en
hyresgäst på delar av nedre plan.

Läs mer och se fler bilder på www.hemnet.se
Monica & Markus Falkner, 070-699 52 67

RESTAURANG & PUB
Köket öppet till kl. 21 Boka gärna bord!

• 0951-777 00 • HOTELLTOPPEN.SE • 0951-777 00 •

Marknadens öppettider:
Fredag: 12.00-18.00
Lördag: 10.00-18.00
Söndag: 10.00-18.00
Måndag: 10.00-16.00

1 5 -1 6 -1 7-1 8 J U L I 2 0 2 2
Välkommen till Åsele Marknad som bjuder på underhållning för alla åldrar, alltid tredje helgen i juli!
Njut av konserter, hundratals marknadsstånd, tivoli, barnaktiviteter, motortorg, mat, dans, glädje,
fest, umgänge och härlig atmosfär!
Gratis konserter dagtid på Hembygdsområdet och Sagavägsscenen med bland annat Miriam
Bryant, The Boppers och Dolly Styles. På kvällstid vill vi tipsa om Trillen och Älgstallet som har bar
och kvällsunderhållning. Meet and Greet med Adam från KUL PÅ HJUL, 16 juli på Motortorget!
NÖJESANKARET besöker vår marknad med 4 superhjältar som kommer att cirkulera runt
området och träffa barn och ungdomar. Var inte rädda för att be om ett foto, high five eller varför
inte en kram!

M I R I A M B R Y A N T 1 6 / 7 | T H E B O P P E R S 1 7 / 7 | D O L LY S T Y L E 1 8 / 7
www.aselemarknad.se

Åsele Marknad

@aselemarknad

Kyrkorna
i Storumans kommun

STENSELE FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSGÅRDEN STORUMAN
Onsdag 6 juli kl 14:00 Kaffe på stående fot. Utanför
församlingsgården. Fredag 8 juli kl 19:00 Musik i
sommarkväll. Söndag 10 juni kl 11:00 Gudstjänst
Onsdag 13 juli kl 14:00 Kaffe på stående fot. Utanför
församlingsgården.
TORGET STORUMAN
Söndag 3 juli kl 11:00 Ekumenisk gudstjänst
ÅSKILJE FÖRSAMLINGSHEM
Torsdag 14 juli kl 18:00 Allsång på Åskiljeplattan
FJÄLLDISTRIKTET
UMNÄS KYRKA
Söndag 3 jul kl 11:00 Gudstjänst
Allt gott och Guds rika välsignelse.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/stensele
Facebook: www.facebook.se/stenseleforsamling
Församlingsexpeditionen Storumans församlingsgård har
endast telefontid måndag-fredag kl 10-12.
Telefon: 0951-265 00

TÄRNA KYRKA är öppen vardagar 10.00-14.00.
PASTORSEXPEDITION: UTÖKADE BESÖKS/
TELEFONTIDER: tis-torsd 10.00 – 14.00 Lunch
11.00-12.00. Se uppdateringar på vår hemsida o
facebooksida. Hemsida: www.tarnaforsamling.se
Mail: mail tarna.forsamling@svenskakyrkan.se
SIONFÖRSAMLINGEN LÅNGSJÖBY
Torsdag 30/6 kl 18.30 Gemenskapscafé. Lördag
2/7 kl 19.00 Församlingsmöte med Nattvard, Leon
Lindberg predikar. Onsdag 6/7 kl 19.00 Bibel
och Bön. Torsdag 7/7 kl 12.30 Gemenskapscafé.
Onsdag 13/7 kl 19.00 Bibel och Bön. Torsdag 14/7
kl 18.30 Gemenskapscafé. Söndag 17/7 kl 11.00
Missionsmöte med Samuel Ärlebrandt, inför återresan
som missionär bland Komorerna.
Gunnarn

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Gunnarn

Onsdag 29/6 kl 18.00 Gemenskapsträff Vintertjärn
Lördag 2/7 kl. 18.00 Gudstjänst med nattvard
Välkomna!

TÄRNA FÖRSAMLING

GAMLA KYRKNÄSET: Söndag 3/7 kl. 11.00
Gudstjänst Präst: Helena Andrén Kantor: Mats
Stenlund.
VOIJTJAJAURE KAPELL: Lördag 9/7 kl. 18.00
Helgmålsbön Präst: Helena Andrén Kantor: Rose-Marie
Vinberg. Söndag 10/7 kl. 11.00 Högmässa Präst:
Helena Andrén Kantor: Rose-Marie Vinberg.
TÄRNA KYRKA: Söndag 17/7 kl. 11.00 Högmässa.
Kyrklunch i församlingshemmet.

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Storuman

Sön 3/7 kl.11 Ekumenisk Gudstjänst på torget.
Tis 5/7 kl.19.00 Bön i Barsele. Lappis 3 -10 juli i
Husbondliden. Tis 12/7 kl.19.00 Bön för kommunen
(i Storuman)

Besök ortens kyrkor!

Nästa Blad! Sista inför uppehållet
Utgivning: Torsdag 14/7 och Fredag 15/7
Stoppdag: Onsdag 6/7 kl 12.00 Område: Storuman/Sorsele
POSTEN har ändrat rutiner så de ger ut en vecka torsdag i ett
område och fredag nästa vecka. Detta är inget vi kan påverka.
Vill du/ni veta exakt utdelning för ert postnummer,
gå in på Postens hemsida:
https://www.postnord.se/vara-verktyg/sok-utdelningsdag
annons@tryckeriet.nu • Tel. 0951-100 17
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MED UTDELNING I HELA STORUMAN- & SORSELE KOMMUN

1,2,3 nu kör vi!
juli

@STORUMANDAGARNA

1-3 JULI 2022

=lämplig för barn

PROGRAM FINNS PÅ WWW.STORUMANDAGARNA.SE
PROGRAM FREDAG

PROGRAM LÖRDAG

@DANSGALAN
PROGRAM SÖNDAG

8-10:00 Marknadsfrukost på Hotell Toppen

8-10:00 Marknadsfrukost på Hotell Toppen

10-18:00 Marknadshandel
10-13:00 Fika med kommunen – Storumans

10-18:00 Marknadshandel
10-16:00 Marknadshandel
10-15:00 Storuman Classic Car bilutställning 10-15:00 Konst-Hantverk-Återbruk på gamla

10-15:00 Café på Utsikten
10-16:00 Aktiviteter för barn och

10-16:00 Vildmannasmällen, Sportskytte-

kommun bjuder på fika och surr vid elden

unga, med Storuman Fritid på Torget

10-17:00 Konst-Hantverk-Återbruk i gamla
Gallerian bredvid Swedbank.
11:00 Filmvisning – med Karl-Erik på
Aktiviteten lokal Orion ABF
11-12:00 Målning av Porslin för

barnen inne på Aktiviteten. arr: ABF

11-17:00 Konstutställning Färgglädje
med Eva Sundkvist Bäckman Fixa Fint
Skolg. 12 (f.d Vändpunkten)

Torget.

tävling arr; Storumans Sportskytteklubb,
skjutbanan Storuman.

10-16:00 Skyttesimulator med VR-Glasögon
på Vuxenskolan – Tommy Gustavsson

10-17:00 Konst-Hantverk-Återbruk. Gamla
Gallerian bredvid Swedbank.

11:00 Wild Arm – armbrytartävling vid

Luspengymnasiet arr Storuman Armsport

11:00 Promenadteater för barnen
med Teater Carpa – Piratskatten –
start Marknadscentralen Torget.

på Vuxenskolan – Tommy Gustavsson

11-14:00 Lilla Djurparken för barn –
Träffa smådjur från Lilla Lindgården i
Sandsele. Bakom Biblioteket.

13-15:00 GMC berättar om sin verksamhet
med Quiz utanför GMC

förening, vid deras marknadsstånd.

12-18:00 Skyttesimulator med VR Glasögon

13-16:00 Ponnyridning med

Luspens ryttarförening vid deras
marknadsstånd

13-14:00 Målning av Porslin för
barnen inne på Aktiviteten. Arr ABF
13-17:00 Rövare Knut – för barn –

Rövaren som syns och hörs!
bakom Studieförbundet Vuxenskolan

19-23:00 Aktiviteten öppen för ungdomar

som gått ut åk 6 t.o.m. 20 år. Discobowling,
Karaoke, Tv-Spel m.m. Storuman Fritid. drogfritt arr.

22-02:00 Marknadsdisco på Hotell Toppen
TRIMBINGO

Bingo med vinster.
Promenad
runt Badsjön.
Arr: Storumans IK.

SPONSORER:

11-14:00 Ponnyridning, Luspens ryttar-

8-10:00 Marknadsfrukost på Hotell Toppen

Gallerian bredvid Swedbank.

10- ca 15:00 Vildmannasmällen, Sportskyttetävling, skjutbanan Storuman.
11-11:45 Ekumenisk Gudstjänst. Torget.
11-15:00 Helikopterlyft med Cassel Aero, f.d

helikopterplattan vid båthamn

11-15:00 Konstutställning Färgglädje med
Eva Sundkvist Bäckman Fixa Fint Skolg. 12 (f.d
Vändpunkten)
11:00 Samling för Storuman PRIDE
vid Badsjön
12-15:00 Rövare Knut – för barn –

Rövaren som syns och hörs!
bakom Studieförbundet Vuxenskolan

12:30 Paraden Storuman Pride avgår
från Badsjön mot Torget

ca 13:15 Storuman PRIDE på Torget.
11-16:00 Helikopterlyft med Cassel Aero, f.d My hälsar välkommen.
helikopterplattan vid båthamn.
ca 13:18 Musik scenen på torget.
11-16:00 Konstutställning Färgglädje med
13:45 Tal och samtal om inkluderande idrott

Eva Sundkvist Bäckman Fixa Fint Skolg. 12 (f.d - Åsa Johansson RF-SISU Sam Larsson f.d.
Vändpunkten)
hockeyspelare i Skellefteå AIK damlag.
12-16 Rövare Knut – för barn –
14:15 Best of Feel Good, Aron Lindberg & co
Rövaren som syns och hörs! Vid
15:10 Utdelning av Årets Kultur- och
Studieförbundet Vuxenskolan
Fritidsstipendiat
13:00 Storuman Gospel, scenen Aktiviteten
ca 15:15 Vildmannen Kröning av Årets
13:00-15:00 ”Golf-Utmaningen” insamling
Storumanbo och Årets Vildman Scenen,
till drabbade i Ukraina – vinn fribiljett till
Torget
Dansgalan. Torget.

14:00 Utdelning Årets Företagare samt
Hans Norberg Stipendiet – Företagarna
Storuman
14:15 Prisutdelning Classic Car
15:00 Promenadteater för barnen
med Teater Carpa – Piratskatten –
start Marknadscentralen Torget.

19-23:00 Aktiviteten öppen för ungdomar
som gått ut åk 6 t.o.m. 20år. Discobowling,
Karaoke, Tv-Spel m.m. drogfritt arr.
20:00 Dansgalan arr Nöjesalliansen

Storumandagarna arrangeras av Storumans IK
Swisha valfri summa om du vill stötta
ungdomsidrotten och evenemanget.

