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nalo.
Säsongspersonal till

Är du en engagerad och serviceinriktad person som kan ta eget
ansvar och vill ha ett roligt jobb?
Då kan det vara dig vi söker.
Inför vintersäsongen 2022/2023
söker vi säsongspersonal till vår
skidanläggning.

Läs mer om tjänsterna på nalovardo.se
Frågor eller ansökan till Olof Lindberg 070-188 65 26 eller
olof@nalovardo.se. Sista ansökningsdag 30 september.
Varmt välkommen med din ansökan!

LYSSNARHÖRNAN
För dig som är intresserad
av lokalhistoria och
berättelsekonsten
Vi startar igång tisdag den 13/9
kl. 13.00 på Storumans Folkhögskola
• Berättelser från vår egen kommun och kranskommunerna
• Gemensamma diskussioner
• Studiebesök
• Gemensamt fika 		
Vid frågor kontakta Kajsa Olofsson: kajsa.olofsson@fhsk.nu

På Lyssnarhörnan får vi ta del av berättelser från både vår
egen kommun och kranskommunerna.
Vi sitter tillsammans och lyssnar på intervjuer och
berättelser, för att sedan diskutera det vi just lyssnat
på - och självklart fikar vi alltid under tiden!
Vi har lyssnat på allt ifrån hur man “jord-drar” sjuka, till
hur man kan locka till sig norrsken med lakan, till olika
personer som berättat om sin uppväxt och hur den
har präglat just dem.
Vi har också tittat på film, videointervjuer och varit på
studiebesök hos bl.a ångloksföreningen.
Alla som vill komma är hjärtligt välkomna!

anslagstavlan
Vad som helst...

Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres
Fina lediga lägenheter i höst
1:a, 2:a, 3:a, 4:a i Storuman
Kontakt för info: Tim Kerro 070-6678329

Vår älskade

Vad som helst...
Skog och trädgård

Alkylatbensin

99% renare bensin!

Roland
Lindholm

TRÄDGÅRDSPRODUKTER

0951-773 45

0951-773 45

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

www.tryckeriet.nu
Reumatikerföreningen
i Storuman

bjuder in till en eftermiddag med TV-kändisen

Sofia Åhman

på Folkets Hus, Storuman
15 september kl. 13.00

* 12/1 1945

†16/8 2022

har efter en tids sjukdom
somnat in
Dalsjöfors

LÖRDAGSÖPPET
17 september 12.00-15.00
15 oktober
12.00-15.00
19 november 12.00-15.00
10 december 12.00-15.00
				
Välkomna!

GUNBORG
Åsza, Maude, Hanna
med familjer
Anneli, Jörgen, Lena,
Mona
med familjer
Syskon, släkt och vänner
Ditt hjärta som klappat
så varmt för de Dina
ögon som vakat och
strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt.
__________________________
Begravningen äger rum i
Heliga Hoppets kapell i
kretsen av de närmsta.
Tänk på Hjärt-Lungfonden
Tel: 0200-88 24 00.
Besök gärna minnessidor.fonus.se

Inträde 50:-/person. Alla välkomna!

Vårt varma tack till er alla

för visad omtanke och kärlek samt gåvor till olika
fonder i samband med
Laila Johanssons bortgång
Bengt och Erik med familj

TYPISKT!

Jag glömde lämna in
manuset i veckan!
Lämna in manus till nästa
utgivning redan idag!

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

Hos ingen annan (än Jesus) finns frälsningen. Inte heller finns det
under himlen något annat namn genom vilket vi blir frälsta. Apg.4:12
Slussfors Fria församling www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Eller ännu bättre kontakta oss så hjälper
vi dig att göra en annonsplan,
så påminner vi dig
annons@tryckeriet.nu

. online
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Digitala träffar med Skatteverket

Flyg från Hemavan-Stockholm

20 sept. kl. 18-20 För nya företagare

www.hemavantarnabyairport.se

Enskild firma och aktiebolag

Mån-fredag och söndagar .

22 sept. kl. 18-20 För alla företagare

Höstens mysigaste
tillställning i Storuman!

Vad moms är och hur du redovisar den
Läs mer här: https://bit.ly/3AZfrkI

HÖSTFEST &
SKÖRDEMARKNAD
Lörd 24/9 kl 10-15

Digital meeting with Skatteverket
13 sept. kl. 10-12
Starting a business in Sweden

Se kommande annons...

Read more here: https://bit.ly/3RqMT9o
Vill du sälja produkter på marknaden? Begränsat antal platser
Kontakta: Catarina Samuelsson, mail: catarina.samuelsson@storuman.se
eller Beatrice Nilsson, mail: blomsterbea@gmail.com
Arrangörer: Bea’s Blommor & Ting samt Storuman Fritid

INFO

Grattis Storuman!

Kurser HÖSTEN 2022, MUEK:

Goda Cracker´s finns nu även hos
Hotell Toppen och på Campingen
En god och nyttig restprodukt efter ÖLbryggning
som våra vänner på Northern Brewers har gjort

Följ oss gärna på @dravcrackers

Information från familjestöd
Har du barn som inte vill gå till skolan? Nu erbjuder
familjestöd möjlighet att träffa andra föräldrar i liknande
situation och få råd och stöd i vår nya föräldragrupp.
Vi träffas vid fem tillfällen, på torsdagar kl 18.00-20.00.
Ni föräldrar kommer också att ha möjlighet att påverka
innehållet i träffarna. Vi startar en grupp när vi har
anmälningar från föräldrar till minst fyra barn/ungdomar.
Kontakta oss för anmälan och mer information:
Maria Carstedt
Jennie Larsson
maria.carstedt@storuman.se
jennie.larsson@storuman.se

09-sep
12-sep
13–14 sep

Travers/telfer/säkra lyft
APV steg 1.1–2.1
APV steg 2.2

Lycksele
Lycksele
Lycksele

12-sep
13-sep
14-sep
15-sep
16-sep

YKB VECKA
YKB1
YKB2
YKB3
YKB4
YKB5

Lycksele
Lycksele
Lycksele
Lycksele
Lycksele

26-sep

BAM dag 1

Zoom

3–4 okt
03-okt
4–5 okt
05-okt

ADR grund
ADR 1.3
ADR grund repetition
ADR klass 1 repetition

Lycksele
Lycksele
Lycksele
Lycksele

10-okt
10-okt
19-okt

Brandfarliga arbeten
BAM dag 2
BAS U/P

Lycksele
Zoom
Zoom

21-okt
22-okt

YKB2
YKB2

Storuman
Storuman

25-okt
10-nov

Lift
Travers/telfer/säkra lyft

Lycksele
Lycksele

14-nov
15-nov
16-nov
17-nov
18-nov

YKB VECKA
YKB1
YKB2
YKB3
YKB4
YKB5

Lycksele
Lycksele
Lycksele
Lycksele
Lycksele

Våra APV-utbildningar är även förberedande för att kunna avlägga certifieringsprov på Trafikverket som krävs från steg 2.1 till 3.0.
MUEK har egna instruktörer för: Truck, Brandfarliga arbeten, Travers, Telfers,
Lift, Entreprenadmaskiner, Arbete på väg-utbildningar, ADR, YKB-fortbildning, Bas U-P, Första Hjälpen, Brand, Fordonskran, Ställningsbyggnad m.m.
Vi kan även komma till er arbetsplats och utbilda Er, hör av Er för info/offert.

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

Kursfakta och fler kurstillfällen finns på www.muek.com
Info/anmälan: info@muek.com, 070-535 35 86, 070-535 11 77
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VAL 22

Efter två poängsegrar
i valboxningarna
så går vi på knock!
Valet är ert och NI VET att en röst på oss vitaliserar
debatterna och lyfter de viktiga frågorna
i kommunen och fullmäktige

I valet och kvalet?

Rösta på kommunlistan! Enda partiet som ”bara”
engagerar sig för kommunala frågor!
Väl mött den 11 september

VI HÖRS O VI TÖRS!

1. DANIEL JOHANSSON

39 år, Sjuksköterska, Mosekälla

2. LINDA GLASIN

40 år, Läkarsekreterare, Volvonäset

DIN TRYGGHET ÄR
POLITIKENS ANSVAR

3. ANDREAS JOHANSSON

4. EMILIA RONNHED

46 år, Egenföretagare, Stensele

33 år, Socialhandläggare, Storuman

VÄNSTERPARTIET
STORUMAN TÄRNABY

9. MARCUS GLASIN, 45 år, Undersköterska, Volvonäset • 10. FRIDA CEDERBACK, 39 år, Gymnasielärare, Storuman • 11. TORKEL STÅNGBERG, 42 år,
Renägare/Egenföretagare, Vallenäs • 12. MARIANNE RONNHED JOHANSSON, 60 år, Undersköterska, Mosekälla • 13. DAVID OLOFSSON, 37 år, CNC operatör,
Storuman • 14. ELIN ERIKSSON, 41 år. Lärare, Norra fjällnäs • 15. IRENE WALFRIDSSON, 60 år, Undersköterska, Storuman • 16. BENGT-GÖRAN BURMAN,
80 år, Pensionär, Tärnamo • 17. INGA WALFRIDSSON, 66 år, Förskollärare, Storuman • 18. CHRISTER JOHANSSON, 68 år, Pensionär, Mosekälla
19. ADNAN BDEWE, 36 år, Personlig assistent, Norra fjällnäs • 20. EMMA RONNHED, 27 år, Barnskötare, Storuman • 21. JOHAN KARLBERG, 45 år,
Enhetschef, Tärnaby •22. ERIKA RÖNNHOLM, 53 år, Återbrukare, Gunnarn.

5. HARALD KRISTIANSEN
43 år, Projektledare, Storuman

6. SOFIA ASPLUND

33 år, Resurslärare, Storuman

7. MATS ELIASSON

65 år, Pensionär, Storuman

8. THERESA RÖNNHOLM

42 år, Egenföretagare, Storuman

KYRKOFULLMÄKTIGE
Samtal om sorgI SÖDRA
LAPPLANDS PASTORAT
VÄSTERBOTTEN

För den som mist en anhörig kan det

vara värdefullt
att träffa andra i på
samma
situation
Kallelse
till sammanträde
församlingsoch få möjlighet
att 19
delaMAJ
tankar,
samt
hemmet
i Åsele
kl.känslor
13:00
erfarenheter med dem.

för handläggning av ärenden enligt anslag hos
Därför inbjuder Stensele
församling
in till en
församlingarna
samt utsänd
föredragningslista.
samtalsgrupp om sorg med start den 21 september.

Kerstin
Grahn, Ordförande
Vi träffasOlla
i församlingsgården
i Storuman kl.

13.30- 15.00, alternativt 18.30–20:00 (ange vid
anmälan vilken av tiderna som är möjlig för dig)

Sammanlagt fem tillfällen:
KYRKOFULLMÄKTIGE
I SÖDRA
21/9
LAPPLANDS
PASTORAT
5/10
19/10
16/11
Kallelse
till sammanträde på församlings30/11
hemmet i Åsele 19 MAJ kl. 13:00
Vi inleder
varje gång
kaffe och
smörgås.
för
handläggning
avmed
ärenden
enligt
anslag hos
församlingarna samt utsänd föredragningslista.
Anmälan till församlingsexpeditionen senast 16/9
Telefon 0951-265
00 (mån—fre
kl. 10.00-12.00)
Kerstin
Olla Grahn,
Ordförande
eller stensele.forsamling@svenskakyrkan.se
Varmt välkommen!
Anna Lindén, Präst i Stensele församling

KYRKOFULLMÄKTIGE I SÖDRA
LAPPLANDS PASTORAT

Emma Lindqvist
Regionkandidat

Orolig för vården
i inlandet? Rösta
på Miljöpartiet!
Vi är starkt övertygade om att människor behöver bo
överallt, i glesbygder, på landsbygder och i städer.
För att inflyttningen till lands- och glesbygder
ska börja hända på allvar måste regionen ta sitt
ansvar och satsa på det som gynnar inflyttningen.
Det är bland annat att bemanna vården så att
medborgarna känner sig trygga. Det ska inte minst
finnas en jourläkare dygnet runt i Södra Lappland.

Socialdemokraterna i
kommunen
Vi ska vara den ledande kraften som sätter
agendan i samhällsdebatten. Socialdemokraterna är det parti som ser samhällsproblemen som
bekymrar våra medborgare. Vi har förmågan
att peka på trovärdiga lösningar som bygger på
jämlikhet och rättvisa
Socialdemokraterna i hela kommunen kommer
under kommande mandatperiod att fortsätta
jobba för kommunens utveckling och för medborgarna. Välfärdsfrågorna är A och O

Ulrik Dahlgren, kommunalrådskandidat

”Vår kommun kan bättre. Vi är inte nöjda och vi
kan lösa framtidens utmaningar med fokus på
kommunen och medborgarnas bästa”

Näringslivet
• Kontinuerliga och strukturerade dialoger med
företagarna
• Hitta samverkan när det gäller personalrekrytering
• Lärcentra ska spela en större roll när det gäller
att stärka företagarnas kompetensbehov
• Vi ska fortsätta arbetet med energieffektivisering i kommunal verksamhet

Samarbetet inom vård, skola, omsorg och näringsliv skall stimuleras. Vi ser att detta kommer
att leda till att vi fortsätter att växa befolkningsmässigt både i tätorterna och i byarna
		
Tillväxt och kompetensförsörjning både för företag och offentlig sektor skall stärkas genom att
erbjuda utbildning och ett attraktivt föreningsliv.
Solidariteten som vuxit fram under pandemin
ska tas tillvara och skapa tillväxt och trygghet
genom kunskapsöverföring och ansvarstagande
mellan generationer och invånare oavsett nationalitet
Klimatomställningen är en viktig fråga som berör oss alla. Vi behöver alla hjälpas åt. I grunden
handlar det om att ändra konsumtionsmönster
och beteenden

Fritid
Att kunna ta del av ett levande och varierat
fritidsutbud kan vara avgörande för människors
benägenhet att besöka en plats, flytta in och att
stanna kvar
Kultur och föreningsliv är en viktig faktor för
orters, kommunernas och regioners attraktivitet.
Vi kommer därför att arbeta för ett rikt sådant i
hela kommunen

“Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen
över vård skola och omsorg“

Skola och utbildning

Äldreomsorgen

• Barnen ska känna sig trygga i skolan
• Noll tolerans mot diskriminering och kränkande behandling
• Vi vill arbeta för personaldelaktighet och
trygghet på våra arbetsplatser
• Det förebyggande arbetet ska vara en röd
tråd i verksamheten
• Fadderverksamheten återinförs så att
politikerna får bättre kontakt med verksamheten
• Utomhuspedagogiken ska vara en naturlig
del i kommunens förskoleverksamhet

• Vi vill arbeta för personaldelaktighet och
trygghet på våra arbetsplatser
• Det förebyggande folkhälsoarbetet är viktigt
så att äldre mår bra
• Vi vill få snabbare insatser till behövande
genom bättre intern samordning
• Vi vill ha bättre samordning med regionen så
att unga med psykisk ohälsa får mera effektiv
behandling
• Vi vill öka kompetensen hos omsorgspersonalen genom vidareutbildning
• Fadderverksamheten återinförs så att politikerna får bättre kontakt med verksamheten
• Vi ska bli bäst på att stimulera äldre att behålla
sina förmågor längre upp i åren

Miljö
• Vi ska ligga i topp när det gäller klimatomställningen.
• Vi ska arbeta aktivt för Agenda 2030 målen
• Digitala möten ska vara ett naturligt verktyg
inom kommunens verksamhet

Avfall
• Restprodukter från hushåll och verksamheter
ska i första hand återanvändas, därefter återvinnas
• Återvinningscentral i Storuman
• Införa nytt system för fritidshusägarna när det
gäller restavfallet. Transporterna ska minska
för att minimera avgifterna, vi ska inte jaga
sopor
• Minska matsvinnet inom kommunens köksverksamhet

Vatten och avlopp
• Fortsatta investeringar i vatten- och avlopps
nätet i kommunen.
• Alla kommunens vattentäkter ska ha grundvatten och reservkraft.

”Vår kommun kan bättre”

Till sist
• All personal ska vara delaktiga i utvecklingen
av arbetsmiljön.
• Medborgarna ska känna sig trygga i vår
kommun.
• I kommunen ska finnas ett brottsförebyggade
råd, och en brottsförebyggande samordnare
• Lager för livsmedel ska finnas i anslutning till
kommunens kök.
• Ersättningar för nyttjandet av naturresurser
ska komma kommunen till del.

En röst på oss

Utvecklar och tryggar framtiden!

ANSÖKAN

om uppdraget som kommunalråd
i hela Storumans kommun

P-D

VÄSTERBOTTEN

Elin Söderberg

• Sökande: Per-Daniel Liljegren, född 18 jan 1959 i Göteborg.
• Utbildning: Söndagsskola + 13 års högskoleutbildning i matematik, fysik, kemi, biologi,
elektronik, datalogi, forskning, pedagogik, juridik + vidareutbildningar i olika yrkesroller.
• Arbetslivserfarenhet: Drygt 40 år som musiker, lärare, rektor, skolchef, uppfinnare,
expert, företagare, projektledare, i stat–region–kommun och stad–glesbygd.
• Styrelseuppdrag: Lärarhögskolan (UmU), Hemavan fjällstation, FKUN, Folkhälsorådet,
Södra Lapplands Gymnasieförbund, Equmeniakyrkan, KulturAkademin m.m.
• Körkort: B men åker helst kollektivt + el-sparkcykel – och kan gå långt!
• Röstgaranti: Är du inte nöjd får du din röst tillbaka 2026 och slipper höra min.
• Personligt brev: Storuman är fantastiskt – och kan bli ännu bättre för ännu fler!
• Läs mer: blogg.vk.se/perdanielliljegren/

. online

Riksdagskandidat

MED UTDELNING I HELA STORUMAN- & SORSELE KOMMUN

Ser du fram emot
älgjakten? Rösta
på Miljöpartiet!
Älgen är en naturlig del av våra svenska skogar.
Idag hotas älgstammen av stora skogsbolags
intressen. Vi i Miljöpartiet arbetar aktivt för ett mer
hållbart skogsbruk och livskraftiga viltstammar.
För den som jagar ska det finnas förutsättningar
att fortsätta äta vilt då det är en klimatsmart
kosthållning. Med livskraftiga viltstammar kan man
se fram emot älgjakten, både idag och imorgon!

		

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

LUNCHEN UTGÅR v. 36 & 37

Tyvärr så har det hänt, det som inte fick hända.
En av våra kockar, Sofie har brutit foten.

KÖKET KOMMER ATT VARA ÖPPET
Kvällstid mellan 17 - 20, måndag - lördag

SÖNDAGAR ÄR RESTAURANGEN STÄNGD

• • • • • • • • • •• •

KONFERENSER OSV. GÅR BRA ATT BOKA!
Välkommen till oss
Elisabet och Peder
med personal
0951-777 00 • hotelltoppen.se
• LUNCH • TERASS • PUB • NÖJE • RESTAURANG • FIKA •

Sökning efter gravrättsinnehavare
Som huvudman för begravningsverksamheten är vi
skyldiga att föra register över pastoratets gravar.
Registret skall innehålla uppgifter om gravsatta,
upplåtelsetid samt vem eller vilka som gravrätten
upplåtits till.
Vissa gravplatser där det saknas uppgifter om
innehavare har markerats med en skylt där anhöriga
uppmanas att kontakta förvaltningen. Dessa skyltar
kommer vara uppsatta under två år.
De kyrkogårdar som just nu berörs är bl.a. Dikanäs,
Latikberg, Saxnäs och Stensele.
På nedanstående webbsida:
svenskakyrkan.se/sodralappland/
gravrattsinnehavare
finns mer detaljerad information gällande vilka
kyrkogårdar samt gravar som omfattas och när
kontakt senast behöver tas.
Vid frågor kontakta kyrkogårdsförvaltningen:
Kyrkogårdar inom Dorotea-Risbäck, Vilhelmina &
Åsele-Fredrika församlingar.
Johan Olsson, 0942-142 37
johan.s.olsson@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdar inom Lycksele & Stensele församlingar
Sven-Erik Genberg, 0950-276 77
sven-erik.genberg@svenskakyrkan.se

VI
VILL DITT
BÄSTA

Våra vallöften har du fått i brevlådan tillsammans
med våra snygga valsedlar. Vi kommer från HELA
kommunen och kommer att göra gott för HELA
Storumans kommun. Rösta klokt…

Malin
Svensson
Tärnaby

Tomas
Mörtsell
Kaskeloukt

Jarl
Folkesson
Joeström

Pereric
Stenvall
Pauträsk

Roger
Westman
Skarvsjöby

FÖR
FRAMTIDENS
BÄSTA

FÖR
VÅRDENS
BÄSTA

FÖR
DE UNGAS
BÄSTA

FÖR
JOBBENS
BÄSTA

Patrik
Persson
Storuman

Marielle
Sundsten
Tärnaby

Stig Harry
Johansson
Ängesdal

Ella-Pia
Lönnback
Slussfors

FÖR
HELHETENS
BÄSTA

FÖR
FOLKETS
BÄSTA

Stig-Eric
Dahlberg
Tärnaby

FÖR
HELA
STORUMANS
BÄSTA

FÖR
FÖRETAGENS
BÄSTA

FÖR
LOKAL MATPRODUKTIONS
Mikael
BÄSTA
Fredriksson
Blaiken

FÖR
TURISMENS
BÄSTA

Anders
Persson
Tärnaby

Erika
Lyrén
Skarvsjöby

Jan-Elof
Bergström
Tärnaby

FÖR
DE ÄLDRES
BÄSTA

FÖR
ALLAS
BÄSTA

FÖR
FJÄLLENS
BÄSTA

FÖR
MELLANBYGDENS
BÄSTA

FÖR
MILJÖNS
BÄSTA

Mer om vår politik och våra kandidater:
centerpartietstoruman

@malinsvensson_c

Företag till salu

Du/Ni har chansen att förvärva ett
genuint, framgångsrikt och välkänt företag
som fyller 100 år, om tre år.

Eva Adler
Kandidat till
kommunvalet
i Storuman

Vi bör investera
i barnens framtid
Miljöpartiet i Storuman vill:
– Att det satsas på skolan
– Att kommunen skapar en långsiktig plan
för hur fjällen och kommunen som helhet
ska utvecklas på ett hållbart sätt.
– Stoppa gruvplanerna i Rönnbäcken

STORUMAN

Vi rekommenderar dig som vill leva och
bo i en härlig kommun, arbeta nära dina
kunder och som gillar att hjälpa kunder
med allt som har med marknadsföring,
tryck och reklam att göra, att köpa
företaget av oss.
Vi har drivit företaget i 23 år och nu är det dags för oss att
överlämna till någon annan och koncentrera oss på våra
andra verksamheter
Det finns även möjlighet att förvärva fastigheten som
ST Reklam & Tryck har sina lokaler i, läs mer på:
www.hemnet.se och sök på Blå Vägen 246 i Storuman.
Fastigheten har en lägenhet på 7 rum samt affärslokaler på
nedre plan. Fastigheten har bra läge och mycket stora
utvecklingsmöjligheter.
Hör av dig så träffas vi live eller digitalt
och ser över möjligheterna!
070-699 52 67, markus@tryckeriet.nu
eller
070-699 52 27, monica@tryckeriet.nu
Monica & Markus Falkner

REKLAM & TRYCK

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

Alla har inte Facebook
eller tillgång till andra sociala medier

Se till att alla kan ta del av ditt budskap,
lägg in en annons i Bladet.

”Alla läser Bladet för annonsernas skull”
. online

MED UTDELNING I HELA STORUMAN- & SORSELE KOMMUN

annons@tryckeriet.nu • 0951-100 17
www.tryckeriet.nu

REDO ATT LEDA
Familjecentraler och mötesplatser mellan generationerna
Fler vuxna i skolan, pedagogiska assistenter, elevhälsa
Seniorers kunskaper, erfarenheter och aktiviteter
Ett gott meningsfullt liv från före vaggan till efter graven
genom samverkan kommun–region–civilsamhälle–företag
Har du redan råkat
förtidsrösta ”fel”?

Lugn! Valdagens
röst på KD gäller

Kyrkorna
i Storumans kommun

STENSELE FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSGÅRDEN STORUMAN
Söndag 11 september kl 11.00 Gudstjänst
Onsdag 14 september kl 14.00 Kaffe på
stående fot. Utanför församlingsgården.
Söndag 18 september kl 11.00 Högmässa
Tisdag 20 september kl 13.00 Träffpunkten
m. Joy
Onsdag 21 september kl 14.00 Kaffe på
stående fot. Utanför församlingsgården.
Torsdag 22 september kl 18.00 Kvällsmässa
STRÖMSUNDS KAPELL
Torsdag 22 september kl 13.00
Strömsundsträffen m. Joy

Torsdag 15/9, 22/9 kl 12.15 Lunchmusik med Jon
Sjödin.
FÖRSAMLINGSHEMMET: Torsdag 8/9 kl 10-12
Musiklek. Onsdag 14/9, 21/9 kl 11.30-14.00 Träff för
sångglada. Torsdag 15/9, 22/9 Kl. 10-12 Musiklek.
Kl. 18.00 Tärnakören övar.
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

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Storuman

ÅSKILJE KYRKA
Onsdag 21 september kl 13.00 Åskiljeträffen m.
Joy
FJÄLLDISTRIKTET
www.facebook.com/fjalldistriktet
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 FÖRSAMLING

TÄRNA KYRKA: Söndag 11/9 kl 11.00
Gudstjänst. Sammanlyst till Hemavan
Fjällstation (SMU gården) Kjell-Arne Alvarsson,
Helena. Kyrkbussen avgår 10.15 från
församlingshemmet. Söndag 18/9 kl 11.00
Högmässa. Präst Helena Kantor Jon Sjödin.

11/9 Sön. kl.11 Gudstjänst, Storuman.
Söndagsskolan startar.
13/9 Tis. kl.19 Bön för kommunen.
20/9 Tis. kl.19 Bön I Barsele
25/9 Sön. Kl.18 Gudstjänst besök av David Johansson

SIONFÖRSAMLINGEN LÅNGSJÖBY

Torsdag 8/9 kl 18.30 Gemenskapscafé. Tisdag 13/9
kl 19.00 OBS! Bönesamling för Storumans Kommun, i
Filadelfia Storuman.
Onsdag 14/9 kl 19.00 Vi läser ur Bibeln och ber.
Torsdag 15/9 kl 12.30 Gemenskapscafé. Söndag
18/9 kl 11.00 Möte med missionsoffer. Göran
Georgsson predikar. Onsdag 21/9 kl 18.00 ”Kul
i Kapellet” . kl 19.00 Vi läser ur Bibeln och ber.
Torsdag 22/9 kl 18.30 Gemenskapscafé.
Gunnarn

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Gunnarn

Onsdag 14/9 kl 18.30 Bibel & Bön. Söndag 18/9 kl
18.00 Gudstjänst besök av David Johansson. Onsdag
21/9 kl 18.30 Bibel & Bön.

Utgivning höst/vinter-22
UTGIVNING

MANUSTOPP

38

22-23/9

40

6-7/10

ons 28/9

42

20/10

44

3-4/11

46

17-18/11

VECKA

Företag &
Föreningar

la fix
ons 14/9 Inför höstens al
ons 12/10
ons 26/10
ons 9/11

Glöm inte att teckna en ny
annonsplan för att ta del
av rabatter under 2022/23.

Höstpyssel
Inför Halloween

Inför Alla Helgon/Fardag
Inför 1:a advent

annons@tryckeriet.nu • 0951-100 17

Vi hjälper
er gärna!
. online

MED UTDELNING I HELA STORUMAN- & SORSELE KOMMUN

ÖPPETTIDER PÅ VALDAGEN

Förtidsröstning på valdagen 11 september
I följande röstningslokaler kan du förtidsrösta på
valdagen 11 september:

Den 11 september är det val till riksdag,
kommun och region. Du kan välja mellan
att rösta i vallokal eller förtidsrösta.
Öppettider i ordinarie vallokaler 11 september
Vallnäs valdistrikt
Kl. 8.00-20.00
Folkets hus, Blå vägen 256
Luspens valdistrikt
Aktiviteten, Skolgatan 23

Kl. 8.00-20.00

Gunnarns valdistrikt
Kl. 8.00-20.00
Skolan/idrottshallen, Skolvägen 11
Slussfors valdistrikt
Kl. 8.00-20.00
Skolan/idrottshallen, Blå vägen 23
Tärnaby-Hemavans valdistrikt
Folkan, Bergastigen 7

Kl. 8.00-20.00

Skarvsjöby, Bygdegården
Skarvsjöby 208

Kl. 9.00-11.00

Långsjöby, Sionkapellet
Långsjöby 140

Kl. 13.00-15.00

Stensele, Blå Kupan
Bygdevägen 3

Kl. 13.00-15.00

Hemavan, förskolan/idrottshallen Kl. 14.00-18.00
Berglundsvägen 17
Storuman, kommunhuset
Blå vägen 242

Kl. 8.00-20.00

Om du inte har med ditt röstkort kan röstmottagare på
förtidsröstningen ordna ett nytt vid behov.

www.storuman.se/val2022
www.valmyndigheten.se
www.storuman.se | 0951-140 12 | vn@storuman.se | Blåvägen 242 | 923 81 Storuman

GRAFISK DESIGN
TRYCKSAKER, AFFISCHER
DEKALER
PRESENTREKLAM/GIVE AWAYS
ANNONSERING

REKLAM & TRYCK

