Informationsbladet för Åmsele med omnejd

Oktober 2017

Skvakatrast´n finns på Åmseles hemsida www.amsele.se . Mail adr. skvakan@gmail.com
Nästa blads stoppdatum blir den. Den första i varje månad finns Skvakatrast´n att hämta på Handlarn.
Både bladen som ska ut i byarna och extranummer kan hämtas där. Tack Donald & Maria för bidraget!

Saga-bio
.
1/10 kl 15 LIVE PÅ BIO
ELECTRIC BANANA BAND
Entre: 125 kr
1/10 kl 18 BORG
Från 7 år
8/10 kl 15 BALLERINAN OCH UPPFINNAREN
8/10 Kl 18 AMERICAN ASSASSIN
Från 15 år

BACK HOME AGAIN 2017
Lördag 21/10

14/10 kl 18 LIVE PÅ BIO
BLACK SABBATH - THE END OF THE END
B-S sista konsert från hemmastaden
Birmingham.
Entre 125:15/10 kl 18 BLADE RUNNER 2049
Åldersgräns ej satt

Åmsele Folkets Hus

12.00 Musikcafé m Kryss
Fika, lotteri
Fri entré

21/10 kl12 MUSIKKAFE MED KRYSS
Gösta och vänner bjuder in
fri entre

15.00 Bastun öppnar från 18.00 Tacobuffé
m ogenomtänkt underhållning

22/10 kl 15 MY LITTLE PONY
BT
22/10 Kl 18 SNÖMANNEN
åldersgräns ej satt

Medtag egen dryck
19.00 Axels Avkomma.
Snuskiga visor och annat

29/10 kl 18 GEOSTORM
åldersgräns ej satt

PRO
Nu är det snart dags igen för Kvartalsmöte och
Palt Det blir Torsdag den 2 november 2017 på
Åmbacken Vi börjar med Kvartalsmötet klockan
15.00 Efter mötet äter vi palt klockan 16.00
tillsammans
Pris 70 kr per person
Anmälan till Per-Håkan Hansson tel 070-659 65
42Trevlig underhållning kommer i form av möjlighet
att seVideo från Rislidenteatern. (Nytt försök,
förhoppningsvis utan teknikstrul denna gång)
Jultallrik planeras den 7 december.. Mer info om det
kommer senare.

20.30 Back Home Allstars
22.00 Trex
23.00 Paus m vickning
23.45 Turn Over Drive

Avgift 150 kr mat och kväll
100 kr kväll
Anmälan senast fredag 13/10 till
partyibyn@gmail.com
sms 070/3135816
Betalning med swish eller kontanter

Välkomna
hälsar styrelsen

MONTERAT OCH KLART;
1995:-

Halloweenfest på UL

LED-ramp 126W

Lördag 28/10 kl.18-21
5-11 år
Inträde 20:Chips och godis, musik, lekar
och tävlingar

Vi har vinterdäck till bra priser i många
olika prisklasser, kom in så berättar vi mer!
Passa även på att boka in omläggning av
dina vinterdäck, säsongen är snart här!
Visst vet du om att du även kan ha dina
däck på däckhotell hos oss?
250:- / säsong

Nu kan vi även stolt berätta att vi kommer
ha en ordentlig verkstad, där vi kommer kunna
ta på oss alltifrån bilservice till bilreparationer!

Välkomna!
Arr: Byasektionen (Louise,
Alexandra, Laila) 073-3653535

Mån-Tors 10-17
Fre 10-16
Lunchstängt 12-13
0933-74 88 20
kontakt@bossesbilfritid.se

Ändrade öppettider fr.o.m. 2/10.
Torsdag, fredag & söndag 16-18
Övriga dagar stängt.
Välkomna!
070-245 00 71

OKTOBER
Lite aktuell information från Handlarn.

Lys upp höstmörkret
Nu när vi är en del av Handlarn-konceptet igen så innebär
det ett par saker. Vi kommer att kunna marknadsföra oss
med den typen av utskick som ni redan fått en gång i
brevlådan. Vårt sortiment innehåller dock inte riktigt alla
produkter som finns i bladet. Vissa varor vet vi att det
inte är efterfrågan på och då vore det att slänga pengar i
sjön att beställa hem dem. Vi föredrar närproducerade
varor från exempelvis Norrmejerier, Yttertavle Ägg,
Västerbottenspotatis, Bastuträsk och Nyhlens Hugosons.
I övrigt ska vi försöka hålla bra priser på liknande
produkter som finns i bladet. Framöver ska vi utvärdera
utskicket för att se om det tillför något eller mer förvirrar.
Kom gärna med synpunkter!
Vi kommer nu också att kunna hålla lite lägre priser och
ha fler specialerbjudanden till kunderna.
Kommande år blir som sagt avgörande för om vi ska
kunna ha kvar butiken. Vi har gjort omfattande insatser
för att sänka kostnaderna och det har vi lyckats med,
men om försäljningen sjunker för mycket så funkar det ju
inte. Om alla som bor i och omkring byn handlade
(nästan) allt i affärn så skulle vi kunna omsätta tre gånger
så mycket som idag och då även kunna sänka priserna.
Någonstans måste vi börja. Vi ser nu över våra priser och
har redan sänkt priset på ett 50-tal varor. Det tänker vi
fortsätta med och vi hoppas att ni som idag inte gör de
mesta av era inköp hos oss svarar genom att handla
mera. Tyvärr ser vi att försäljningen inte ligger på samma
nivå som motsvarade period förra året och det känns
oroande. I augusti tappade vi ca 10% jämfört med förra
året.

Alla typer av ljus finns nu i hyllan
VÄRMELJUS MARCHALLER GRAVLJUS

Utförsäljning av all styckeglass.
Flera sorter. 50%

Onsdag den 4e
KANELBULLENS DAG
Vi bjuder på bullar m dryck hela dagen.

Inför HALLOWEEN sista helgen i månaden:
Under v 43 kan alla barn lämna in en teckning med
halloweentema och få en liten present. Lämnas
senast torsdag 26e. Teckningarna sätts upp i
butiken.
Fredag den 27e
Köp ditt BUSGODIS hos oss.
Lösviktsgodis 3.90/hg

Måndagen 23 oktober installeras vår nya kassadisk vilket
innebär att det blir lite extra rörigt i butiken. Vi kommer
att försöka att ha öppet men om ni har möjlighet så kom
in en annan dag :)

VÄLKOMNA IN TILL OSS.

Välkomna in!

Mathias med personal

ÅmseleByrån
Hjälper till vid: Dödsfall
Begravningar
Minnesstunder
Gåvoförmedlingar
Margaretha Andersson 070-3135816
amselebyran@hotmail.com
Ombud för Umeå och Vindelns
begravningsbyrå

Välkomna till Åmsele
byaföreningssektions öppna möten
som hålls på Åmbacken
(lägenhetsdelens samlingsrum) som
äger rum första tisdagen varje
månad 18.30. Alla hjärtligt välkomna
med frågor och information. Laila
073-3653535 (Styrelsemöten hålls
ibland under samma mötestillfälle.
Styrelsen består av Mathias
Haglund, Jenny Eklund och Laila
Johannesson.)

Åmsele servicekooperativ
utför hushållsnära tjänster med
rutavdrag
som till exempel
städar, flyttstädar, putsar fönster,
klipper gräs, och mycket mer.
Ring Marianne tel 070-202 47 20

Tack till Donald och Maria som serverat
fantastiskt god mat vid Mårdseleforsen!

/ Nöjda matgäster

Hej Caroline Ahlenius, nybliven bibliotekarie i
Åmsele, hur är det?
Alldeles utmärkt, tack!
Kan du berätta lite om dej själv?
Jag bor ju i Strycksele igen efter 15 år i Umeå och
stormtrivs! Jag och min man Erik har fått köpa
drömgården och där har vi ett tjugotal höns och
några getter. Arbetet med att rusta upp gården tar ju
aldrig slut, men det är ju också oerhört roligt!
Vi har också våra tre biologiska barn plus ett barn
som är familjehemsplacerat hos oss, så inte har vi
några fritidsproblem direkt.. :) Egentligen är jag
förskollärare och har min tjänst på Hällnäs förskola
men är just nu tjänstledig pga vårt uppdrag som
familjehem, och då passar det ju bra att lära sig allt
detta med bibliotekssystemet.
Hur är ditt förhållande till böcker?
Jag är en storläsare både privat och på jobbet i
förskolan. Jag brinner ju för barnböcker och har till
exempel startat instagramkontot @bilderboktok där
jag tipsar om bilderböcker. Jag anser att böcker är
en viktig del i både barns och vuxnas förståelse av
världen och de perspektiv dess övriga invånare kan
ha. Dessutom är det så fruktansvärt härligt när man
kan känna igen sitt eget liv i någon annans
berättelse, det kan ge en helt nya perspektiv på det
egna, och det är ju sällan fel.
Jag har ju alltid bibliotekssidan öppen på min
mobiltelefon så jag genast när barnen ställer någon
fråga jag inte kan svara på, något problem uppstår i
hemmet eller jag bara behöver
matlagningsinspiration, kan söka upp lämpliga
böcker och beställa hem dem till bibblan.
Har du några planer för biblioteket?
Jo jag är ju en person som alltid har högtflygande
drömmar och planer, men tiden som finns till mitt
förfogande är ju mycket begränsad och jag måste
börja med att lära mig allt det grundläggande och
sedan se hur mycket utrymme det finns kvar för
annat. Viktigast är låntagarnas trivsel och att de
vågar fråga!
Vad vill du hälsa till Skvakans läsare?
Varmt välkomna in, såklart! Jag får ju inse att jag
har stora skor att fylla med en föregångare som
Margaretha, och jag kommer aldrig kunna erbjuda
den service som hon har tillhandahållit. Men jag
hoppas att den "vanliga" biblioteksservicen också
uppskattas och jag ska göra mitt allra bästa för att
hjälpa er! Alla som är utrustade med dator eller
smartphone kan ju söka, reservera och låna om
böcker på den ypperliga sidan
www.minabibliotek.se, jag hjälper mer än gärna till
och visar hur den funkar om det behövs. När era
reserverade böcker kommer till Åmsele ska ni få ett
SMS eller mail, och har ni inte nummer och
mailadress registrerade i systemet gäller det att ni
dyker upp under måndagskvällarna mellan 16-19
och frågar efter dem. Efter en vecka ska ej hämtade
böcker skickas tillbaka, och det är ju synd om ni
missar dem! Jag ser så mycket fram emot detta
spännande uppdrag och vill skicka ett varmt
tack till Margaretha som givit mig en fin
introduktion och till alla låntagare som kommit
in och hälsat mig välkommen!

