Januari 2017
Skvakatrast´n finns på Åmseles hemsida www.amsele.se . Mail skvakan@gmail.com . Nästa blads stoppdatum blir 26 januari.
Den första i varje månad finns Svakatrast´n att hämta på Handlar´n. Både bladen som ska ut i byarna och extranummer kan

VAR MED OCH STÖTTA KOMMUNENS
ENDA BIOGRAF
Åmsele Folketshus söker sponsorer för fortsatt drift och utveckling av
Digitalbiografen SAGA-BIO
FOLKETS HUS ska betala 8500:- för lånet på
biografanläggningen den sista januari. Om vi
klarar det skriver Vindelns kommun av motsvarande summa! HJÄLP oss att klara detta
genom att gå en gång extra på våra evenemang, köpa presentkort eller andelar. Du som
är företagare kan sponsra en bioföreställning:
För 300:- får du ditt namn som sponsor uppläst före föreställningen samt en skylt i restaurangen.
För 500:- får Ni ert företags logo på en av
våra biograffåtöljer under ett år
Har ni reklam på DVD eller data spelar vi upp
den innan bioföreställningen under
en säsong för 1000:TACK på förhand för ditt stöd!
Folketshusföreningens styrelse.

Loppis
Ingång biblioteket, Söndag 29/1,
kl. 12-14. Café. Välkomna!
Arr: Folkets Husföreningen

Onsdagar kl 11-13, Åmsele
församlingsgård
Garn & sånt. Ta med ett
handarbete eller kom bara in
och prata en
stund. Alla hjärtligt välkomna. Medtag ev. fikabröd, vi kokar kaffet.
Söndag 29 januari kl 11.00,
Åmsele kyrka
Gudstjänst. Åsa Olsson
Åmsele Fiskevårdsområde
Årsmöte
Torsdag 12 januari 2017 Kl. 18,00
Folkets Hus
Välkomna!
Styrelsen FVO

TACK
Till alla som ordnade julskyltningen! / bybor

PRO

Dags för Julgröt

Tjugondag Knut Fredagen 13 januari
Klockan 15:00
I STRYCKSELE

Vi möts för trevlig samvaro och äter julgröt tillsammans
Kostnad 50 kr.

Du är Hjärtligt Välkommen
Behöver du skjuts?? Ring i god tid nån av oss så hjälps vi åt
att ordna det.

SAGA-BIO
1/1 kl 15 SING från 7 år
1/1 kl 18 101-ÅRINGEN från 11 år
8/1 kl 18 PASSENGERS från 11 år
15/1 kl 18 ASSASINS CREED 3D från 15 år
22/1 kl 15 För de yngsta ALFONS eller PRICKEN OCH
FLÄCKEN ej satt ännu
22/1 kl 18 SPLIT från 15 år
29/1 KL 18 LIVE BY NIGHT ålder ej satt ännu
3/2 AFTER WORK PÅ FOLKAN kl 18-21 med trubaduren och underhållaren FREDRIK JUUL kl 1830 Vi
serverar en lättare måltid och bastun är öppen från kl
17 VÄLKOMNA! Folketshus

Vi berättar och tar upp önskemål kring cirklar för vårterminen.
 Träslöjdcirkeln börjar på skolan torsdagen 12 jan.


Gymnastiken börjar tisdagen den 17 jan på Åmbacken

 ABF stödjer oss och lånar ut 5 datorer för fortsatt cirkelverksamhet i januari och februari om intresse finns.



Ideer finns om cirkel kring några objekt av bebyggelse/
hus och dess människor i våra byar från sekelskiftet och
framåt. Vad tycker du?

VUXNA:
Anna Jansson "Svärmödrar utan gränser" roman
BARN:
Böe/Madsen "Trollskogen-Sov gott lilla troll" bilderbok
Tidskrifter:
Snöskoter nr 6
Nu startar ett nytt spännande år på biblioteket.
Välkomna att
låna böcker, filmer, tidskrifter, gå på loppis, spela
bordtennis m.m.

ÅmseleByrån
Hjälper till vid:
Dödsfall
Begravningar
Minnesstunder
Gåvoförmedlingar

Margaretha Andersson
070-3135816
amselebyran@hotmail.com
Ombud för Umeå och Vindelns
begravningsbyrå

Gallrade böcker finns till försäljning:
10 kr styck. 5 kronor går till Barncancerföreningen
Norra vid NUS.

Öppet måndagar 16.00-19.00
tel 072-5880713
amselefilialen@vindeln.se
www.minabibliotek.se
VÄLKOMNA

Aktuellt om bensin
Vi väntar på bygglovet från kommunen och ett okej från
räddningstjänsten. Handläggningstiden för bygglovet har
förlängts men vi hoppas att vi ska få alla papper klara
under januari. Så fort det blir klart och vi har fått ett startbesked så börjar uppsättning av pumpar och cisterner.
/bensingruppen

En Guldmedalj till Lars Stenmark!
Tack för ditt arbete med hockeybanan.
/Sportsektionen

Under januari rear vi ut
glögg, pepparkaksdeg,
julsaker m.m. så håll
utkik i butiken.

Öppettider Trettondagshelgen
Trettondagsafton 10-18
Trettondagen Stängt

LUNCHTIPS!
Grillad Panini och valfri
läsk 50cl. 49:-Valfri Findus Dagens och valfri
läsk 50cl. 45:-

Den 7 januari blir sista dag som vi kan ta emot returburkar och flaskor på vanligt sätt eftersom våra
automater blir för gamla. Kom gärna in och panta innan dess! Vi kommer under våren att försöka investera i en ny automat men det kan dröja ett tag. Fram till dess kan ni lämna burkar och flaskor i säckar
eller påsar märkta med namn och telefon så lagrar vi dem. Om ni vill ha panten utbetald direkt så
skriv också antalet burkar och flaskor av varje sort.
Vi har nu drivit butiken i ny regi i snart åtta månader. Vi får tacka alla som ställer upp på alla vis för att
vi ska kunna fortsätta med det. Vi har fortsatt sikte på att klara detta men vintern är den tuffaste tiden
när vi verkligen behöver er köptrohet. Vi vet att vi är dyra på vissa varor men vi har inget val när våra
inköpspriser är högre än för butiker i Vindeln, Lycksele eller Umeå. Vi kan inte sälja varor med förlust.
Under våren kommer vi att försöka göra en del förändringar i butiken för att förbättra lönsamheten,
bland annat nya kylar och frysar eftersom de gamla drar väldigt mycket ström. Vi har goda möjligheter
att få bidrag från länsstyrelsen till denna stora men nödvändiga investering som vi måste göra om vi
ska få en hållbar ekonomi i butiken.
Visst vet du att varje onsdag och fredag bakar vi i butiken? 10:- st eller 4 för 37:-Nu kan du köpa kaffe
och valfritt fikabröd för 19:Välkomna in!
0933-150001amsele.livs@gmail.com

Mackjärn Dubbelt Aluminium 299:-

Grillspett
teleskop Träskaft
69:Ladda upp inför vintern!

Se till att rusta skotern inför våren; olja, tändstift och verktyg hittar du hos oss!
Och som vanligt, det vi inte har på hyllan beställer vi!
God fortsättning!
Öppettider: 2-4 januari 10-15 5-6 januari STÄNGT 9 januari STÄNGT
From. tisdag 10 januari återgår vi till ordinarie öppettider: Mån-Tors 10-17 Fre 10-16

0933-74 88 20 kontakt@bossesbilfritid.se

