
     

                                                                                                                                                                     

                                                                     Informationsbladet för Åmsele med omnejd          Juli 2017              

                        Skvakatrast´n finns på Åmseles hemsida www.amsele.se . Mail adr. skvakan@gmail.com  Nästa 

blads stoppdatum blir den 27 juli. 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 Bosses och Åmselegrillen för bidragen till sommarskvakan! 
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Åmsele Folkets hus                                                                   

16/7 KL 19  SPIDERMAN-HOMECOMING 

                  3D 

                  Åldersgräns ej satt ännu 

 

30/7 kl 19   APORNAS PLANET- STRIDEN 

                 Åldersgräns ej satt ännu 

 

ÅRETS STORA MUSIKHÄNDELSE I ÅMSELE 

 23/7  KL 1830 Åmsele Kyrka 

 

Åmsele Folkets hus och ÅKULT presenterar, 

tillsammans med Vindelns Församling, ABF 

och folketshus och parker. 

DEN ENDA KONSERTEN I NORRLAND med 

ÅRETS JENNY LIND STIPENDIAT 

             YLVA STENBERG  

                och vänner 

Programvärdinna: Maria Streijffert 

 

Kom och lyssna på vår nästa stora operasångerska 

under hennes Sverigeturne. Mingelfika i pausen 

Entre 200 kr 

Boka på 0706012159 
 

Sommaröppettider v23-v34 

Sön-Fre 15-19 

Lör STÄNGT 

 

EXTRAPERSONAL SÖKES! 

Är Du en glad och serviceinriktad person, 

som gillar att jobba med folk? 

Då är Åmselegrillen rätt plats! 

 

Vi söker Dig som kan jobba bra både 

självständigt 

och i team och inte vara rädd för att ta egna 

initiativ! 

 

För mer information och ansökan; 

ring Elin 070-563 20 35 

 

Välkomna! 

 

 
                       070-245 00 71 

 

 

 

KAMPANJ! 

Thermacell 

myggskydd 

379:- 

Refill 1-p 99:- 

 

KAMPANJ! 

10kg grillkol/briketter 

159:- 

Få tändvätska på köpet!  

(värde 39:- ) 

 

Avvikande öppettider: 

Fredag 7/7 STÄNGT 

v28-v29 Mån-Fre 10-14 

v30-v31 STÄNGT 
 

0933-74 88 20 

kontakt@bossesbilfritid.

se 

 

http://www.amsele.se/
mailto:skvakan@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1hxevjuwdgc1n/?&cs=wh&v=b&to=kontakt@bossesbilfritid.se
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1hxevjuwdgc1n/?&cs=wh&v=b&to=kontakt@bossesbilfritid.se


  ÅmseleByrån 
 Hjälper till vid:   Dödsfall 

                             Begravningar 

                             Minnesstunder 

                             Gåvoförmedlingar 

  

Margaretha Andersson 070-3135816 

amselebyran@hotmail.com 

Ombud för Umeå och Vindelns begravningsbyrå 

 

 

Onsdag 5 juli kl 14.00, Åmbacken 

Gudstjänst. Veronica 

 

Söndag 16 juli kl 14.00, Manjaur 

Gudstjänst med hemvändardag. Åsa 

 

Söndag 23 juli kl 18.30, Åmsele kyrka 
Konsert med 2017 års Jenny Lind-stipendiat Ylva 
Stenberg 

 

www.svenskakyrkan.se/vindeln 

 

 

 

                  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 

Forsbacka intresseförening 

                   Våra aktiviteter under 2017 

o Promenadkvällar – Måndagar kl. 18.30 
o Gympakvällar – Torsdagar kl. 18.30 
o Promenadavslut 

Söndag 11/6 kl. 14.00 – Start 

Lindmyra, 

till Mårdseleforsen.  

o Midsommardagsboule  
Lördag 24/6 kl. 14.00, Byastugan 

–  

medtag eget fika o.s.ö. 

o Sommarcafékvällar  
o Onsdag 5/7 kl. 19-21 

o     Onsdag 12/7 kl. 19-21 

o Onsdag 19/7 kl. 19-21 

o Onsdag 26/7 kl. 19-21 

o Onsdag 2/8 kl. 19-21 

o Sommarfest 
Lördag 15/7 kl. 14.00 –  

utefter kvällen tills orken/intresset 

tryter 

               Tävlingar, lekar, mat, kaffe, m.m. 

o Frälsningsarmén – 23/7 kl. 13.00 

 
 

 

Vill du bli medlem i Forsbacka intresseförening?  

Inga problem. 

 

Medlemsavgift: 50.- / person över 18 år  

Postgiro 4878157-9. 

Glöm inte att skriva avsändare (vem/vilka) 

 

Sommarmusikanterna                     

kommer till Åmbacken 19/7  kl. 13.00 

 

               

Första helgen i Juli 1-2/7 kl. 11-17 

Gör en utflykt till oss, köp hamburgare, fika och kolla 

vad vi har att sälja 

.              

 

 

Hamburgare och dricka 

50 kr 

Kaffe/dricka och 

chokladboll 

20 kr. 

 

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.) 

 

mailto:amselebyran@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                        

VUXNA:                                                                                                                                                                                         
Paula Hawkins  "Djupt vatten"  deckare                                                                                                                                

Mari Jungstedt  "Det förlovade landet"  deckare                                                                                                                   
Karin Brunk Holmqvist  "Majken minröjare"  roman 

Passa på och gör sommarlån på böcker, ljudböcker, filmer, tidskrifter osv.                                                           
Biblioteket har semesterstängt v 29-33                                                                                                                                               

Nu finns det en dator som man kan få låna under bibliotekets öppettider 

Trevlig sommar! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dela annons på Facebook  

Kommun: Vindeln | Yrkesroll: Biblioteksassistent 

Publicerad:30 maj 2017, kl 00:00| Sök jobbet senast:13 augusti 2017 | Anställningsform:Deltid, Tillsvidare | Lön:Fast 

månads- vecko- eller timlön | Antal platser:1| Annons-ID:7215839 

Beskrivning av jobbetI Vindelns kommun bor ca 5 500 invånare, och vi trivs alldeles utmärkt. Kommunen passar bra för 

barnfamiljer och vi arbetar för ett bra näringslivsklimat med tillväxt. Vindelns kommun och näringslivet har tillsammans 

arbetat fram vår Vision 2020; "Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här 

skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö." Vindelns kommunbibliotek består 

av huvudbibliotek och fyra filialbibliotek, en av dessa filialer är biblioteket i Åmsele. Biblioteket ligger i Åmsele Småbarnskola 

och har öppet en kväll i veckan. Som filialföreståndare ska du sköta alla förekommande uppgifter på biblioteket och ge 

låntagarna en bra service. Du har stöd från och fortlöpande kontakt med huvudbiblioteket. Dina främsta arbetsverktyg blir vår 

bibliotekskatalog Book-IT och Minabibliotek.se, gemensam hemsida för biblioteken i Umeåregionen. Du som söker ska gärna ha 

erfarenhet av att arbeta på bibliotek, och ska vara intresserad av litteratur och att förmedla information. Du ska ha en väl 

utvecklad serviceförmåga och lätt för att samarbeta. Du ska också kunna jobba självständigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid 

personlig lämplighet. Körkort är en fördel. 

Arbetslivserfarenhet                                                                                                                                                                  

Biblioteksassistent: erfarenhet efterfrågas 

Om lön Timlön Ange löneanspråk i ansökan                                                                                                                                                       

Om anställningsvillkor Deltid Tillsvidare 

Kontaktinformation Kontaktpersoner                                                                                                                                                             

1:e Bibliotekarie Åza Sjöstam, Telefonnummer: 0933-140 99 0933-140 99                                                                                       
Kulturchef Malin Bjurén, Telefonnummer: 0933-142 34 0933-142 34 

Fackliga kontaktpersonerVision: Eva Häggström, Telefonnummer: 0933 14098 0933 14098 

Företagets adress 

Kommunalhusvägen 11                                                                                                                                                                                     

Postadress 

Vindelns kommun 

Kommunalhusvägen 11 

92281 VINDELN 

Sök jobbet senast13 augusti 2017 

Ansök på arbetsgivarens webbplats 

Ange referens 17-63. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsharer.php%3Fu%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.arbetsformedlingen.se%2FTjanster%2FArbetssokande%2FPlatsbanken%2Fannonser%2F7215839&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH-OxLKSXNK5UiaGqzXzkuhXnlEuA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrsupporten.se%2Fvindeln.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEU3uyxzeQH4GvNh79xGwrKYm9pQw

