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

Nästa blads stoppdatum blir den 27/9. 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 till Åmsele 

servicekooperativ för ert bidrag! 
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ÅmseleByrån 

  

Hjälper till vid:   Dödsfall 

                             Begravningar 

                             Minnesstunder 

                             Gåvoförmedlingar 

  

Margaretha Andersson 070-3135816 

amselebyran@hotmail.com 

             

 
                           
Flytten av biblioteket pågår under 

september månad. 

Hoppas att alla har överseende med det 

bök och stök 

det för med sig. Det blir bättre sen! 

Öppet Måndagar 16.00-19.00 

Tel. 072-5880713 

amselefilialen@vindeln.se 

www.minabibliotek.se 

VÄLKOMNA 

 

Onsdag 7 september kl 14.30, 

Åmbacken 

Gudstjänst. Fredrik Juul 

 

Söndag 25 september kl 15.00, 

Åmsele kyrka 

Gudstjänst. Vi firar att kyrkan är 

nymålad. Fredrik Juul 

 

www.svenskakyrkan.se/vindeln 

 

 

 

 

Ett jättetack till alla 

som firade min 60 

årsdag 27/8 

En helt magisk kväll  

 

Margaretha 

INVIGNING! 

Lördag 3 september klockan 10.00 slår vi upp porten till            

Bosses Bil & Fritid! 

Vi kommer från och med nu att kunna erbjuda däckomläggning, 

oljebyten, monterat & klart på extraljus m.m. 

Under invigningen kommer du kunna hitta massor med bra 

erbjudanden i butiken, samt tävlingar och lotterier. Vi kommer även 

att ha några loppisbord. 

Självklart bjuder vi på fika! 

Och du, bokar du tid för din bil under invigningen får du 15% rabatt! 

Varmt välkomna in! 

Magnus, Elin & Bosse 

 

              Byavägen 64 (f.d. Lysells)         0933- 74 88 20 

Åmsele servicekooperativ 
 
utför hushållsnära tjänster med 
rutavdrag 
som till exempel 
städar, flyttstädar, putsar fönster, 
klipper gräs, skottar snö, 
lagar persienner och mycket mer. 
 

Ring Gösta på telefon 070-60 12 159 

http://www.amsele.se/
mailto:skvakan@gmail.com
mailto:amselebyran@hotmail.com
mailto:amselefilialen@vindeln.se
http://www.minabibliotek.se/


 

Åmsele Folkets hus  

4/9 kl 15  HITTA DORIS 

                   från 7 år 

4/9 kl 18 FÖRBJUDEN KÄRLEK 

                  Ny svensk film om den sanna  

                  kärlekshistorien mellan 

                 Drottning Viktoria och Axel Munthe 

                med Marie Richardsson och Peter Andersson 

 

15/9 FRÅN KL 19      VÄRLDSPREMIÄR 

              EIGHT DAYS A WEEK- THE TOURING YEARS 

  FILMEN OM OCH MED VÄRLDENS STÖRSTA 

POPBAND 

                                    THE BEATLES 

Vi får följa bandet från starten fram till 1966 då dom 

slutade turnera 

      Filmen är gjord av Ron Howard med aldrig tidigare 

visade inslag 

Vi börjar via sattelit från röda mattan i London med Sir 

Paul och Ringo. 

Filmen börjar kl 20. 

Efter filmen visar vi en unik konsertupptagning från 

deras första 

stadionkonsert i London 1965. Konserten visas endast 

denna premiärkväll 

 

 Filmen är ett måste för oss som  hade turen att växa 

upp med världens , genom tiderna,  

bästa band och för alla ni ungdomar som missat dom. 

Biljettpris 160:- 

 

18/9 kl 18 DEN ALLVARSAMMA LEKEN 

                    Ny svensk film efter bokklassikern 

 

25/9 kl 15 HUSDJURENS HEMLIGA LIV 

                    från 7 år 

25/9 kl 18 BEN HUR 

                     censur ej satt än 

 

1/10 kl15 LIVE PÅ BIO 

                    JONAS KAUFMAN SJUNGER PUCCINI 

 En av operavärldens bästa tenorer sjunger sånger av en 

av operavärldens 

 bästa kompositörer . Kan det bli mycket bättre?! 

 Välkommen  att njuta så mycket ni vill hos oss på 

folkan. 

 Biljettpris 180:- 

Naturligtvis fikar vi 

Nu kan du betala med SWISH 

boka gärna på 0706012159 

Hello Margarita, who has recently moved to Åmsele 

together with a son, how are you? 

(Hej Margarita, som nyligen flyttat till Åmsele 
tillsammans med sonen, hur känns det?) 
Hello and thank you!  
Never felt better! Mostly excited about this new 
part of my life. 

(Hej och tack så mycket. Har aldrig känts bättre! Det 
känns mycket spännande med en ny fas i mitt liv) 

 
The house you´ve bought is old and beautiful. 
What made you fall for it? 

(Du har köpt en gammalt och vackert hus. Vad var det 
som gjorde att du föll för det?)                                         
The day I visit Åmsele my plan was just to see the 
house and enjoy my road trip... 
It was love of first sight,  
as if the house enchanted me saying "Don't leave 
me, I have been waiting for you"  
So here I am. 

(Den dagen jag besökte Åmsele var tanken att jag bara 
skulle titta på huset och att njuta av resan dit… 
Det blev kärlek vid första ögonkastet, 
Precis som om huset förtrollade mig sa till mig: ” 
Lämna mig inte, jag har väntat på dig” 
Därför är jag här) 

How has living in Åmsele been so far?                  
(Hur har din vistelse I Åmsele varit hittills?)         
Actually has been great, met amazing 
people,I have new friends, learning new 
things, enjoying the summer days, Every 
day it's an adventure. I like it that way 
(Det har varit jättebra. Jag har träffat underbara 
människor och fått nya vänner. Jag har lärt mig 
nya saker och njutit av sommardagarna, Varje dag 
är ett äventyr. Jag trivs med det.)   
 

Would you mind telling the readers a little 
bit about yourself? 
(Vill du berätta lite om dig själv för läsarna) 

I Grow up in Italy, then life happens, I travel a lot 
for work, my life become busier and busier with 
the time passing. I realize I am in need of a change 
because I am missing what's matter in life; quality 
time with my family, friends, nature and most of 
all stress free days. 
I enjoy and appreciate simple things in life. 
(Jag växte upp I Italien. Jag har rest mycket i mitt arbete 
och mitt liv blev mer och mer stressigt. Jag förstod att en 
förändring var ett måste eftersom jag missade allt som var 
viktigt i livet; Kvalitetstid med familj och vänner, naturen 
och alla stressfria dagar.  
Nu uppskattar och njuter jag av enkla saker i livet. ) 

 Thank you and welcome to the village!  

Laila 

 

 

Byasektionens öppna möten första tisdagen 
varje månad Åmbacken  18.30                                                       
Här kan du väcka frågor, utbyta information och 
på andra sätt engagera dej  i det som rör byn. 

 


