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Skvakatrast´n finns på Åmseles hemsida www.amsele.se . Mail adr. skvakan@gmail.com
Nästa blads stoppdatum blir den 26/9. 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 Bosses, biblioteket och
Elly O för bidragen.

Vi firar 1 år i Åmsele!
Det vill vi fira med Er genom att under hela v.36 ge Er 20% rabatt
på hela vårt sortiment!
(Gäller endast ordinarie priser och ej beställningsvaror)

NYA ÖPPETTIDER:
Måndag-Torsdag 10-17
Fredag 10-16
Lunchstängt 12-13

Sommarspolarvätska
3L
10:- /st
ord.pris 25:- /st
Så långt lagret räcker

Grillkol/Briketter
2,5kg 39:- /st
10kg 139:- /st

Nu gör vi plats för hösten!

Thermacell myggjagare
279:ord.pris. 379:Refill 1-p 89:- (99:- )
Refill 4-p 249:- (299:- )

Under hösten kommer ni även kunna hitta arbetshandskar, presenningar, kupévärmare, tösalt, gravljus,
piassavakvastar, reflexvästar och mycket mer hos oss. Även nyheter som upphängningsbar muurikka,
stekpannor, cykeldäcksreparationer m.m. hamnar på hyllan.
Välkomna!

0933-74 88 20
kontakt@bossesbilfritid.se

Åmsele Folkets hus

ÅmseleByrån
Hjälper till vid: Dödsfall
Begravningar
Minnesstunder
Gåvoförmedlingar
Margaretha Andersson 070-3135816
amselebyran@hotmail.com

SAGA-BIO
3/9 KL 1800 THE HITMANS BODYGUARD
15 ÅR
10/9 KL 1500 BILAR 3
BARNTILL
10/9 KL 1800 LOGAN LUCKY
7 ÅR

Ombud för Umeå och Vindelns begravningsbyrå
17/9 KL 1800 IT-DET
15 ÅR

Nyheter:

VUXNA:

24/9 KL 1500 LEGONINJAGO MOVIE
BARNTILL
24/9 KL 1800 KINGSMAN
11 ÅR

Deckare
Anne Holt "I stoft och aska"
Jenny Rogneby "LEONA-Utan mänskligt värde"
Elly Griffiths "Dolt i mörker"
Jonas Moström "Trogen intill döden"
BARN:
En hel del nya fackböcker har köpts in
Alla besökare på biblioteket kommer i
fortsättningen att kunna njuta av en kaffetår eller
saft.
Kom gärna med förslag på böcker, författare,
filmer, tidskrifter etc. som ni tycker bör finnas på
biblioteket.
Nu hälsar vi en ny filialföreståndare välkommen till
Åmsele:
Caroline Ahlénius.
Samtidigt tackar jag, Margaretha, för mig.
Tack alla som har gett mig förtroendet att
förmedla bibliotekets möjligheter och förmåner till
er under alla dessa år
Öppet Måndagar 16.00-19.00
Tel. 072-5880713
amselefilialen@vindeln.se
www.minabibliotek.se

VÄLKOMNA

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.

Onsdag 6 september kl 14.00, Åmbacken
Gudstjänst. Åsa

Söndag 17 september kl 11.00, Åmsele kyrka
Gudstjänst med Maria Bäckman.
Kyrkoval. I Åmsele församlingsgård
kan du rösta kl 12.00-14.00. Se
www.svenskakyrkan.se/vindeln/kyrkov
al för information om
pastorsexpeditionens öppettider för
förtidsröstning och röstning på
valdagen.

Takplåt!

www.svenskakyrkan.se/vindeln
Skapligt begagnad, vanlig svart
takplåt, önskas köpas om någon
har till övers.
Malin 0702592429

EXTRAÖPPET UNDER UMEÅ OPEN!
.

Vi har öppet 11-17 Lördag 16/9

Under hela september har vi specialaren
Jägarmålet
2x90g ostburgare, lingonmajo, sallad, bacon, rå
lök,
strips, 50cl dricka
99:-

Öppettider:
Söndag- fredag 15-19
Lördag Stängt

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

Åmsele Byamän

070- 245 00 71

Årsmöte
Torsdag 28 september kl. 18.00
Lägergården Åmsele.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Ersättningar Skeå:Kraft.
Intressenter i Tröskbolaget välkomna att delta.
Välkomna.
Styrelsen

BACK HOME AGAIN
21 Oktober!
Utförligare annons kommer i nästa blad.

SISTA LOPPISEN PÅ FOLKAN/SKOLAN
pga växande elevantal tömmer vi loppisen för att
använda lokalerna på annat sätt.
Välkomna på loppis och CAFE lördag 23/9 kl. 12-14.

Nu drar vi igång försäljningen av Bingolotter och
Sverigelotter på Handlarn. Torsdagar och fredagar 1416.
Stöd gärna vår verksamhet genom att bli medlemmar
och köp av ledkort. Inbetalningsblanketter och
kort finns på Handlarn.
Har du möjlighet att hjälpa till med röjning av
skoterlederna under hösten hör av dig till Margaretha
070/3135816.

FH-styrelsen
Åmsele skotersektion

Det händer mycket i butiken just nu! Här kommer lite information.
Nu har vi äntligen bytt ut de gamla frysarna som hade mer än 25 år på nacken bara i vår butik. Nu återstår att få ordning i
butiken och det kommer att ta ett tag. Många varor ska flyttas, golvmattor ska bytas och diskarna ska få sina platser.
Landsbygdsprogrammet gör det möjligt för oss att göra investeringarna och vi får 90% i bidrag till kostnaderna.
Ni har väl sett vår nya pantmaskin som står i det gamla pantrummet. Maskinen tar både plastflaskor och burkar. Skölj gärna
ur och töm era burkar och flaskor hemma innan ni pantar dem.
Inom kort blir vi förhoppningsvis ombud för Kassagirot. Det innebär att man kan ta ut och sätta in pengar på sitt bankkonto,
beställa resevaluta, betala räkningar och sätta in dagskassor (företag). Mer om det senare. Redan idag kan privatpersoner
lösa in värdeavier från Bankgirot, Nordea/plusgirot och Sparbankerna i mån av kontanter. Vi tar en liten avgift för dessa
tjänster.
Nu har vi även blivit en officiell Handlarn-butik igen. Det innebär bland annat att vi kommer att ha möjlighet att
marknadsföra oss på ett nytt sätt. Vi kommer att få tillgång till mer effektiva administrativa rutiner och få stöd och råd från
Handlarn-kedjan.
Det kommande året blir avgörande för att se om butiken håller ekonomiskt. Det räkenskapsår som avslutas nu i augusti gick
inte tillräckligt bra men med alla åtgärder, investeringar och kostnadsbesparingar vi nu gjort så hoppas vi att ekonomin går
ihop.
Under hösten ska det förhoppningsvis kunna hända ännu mer i butiken. Vi tittar bland annat på en ny ramp och en ny
kassadisk. Vissa saker har vi fått skjuta på till nästa år men då ska vi förhoppningsvis bli klara med vår kundtoalett också.
Om det finns någon som vill ordna butiksmys exempelvis en gång per månad så tar vi gärna emot den hjälpen. Vi tar
även gärna emot hjälp med att vika ihop kartonger, frakta bort plast, skotta snö från bron och liknande. Tack till alla som
ställer upp och hjälper till på ett eller annat sätt. Bara att ni handlar hos oss gör mycket! Det är guld värt.
Ni vet väl att vi är ombud för Systembolaget, Svenska spel (lottombud), Bussgods/DHL, Apoteket och Posten. Vi säljer
fiskekort för flera fiskevatten och jaktkort för Bjurträsklidens VVO. Vi säljer även presentkort för Åmsele Folkets hus.

Välkomna in!

Mån-Tors 10-18
Mån-Fre Lunchstängt 12-13
Fre 10-19
Lör 10-13
Sön 15-17
Jägarspecial

Kexchoklad
3 för 25:-

Axess Hundfoder 10 kg
99:Gäller hela september

Ni har väl sett att det är 25% rabatt på all styckeglass?
Skynda fynda!!
Välkomna!

