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Tisdag 9 januari kl 18.30, Åmsele Folkets hus 
Distriktsråd gemensamt med byaföreningen. 
 
Onsdagar kl 11-13, Åmsele församlingsgård 
Garn & sånt. Ta med ett handarbete eller kom bara 
in och prata en stund. Alla hjärtligt väl-
komna. Medtag ev. fikabröd, vi kokar kaffet. 
 
Tisdag 23 januari kl 17.00, Åmsele kyrka 
Kyrkskoj för alla åldrar. Middag, andakt och pyssel 
 
Söndag 28 januari kl 14.00, Åmsele kyrka 
Högmässa. Fredrik Juul 

www.svenskakyrkan.se/vindeln 

 

 

 
Åmsele Fiskevårdsområde. 

 

Årsmöte Tisdag 30 januari kl. 18.00 
Åmsele Folkets Hus.Sedvanliga årsmötes-
förhandlingar, 

Kom med förslag om fiskets vård och    
bedrivande. 
Välkomna !        Styrelsen Åmsele Fvo. 

ÅmseleByrån 

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

 

 

Sagabio Åmsele FH 
 
7/1 kl 15 Paddington 2        bt 
7/1 kl 18 Solsidan                bt 
 
14/1 kl 18 Mordet på Orientexpressen    11 år 
 
21/1 kl 15 Djungelgänget     bt 
21/1 kl 18 The Greatest Showman   7 år 
  
28/1 kl 18 Maze Runner: Death cure      11 år  
 
Boka biljetter på 070-6012159 

Industrihusbolaget informerar: 

Vi kommer att ta över vissa servicefunktion-

er efter Åmbackens servicekooperativ.     

Mer info kommer i nästa Skvaka.                  

Vid frågor och funderingar kontakta           

Clas Johny 070-2035705 

Vi stänger från och med 1 januari.   Vi hoppas 

att kunna öppna igen i mitten på februari! Tack 

alla fantastiska kunder! 

 

 Industrivägen/Industrihuset  

922 75 Åmsele  

0933- 74 88 20  

0933– 748820 

 Informationsbladet för Åmsele med omnejd. 

Gott nytt       

 år! 

mailto:amselebyran@hotmail.com


 

Information från skotersektionen: 
 
Till skillnad mot vintrarna på många år så har vi nu fått börja 
preparera skoterlederna tidigt. Det enda bekymret har varit 
vattnet på isarna så där har vi hittills varit försiktiga. Då det i 
julhelgen har varit kallt så hoppas vi att det har frysit till or- 
dentligt så att vi kan köra även där. 
Bron över Åman vid båthuset kommer inte att läggas ut i år. 
För att komma till macken norrifrån så går leden i år nedan- 
för campingen och över dammen. 
Vi vill också vädja till alla skoteråkare att hålla sig på lederna. 
Undvik att köra på lägder, hyggen och dylikt. Respektera skyl- 
tar och avgränsningar. 
Hjälp oss också att hålla lederna fria från djurskit, skräp, kvistar 
osv. Gräv heller inte stora hål eller högar som fryser till livsfar-
liga isklumpar. 
Kan vi hjälpas åt med detta så blir det ju trevligare för alla. 
Samtidigt vill vi tacka alla markägare som upplåter mark till våra 
leder. 
Det gör ju att vi har nånting att hänvisa till istället för körning i 
terrängen. 
Tack också till alla som löser medlemskort och ledbevis. Det är 
ett fint tillskott till finansieringen för bensin och utrustning. 
Välkomna alla till en ny säsong på våra fina leder. 
                   

 
Metallåtervinningen: 
 
Metallåtervinningen på snicken är stängd i väntan på 
hur vi ska göra med den i fortsättningen. Bland annat 
behöver vi reda ut vilka tillstånd som krävs och om vi 
kan få ekonomi på insamlingen. Vi meddelar i Skva-
kan ifall det blir någon fortsättning. Vänligen respek-
tera detta.  
 
/Styrelsen Åmsele Sportklubb o Byaförening 

Kombinerat                                                                      

Kyrkans distriktsråd och byaföre-
ningsmöte                                                                                                                           

på Åmsele Folkets hus den 9/1 kl. 18.30                                                                                       
Bland annat pratar vi om:                                                                                
Hur ska den kyrkliga verksamheten se ut i Åmsele?                                     

Hur kan kyrkan i sin roll hjälpa oss att utveckla Åmsele?    

Vi bjuder på fika.                                                                  

Alla intresserade hjärtligt välkomna!  OBS inget möte 2/1.                                                          

/Svenska kyrkan i Vindelns församling/Åmsele Sportklubb 

och byaförening 

Öppettider i nyårs- och trettondagshelgen 
 

Nyårsafton 10-12 

Nyårsdagen stängt 

5/1 10-16 

Trettondagen stängt 

7/1 15-17 

 

Om ni Åmselebor i förskingringen inte hinner handla innan kl. 16 på trettondagsafton så går det som van-

ligt bra att ringa in en beställning för uthämtning på kvällen. Ring eller maila medan det är öppet! 0933-

150001, amsele.livs@gmail.com 

Gott nytt år från oss på Handlarn! 

Nu är det  också dags att summera året som gått även för Handlarn. Framöver blir bokslutet klart och då planerar vi att hålla 
ett informations- och dialogmöte för er som är intresserade. En slags stämma för er som minns hur det var på Konsum-tiden.  
  
Vi har i dagarna fått helt klart med stödet från bland annat landsbygdsprogrammet till alla investeringar som vi gjort sedan i 
somras. Totalt sett är stöden på över en miljon kronor som går till att täcka de kostnader som vi dragit på oss. Utan  dessa 
stöd hade det inte varit möjligt att göra de nödvändiga investeringarna. Det som återstår att göra i butiken denna omgång som 
märks för er kunder är bland annat installation av butikskylar, ett nytt skyltfönster, ny ljussättning av norra och södra gaveln 
samt en ny kortterminal. Under nästa år har vi en del på gång genom en ny ansökan till landsbygdsprogrammet som ska för-
bättra för er kunder men även göra butiken mer driftssäker och tillgänglig.  
  
En av årets största nyheter har varit att man nu kan betala räkningar hos oss, sätta in pengar på bankkontot, beställa reseva-
luta, lösa in värdeavier, skicka och ta emot pengar med Moneygram och göra kortuttag. Vi tar en avgift för dessa tjänster som 
tillhandahålls av Kassagirot. Observera att vi kan behöva ställa frågor om varifrån pengarna kommer för att förhindra penning-
tvätt, exempelvis svarta pengar.  
  
Sett till omsättningen så har den ökat något från förra året när butiken hade problem. Det har faktiskt varit helt nödvändigt att 
öka omsättningen för att vi ska kunna ha en livsmedelsaffär i Åmsele. Det finns dock en potential i att fler skulle kunna handla 
mera i butiken. Vi tänker fortsätta att jobba för att nå den gruppen som idag gör stora inköp i Vindeln, Lycksele eller Norsjö. 
Under 2018 kommer vi exempelvis att få bättre möjligheter att hålla koll på våra priser. Idag sker all sådan justering manuellt.  
  
Året har inneburit mycket bök och stök för alla er som handlat hos oss. Tack till alla er och ett särskilt tack till er som hjälpt till i 
och runt butiken på er fritid, ni är guld värda! Vi kommer att fortsätta informera i Skvakan om sådant som händer och hur det 
står till med allt. Om ni har frågor eller tips så tar vi gärna emot dessa.  

Arbetsgruppen Åmsele skotersektion 
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