
Bibliotekens öppettider under jul och nyår 
Åsele bibliotek:  

Måndag 23 dec kl 09.00 – 14.00 
Fredag 27 dec kl 09.00 – 14.00  
Måndag 30 dec kl 09.00 – 14.00 
Torsdag 2 jan kl 09.00 – 19.00 
Fredag 3 jan kl 9.00 – 14.00 

Stängt: 24 dec 25 dec, 26 dec, 31 dec, 1 jan 

Fredrika bibliotek har öppet:  

Fredag 27/12  kl 09.00 - 13.00 och torsdag 2/1 kl 15.00—18.00 

 

    Vi önskar dig en god jul  

    & ett riktigt gott nytt år! 

Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS)  
ÅNS har stängt mellan 20 december-6 januari.   

Kontaktfamilj till barn 
Åsele kommun söker kontaktfamiljer till barn i låg- och 
mellanstadieåldern för omgående tillsättning. Barnen 
behöver en familj/vuxen som har erfarenhet av barn. 
Andra barn i familjen är inget hinder. Det är viktigt att 
kontaktfamiljen har tid, engagemang och utrymme. 
Uppdraget innefattar var tredje eller fjärde helg. 

Vi tillämpar SKL´s riktlinjer gällande arvode och omkostnad.   
Hör av dig till ansvariga socialsekreterare för mer information,  
Eva 0941-140 17, Birgitta 0941-140 52  Stiftelsen Åselehus 

Telefon– och öppettider under vecka 52 och vecka 1 är var-
dagar  kl. 08.00-12.00. Obs! Ring 0941-142 20 så öppnar vi 
dörren. Telefonnummer vid akuta ärenden:  
Åsele 070-647 54 11, Fredrika 070-248 36 34.  

E-post: stiftelsen@aselehus.asele.se • Webb: www.aselehus.se 

Ändringar i sophämtningen och öppettider på ÅVC  
Vecka 52 blir måndagens tur söndag den 22/12 
Tisdagens tur blir måndag den 23/12 
Onsdagsturen blir torsdag den 26/12 
Torsdags turen blir fredag den 27/12 

Vecka 1 Måndag 30/12 ordinarie tur 
Tisdag- och onsdagsturen blir torsdag den 2/1 
Torsdagsturen blir fredag den 3/1 

Återvinningscentralen i Åsele har stängt helgdagar och fredag den 
27/12 men öppet torsdag den 2/1 kl. 07.00 till 16.00 och fredag den 
3/1 kl. 08.00 till 12.00.  

Åsele Lärcentrum 
Vill du studera på grundläggande/gymnasial 
vuxenutbildning, Yrkesvux, SFI, Yrkeshögskola eller 
Högskola/Universitet, men inte flytta från orten?  
Kontakta Hanna Persson 0941-141 14 måndag – fredag kl. 
09.00-15.00 eller via mail hanna.persson@asele.se för 

information. Välkommen att besöka oss på Åsele Lärcentrum,  
vi finns  i Kulturhuset lokaler. 

Stöd om du mår dåligt 

Jul– och nyårsperioden kan vara tufft psykiskt för en 
del och alkoholrelaterat våld tenderar att öka. 
Ring 112 om du är i fara och det är bråttom.  
Om du mår dåligt och behöver stöd eller är i en jobbig 
situation kan du ringa Hjälplinjen. Du kan också få 

stöd om du är orolig för någon annan. Ring 0771-22 00 60.  

 

Begränsade öppettider på kommunhuset 

Kommunkontoret i Åsele  har under tiden från 23 december 
till och med 6 januari begränsade öppettider. Det betyder att endast 
bokade besök tas emot på kommunhuset. . Kom ihåg att boka. 

ÅSELE KOMMUN INFORMERAR 
Besök www.asele.se för regelbunden information 

från oss. Följ gärna @aselekommun i sociala medier. 

mailto:hanna.persson@asele.se
http://www.asele.se


 

Simhallen har stängt under perioden 23 december-1 januari. 

Fram till dess gäller ordinarie öppettider som du hittar på: 
www.asele.se/simhall 

Nu tändas tusen juleljus… 

men kom ihåg att släcka dem också!  

 

 

 

En av de främsta anledningarna till bostadsbränder under decem-
ber månad är levande ljus. Tredje till fjärde advent, när de första 
ljusen i adventsljusstaken brunnit långt ner, då brukar larmen om 
bostadsbränder i landet dessvärre öka. 

 

RISKEN ÖKAR JU LÄNGRE LJUSEN BRUNNIT NER.  

SLÄCK LJUSEN NÄR DU LÄMNAR RUMMET! 

 

Tips för en brandsäker decembermånad: 

• Använd om möjligt ljusstakar gjorda i material som inte brinner. 

• Ta bort brännbara dekorationer (mossa, bomull) från ljusstakarna. 

• Ställ ljusstakarna fritt så att eventuella uppflammande lågor inte 
kan antända gardiner, tidningar eller liknande. 

• Släck ljusen innan ni lämnar rummet. En bra tumregel är att den 
som tänder ljusen också släcker dem. 

• Julgransbelysning, adventsstjärnor och elektriska ljusstakar SKA 

släckas med strömbrytare eller genom att man drar ut stickkontak-
ten ur vägguttaget. 
 

KONTROLLERA ATT DIN BRANDVARNARE FUNGERAR.  

OM INTE, BYT BATTERIER IDAG! 
 

Har du frågor om brandskydd, välkommen att höra 
av dig till oss via växeln på: 0941-140 00. 
 

God jul & gott nytt år önskar Räddningstjänsten! 

Ungdomsgården i Åsele   

För dig som går i årskurs 6 upp till första året på gymnasiet. 
UG öppnar kl 21.45 fredag 13 december eftersom att årets Lucia-
rysarfilm  Black Christmas visas kl 20 och att alla ungdomar får gå  
gratis. Obs! Är du under 15 år behöver du ha med dig en vuxen.  

UG har annars öppet som vanligt under december och jullovet,  
fredagar kl 18.30-24.00. På UG kan du t.ex. spela Xbox, pingis, biljard, 
airhockey, bara vara, spela och lyssna på musik, rita eller umgås.  

Decemberfilmer på bion i Åsele  
13 dec Black Christmas (skräckfilm fr 15 år) kl 20.00 
15 dec Jumanji: The Next Level (komedi fr 11 år) kl 19.00 
18 dec Star Wars: Rise of Skywalker (fantasy, sci-fic) kl 19.00 
21 dec Parasit (drama fr 15 år) kl 19.00 
22 dec Star Wars: Rise of Skywalker (fantasy, sci-fic) kl 19.00 
25 dec Frost 2 kl 15.00 (svenskt tal, animerat, barnfilm, fantasy)  
29 dec Frost 2 kl 15.00 (engelskt tal, animerat, barnfilm, fantasy)  
29 dec En del av mitt hjärta (romantik, komedi, musikal) kl 19.00 

Utförsåkning Åslia  
Målsättningen är att kunna öppna på juldagen, men 
oklart än hur snötillgången kommer att vara. När Åslia 
har öppnat kommer liftkort att kunna köpas med Swish 
på Åslia innan dess på Kulturhuset. Håll utkik på  
Åslias Facebook-sida eller www.asele.se för att veta om 
Åslia öppnar då eller inte.  

Ny chef på Fritid, Turism och Kultur 

Ulf Jonsson-Ejegård började som chef för Fritid, 

Turism och Kultur måndag 2 december.  

Kulturhuset  

Öppet som vanligt vardagar mellan kl: 08.00-16.30 

Nominera till Tillgänglighetspriset 2019 

Tillgänglighetsrådet söker förslag på kandidater för priset 2019. 

Nominera senast 31/3 2020. Läs mer på www.asele.se/tillganglig 


