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Linn är tillbaka

Hon har nu börjat jobba på Stiftelsen Åselehus men kommer även att arbeta med ÅNS och Åselekraft. Så ni
företagare kommer fortsätta att ha henne som kontaktperson. Hennes främsta arbetuppgift är
marknadsföring och adminisrativt arbete inom koncernen (Åselehus, ÅNS och Åselekraft) men ni kommer
även se henne ute kring Stiftelsen Åselehus fastigheter medan hon rensar ogräs eller kanske planterar
blommor.

Tidigare här i höst så åkte vi och besökte familjen Hellström ute i Söråsele som har två företag på gården.
Stall Söråsele och Hellströms buss är de två företagen som drivs.

Ida som har en fot inne i båda bolagen, är uppväxt i en företagsam familj. Hennes farfar Bror Hellström grundade
familjeföretaget Hellströms Buss år 1939 i Björksele, Åsele. 1968 tog Idas pappa Eskil över företaget och har drivit det
sedan dess.

Medan Eskil drev bussbolaget så valde Ida efter sin skoltid att flytta ner till Danmark och jobba på en av världens
ledande hingststation, "BLUE HORS". Men efter några år så bestämde hon sig för att flytta hem till Åsele och satsa på
hemmaplan. Året 2008 började bygget för att bygga upp den anläggning som inom en nära framtiden skulle bli Stall
Söråsele. 

Idag satsar Ida stort på sina unghästar. Hon föder upp och skolar in flertal hästar. Hon har även en del tävlingshästar
som tränas och tävlas med dagligen. Ida är utbildad C-tränare och håller kurser runt om i Sverige men tillsammans
med sin far Eskil driver hon också Hellströms Buss.
Vi vill bringa ett stort tack för att vi fick komma och besöka er och era företag!

FÖRETAGSBESÖK HOS FAMILJEN HELLSTRÖM



VAD HAR HÄNT SEDAN SIST?
Provflygning med värmekamera

Uppdraget var att flyga ut till ett fjällområde, lägga upp
ett sökmönster i luften och hitta personer i terrängen.
Detta genomförde vi och vi får därför anse att
flygningarna var lyckade!

Inlandsmässan 30 september

Tillsammans med Vilhelmina och Dorotea har vi planerat
Inlandsmässan under en längre tid.
När mässan äntligen ägde rum så anordnade vi en resa för
årskurs 6 och 8 samt lärare för att besöka inlandsmässan i
Dorotea. Syftet var att inspirera eleverna att utbilda sig för
våra företag och ge företagen möjlighet att få berätta om sina
verksamheter.

Behöver du som företagare hjälp? kom in till oss på kontoret, vi bjuder alltid på en kopp kaffe.

Lokal på 57kvm med entré, wc, pentry och ett stort rum.
Lokalen är belägen i källaren på fastigheten Torpet med egen ingång från kortsidan.
Nära till centrum och skola.
Lokalen är lämplig för tex kontors- eller föreningsverksamhet.

Entréadress: Storgatan 47 
Lägenhetskod:11-3001
Kvadrat:57 
Status:Ledig 
Adress:Storgatan 47
Ort:Åsele 
Rum:1
Våningsplan:1 

Välkommen att kontakta oss för mer information eller för att hyra: 
telefontid må-fre 9-12  även torsdag 13-16,
tel 0941-142 20.
E-post: stiftelsen@aselehus.se
Välkommen med din förfrågan!

LEDIG LOKAL PÅ STIFTELSEN ÅSELEHUS


