
2022 Vecka 39

vrbladet@vindeltryck.com

POSTENS 
GRUPPFÖRSÄNDELSER

Utgivare och annonsörer reserverar sig för felaktigheter som kan ha uppstått vad gäller mängd och pris.

Annonsbokning:     0933-132 75BladetBladet

Schampo, 
Balsam

Barnängen. 200-250 ml 

Priserna Priserna 
gäller vecka 39, gäller vecka 39, 
t o m 2/10-22.t o m 2/10-22.

Hushålls-
ost 
Arla. Ca 1,1kg

Bönor, Kikärtor 
ICA. 380 g. Flera olika sorter.

Gäller ej Vita Bönor i tomatsås.

Royal Gala 
ICA. Italien/Frankrike. 

Klass 1.

Revbensspjäll
Ursprung Sverige. Ca 1000 g

Potatis 1,2kg
Sverige, i påse 1,2 kg 

Bacon
Tulip. 80-125 g, Skivat.
Original, kalkon, veggie.

Max 3 förp/hushåll

Grytbitar
Ursprung Sverige. Ca 1000 g

15:-      
/st

WC-rent
ICA Skona. 750 ml

Soppa  
Kelda. 500 ml

10:-     
/förp
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VINDELNS BEGRAVNINGSBYRÅ
Ingela Jonsson 

Järnvägsallén 6 A, 922 32 Vindeln
Öppettider mån-fre 10:00-15:00 

Lunch 12:00-13:00
Jourtelefon 0933-611 90 dygnet runt

Hemsida www.vbb.nu
mobil 073-182 37 50
E-post: info@vbb.nu

Begravningar - Gravstenar - Gåvoförmedling
Vi gör gärna hembesök.

Vi arrangerar också minnesstunder.

Filadel�a
Strycksele

Vecka 39
Tis 27/9 12:00 Bön
Tors 29/9 19:00 Bibelstudium
Sön 2/10  11:00 Gemensam
   Gudstjänst i  
             Vindelns kyrka

Vecka 40
Tis 4/10 12:00 Bön
Tors 6/10 19:00 Bön

  
 

Vecka 37
Tis 27/9  18:30 Bibelstudium
Fre 30/9  19:00 Ungdoms- 
  samling
Lör 1/10  10:00 Bygdens  
  bästa
Sön 2/10  11:00 Gemensam
   Gudstjänst i  
             Vindelns kyrka
Vecka 38
Tis 4/10 18:30 Bön
Fre 7/10 18:00 DOG
 19:00 Ungdoms- 
  samling
Sön 9/10 11:00 Gudstjänst

Centrumkyrkan
Vindeln

Vecka 39
29/9 Torsd 18:30 Bibel & Bön
1/10 Lörd 11 Start: Bönedygnet 

i församlingsgården
2/10 Sönd 11 Gudstjänst i 
Vindelns kyrka Alla Kyrkor 

Tillsammans 

Vecka 40
6/10 Torsd 18:30 Bibelkväll. 

Ta med Hopp-bibeln! 
Vi söker hopp. 

8/10 Lörd 10 & 14 
Lovsångsdag (Anmälan)

        Lörd 19 Kvällsgudstjänst     
9/10 Sönd 11 Gudstjänst, 
predikan Emelie Powell, 

missionärsinvigning Linders, 
Söndax & kyrkfika

Varje vecka:
Onsdagar 18:30 Scout

Fredagar 19 Ungdomssamling 
(jämna veckor i Granö) 

Lördag 1 oktober
kl 11.00 Bönedygnet startar, Vindelns församlings-
gård. 

Söndag 2 oktober
kl 11.00 Gemensam gudstjänst. Alla kyrkor till-
sammans, Vindelns kyrka. Predikan: Filip Bork. 
Kyrkokören. Avslutning av bönedygnet. 

Onsdag 5 oktober
kl 14.00 Sång i Vindelns församlingsgård. 
Fikaservering. 

Torsdag 6 oktober
kl 18.00 Hur kan Vindelns församling och Svenska 
kyrkan i Umeå samarbeta mer? Information, reflek-
tion, samtal och fika, Vindelns församlingsgård. 
Se separat annons i VR Bladet.

Lördag 8 oktober
kl 18.00 Konsert med Vindeln Gospel, Vindelns kyrka. 
Solister och musiker medverkar.

Söndag 9 oktober
kl 14.00 Gudstjänst, Kamsjö kapell. Veronica.
kl 18.00 Gudstjänst, Granö kyrka. Veronica.

Onsdag 12 oktober
kl 14.00 Sång i Granö kyrka. Fikaservering. 

Torsdag 13 oktober
kl 17.00 Kyrkskoj i Tvärålunds bönhus. Varmkorv, 
pyssel och andakt.
kl 17.00 Kyrkskoj i Åmsele församlingsgård. 
Varmkorv, pyssel och andakt.

 ………………………………………...........................

Välkomna till Liten & stor 
Vi leker, pysslar, fikar och har en sångsamling 
tillsammans. Ingen föranmälan behövs.

Tisdagar kl 9.30-11.30, Vindelns församlingsgård
Tisdagar kl 13.30-15.30, Tvärålunds bönhus
Torsdagar kl 9.30-11.30, Granö kyrka

www.svenskakyrkan.se/vindeln

SPF Seniorerna Pärlan 
Vindeln inbjuder till möte 

på Forum tisdag 
4 oktober kl 13.00. 

 Trubaduren 
Roland Johansson

 underhåller. 
Servering, info, lotteri.

Kostnad 60 kr för medlem, 
övriga 80 kr.

Anmälan senast 30 sept
Irene 070-321 44 92 eller 

Ulla 070-334 83 77 
gärna SMS.
Välkomna!

             Vindelns 
     föreläsningsförening 

    VINDELBOR
Det är dags att välja ny 

styrelse till Föreläsnings-
föreningen. Om du gillar att 

ordna intressanta kultu-
revenemang tillsammans 

med likasinnade så finns det 
plats för dig. Kom på vårt 

extra årsmöte onsdag 28/9 
kl 19.00 på

Folkhögskolan.
Välkommen!

Vi har ännu inte klart 
med den nya 

installationen men kör 
igång igen ändå.

2/10 kl 15 
MAMMA MUU

2/10 kl 18 
BRÄNN ALLA 
MINA BREV

från 11 år
9/10 kl 18 

TICKET TO 
PARADISE

16/10 kl 18 
HALLOWEEN 

ENDS
från 15 år

Förköp på bio.se eller boka 
på   070 601 21 59

I samarbete med 

POTATIS – SYLT – SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine, 
Cherie, Gul mandel m. fl. sorter. 5 och 20 kg förp. 

Även KRAV-potatis. Sv. Äpplen, morötter, lök, rödbetor, 
solrosfrö, fodermorötter. Nykokt sylt flera sorter (60-

70% bärhalt). Säljes från lastbil     

POTATISBILEN KOMMER
MÅNDAG 26/9, 24/10: 

Vindeln P norr om stn kl 19.
TISDAG 27/9, 25/10:  

Hällnäs P badplatsen kl 7.00, 
Åmsele Q-star 7.45  Enda turerna i höst!    

Ej kort!
www.potatisbilarna.se    
070-353 41 86 Klipp ut och spara!
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PL. Wassermanns
                Måleri 

 40 års erfarenhet!
Målning & tapetsering, 
även utvändig målning.

Finns i Rödåsel
070-340 79 10

Telefon: 070-685 35 35
E-post: greta@gretasavenstedt.se

Webb: gretasavenstedt.se

Hej!

Jag är lokal mäklare och 
kan ditt område. 

Funderar du på att byta 
hem eller är du nyfiken 
på vad ditt hus är värt 
– prata med mig!

Med vänlig hälsning,
Greta

visar dig hem

allt är sig 
likt i skogen. 
fast ändå inte.

Vi testar nya vägar mot ett framtidssmart 
skogsbruk. Genom kunskap och innova-
tion låter vi skogsägarglädjen växa.

holmen.com/skog

  
Hur kan Vindelns församling och  
Svenska kyrkan i Umeå samarbeta mer? 
 
 

 
 

Torsdag 6 oktober kl 18.00 är intresserade 
välkomna till Vindelns församlingsgård för 
information, reflektion, samtal och fika.  
 

Medverkar gör Katarina Wuopio och Maria 
Klasson Sundin från Luleå stift, kyrkoherdarna 
och kyrkorådsordföranden i Vindeln och Umeå, 
samt ordförande i församlingsrådet Tavelsjö. 
 

Kvällen om samverkan kan även ses digitalt.  
Se www.svenskakyrkan.se/vindeln för digital 
länk. 
 

Lokala beslut på eventuella förändringar i 
organisationen fattas våren 2023. Sedan fattar 
stiftsstyrelsen i Luleå stift slutgiltigt beslut.  
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Vi är mathantverkare, krögare och entreprenörer som verkar på landsbygden vi älskar. 

Välkomna!

• Mattiasssons Potatis och Grönt
• Batteritjänst Norr AB
• Tegsnäsets Musteri
• Saronförsamlingen
• Granö Beckasin
• Granö Gårdsbageri
• Spruce Island Husky
• Saras Glutenfria

Spana in vår karta 
och håll utkik efter loggan

 
vid E12:an, då hittar ni 

fram till oss alla!

Lördagen 
den 1 oktober 
kl 11-15 
håller Granöbygdens 
entreprenörer öppet 
för att sälja produkter 
och visa upp sina verksamheter.



26 September
Europeiska språkdagen*

Hummerpremiären
Internationella dagen för 

eliminerandet av kärnvapen*

27 September
Tjänstepensionens dag*

Världsturismdagen*

28 September
Internationella rabiesdagen*

Neurodagen*
Skolmjölkens dag

Internationella dagen för 
universell tillgång till 

information*

29 September
Kaffets dag*

Internationella hjärtdagen*
Alla soffpotatisars dag*

Återvinningens dag*
Resandefolkets dag*

Internationella pussdagen*

30 September
Internationella dagen för 

översättning*
Naprapatins dag* 

1 Oktober
Bröstcancerdagen*

Internationella dagen för äldre*
Vegetariska världsdagen*

Svenska flaskans dag*
Intelligensens dag*

2 Oktober
Den helige Mikaels dag

Gräddtårtans dag
Internationella ickevåldsdagen*

Lantbruksdjurens dag *

3 Oktober
Alla pojkvänners dag*

4 Oktober
Djurens dag*

Internationella vodkadagen*
Kanelbullens dag*

5 Oktober
Internationella dagen för lärare*

6 Oktober
Nationella anhörigdagen*
Internationella CP-dagen*

7 Oktober
Elmotorns dag*

8 Oktober
Vägledningens dag*

Musikens dag

9 Oktober
Världspostunionens dag*

Minnesdag för avskaffandet 
av Sveriges transatlantiska 

slavhandel*
PANDAS/PANS Awareness 

Day*
Finlandssvenska matkultur-

dagen*
Tacksägelsedagen

* Återkommande dag med 
samma datum i kalendern 

varje år.

Temadagar

HÄLLNÄS HISTORIA  

Tyvärr måste vi skjuta upp vårt 
planerade 130-årsjubileum och 
resan med ångtåg.
Vi återkommer till våren 2023.

/Styrelsen

LÖSNING 
LÄTT SUDOKU
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Lycka är...
att hitta någon 

som är lika 
knäpp

som man själv.

Olof funderar!Olof funderar!

– På vilken utbildning har 
man flest håltimmar?
– Tandläkarlinjen.

– Vet du varför matematik-
professorn skiljde sig?
– Hans fru var oberäknelig.

– Vad ska du bli när du blir 
stor?
– Vet inte. Jag bara ändrar 
mig hela tiden.
– Då ska du nog bli väder-
spåman.

Elingenjören efter ett miss-
lyckat experiment:
– Vi har räknat fel, vi måste 
räkna ohm. 

Den ene jägaren till den 
andra:
– Har jag träffat dig förut?
– Ja, för två år sedan. I 
benet.

vecka 41 delas ut i
brevlådorna 10-11 oktober. 

BladetBladet

Manus för annonsering skickas in senast onsdag 5 oktober kl. 15

Ekonomiassistent / kontorist Vindeln
Vill du axla rollen som ekonomiassistent/kontorist i ett lönsamt, 
välskött företag med framåtanda och gott rykte. Vi på Fahlgrens 
Åkeri söker efter en flexibel och positiv medarbetare till vårt 
kontorsteam. Sök nu, urval sker löpande!

Om verksamheten
Fahlgrens Åkeri är ett familjeföretag som funnits i Vindeln sedan 1959 och är nu 
inne på tredje och fjärde generation Fahlgren.
Verksamheten består av två delar. På entreprenadsidan har vi har grusbilar, 
grävmaskiner, traktorer, en väghyvel samt en trailerbil. De flesta jobb utförs i 
Vindeln- och Umeå-region. 
På transportsidan har vi flis- och virkesbilar, plantbilar, en grotbil och en timmer-
bil. Den största verksamheten består av transporter av biprodukter från sågverk 
såsom sågspån, kutterspån, flis och olika sorters bark samt sågat virke.

Om tjänsten
Vi söker en serviceinriktad ekonomiassistent/kontorist på deltid, 50% till att börja 
med men kan komma att utökas med tiden. 
Du kommer att ingå i ett team på fem personer och kommer att jobba med flera 
olika administrativa kontorsuppgifter som kan förekomma på ett åkeri t.ex. 
beställa kontorsmaterial, tankkort, arbetskläder, registrera nyanställda, 
uppföljning av regelverk, uppdatera ledningssystem, fakturering och leverantörs-
faktura registrering, lönehantering, diverse personalfrågor, arbetsmiljöarbete m.m.

Din profil
Vi tror att du som söker denna tjänst har jobbat med administrativa arbetsupp-
gifter tidigare och hanterar datorer med enkelhet. Du har en positiv attityd, gillar 
ordning och reda och är villig att ta dig an olika arbetsuppgifter. Du kan jobba 
både självständigt och i team. 

Ansökan
Känns detta intressant? Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och 
intervjuer sker löpande. Tillträde enligt överenskommelse.
Mejla din ansökan till: lotta@fahlgrens.se

Frågor om tjänsten besvaras av 
Lotta Henriksson, ekonomi- och lönehantering, tel 0933-395 96
Nils-Petter Fahlgren, VD/ägare, tel 070-671 21 76
Mer om Fahlgrens Åkeri i Vindeln AB hittar du på vår hemsida: www.fahlgrens.se



Rickard ger dig 
mer värde för 
din skog
Som medlem i Norra Skog erbjuds du 
alltid våra bästa priser, rabatter och 
premier. Du är med och delar på 
vinsten vi skapar och dessutom får du 
förmånlig ränta på de affärer du gör 
hos oss. På så sätt ser vi till att en 
levererad kubikmeter aldrig slutar att 
växa i värde för dig.

Ring Rickard så berättar han mer.
070-336 16 92

Annonsexempel 75x110 mm
Med de olika uttagen av illustrationerna går det på ett enklet sätt att variera annonserna. 

Rätt  ti ll förskola på samiska
Rätt  ti ll förskola på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll delakti ghet och infl ytande
Rätt  ti ll delakti ghet och infl ytande

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt till förskola på samiska 

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll äldreomsorg på samiska
Rätt  ti ll äldreomsorg på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll förskola på samiska
Rätt  ti ll förskola på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Kommunen ansvarar för att  
främja  samisk språk och kultur
Kommunen ansvarar för att  
främja  samisk språk och kultur

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

Rätt  ti ll förskola på samiska
Rätt  ti ll förskola på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll undervisning  i samiska 
för barn i skolan
Rätt  ti ll undervisning  i samiska 
för barn i skolan

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

Annonsexempel 75x110 mm
Med de olika uttagen av illustrationerna går det på ett enklet sätt att variera annonserna. 

Rätt  ti ll förskola på samiska
Rätt  ti ll förskola på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll delakti ghet och infl ytande
Rätt  ti ll delakti ghet och infl ytande

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt till förskola på samiska 

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll äldreomsorg på samiska
Rätt  ti ll äldreomsorg på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll förskola på samiska
Rätt  ti ll förskola på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Kommunen ansvarar för att  
främja  samisk språk och kultur
Kommunen ansvarar för att  
främja  samisk språk och kultur

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

Rätt  ti ll förskola på samiska
Rätt  ti ll förskola på samiska

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

922 81 Vindeln 
0933-140 00, vindeln.se

Rätt  ti ll undervisning  i samiska 
för barn i skolan
Rätt  ti ll undervisning  i samiska 
för barn i skolan

Vindelns kommun ingår i förvaltningsområde 
för  samiska. Det betyder att  barn i Vindeln, vars 
 vårdnadshavare begär det, ska erbjudas förskola 
där hela eller en väsentlig del av utbildningen 
bedrivs på samiska. 

Vill ni veta mer om denna rätti  ghet så fi nns 
 informati on på minoritet.se eller på vindeln.se

Läs mer om denna rättighet på 
vindeln.se och minoritet.se
Har du frågor? Skicka e-post till: 
samiska@vindeln.se eller ring Vindelns kommuns 
minoritetssamordnare, 0933-14142

”Vi finns här för
dig och din skog!”

Skogsbruk behöver inte vara krångligt. Vill du 
börja arbeta med din skog hjälper vi dig gärna 

att få en god överblick och tillgång till de verktyg 
du behöver för att nå dina mål med skogsbruket. 

 
Din lokala virkesköpare hittar du alltid på  

sca.com/skog eller i Skogsvinge.

Hasse Johansson 
virkesköpare Vindeln 
070-666 31 16

Magnus Nilsson 
virkesköpare Vindeln/Umeå 

090-15 80 19

sca.com/skog

Charlotta Gottnersson 
virkesköpare Vindeln/Lycksele 
0950-238 52



Fall int! 
3 oktober 2022,
Kl. 10- 12 & 13-15, Forum
Stark säker senior
Vindelns kommun bjuder in till temadag som invigning av 
”Fall int!”-veckan för att uppmärksamma vikten av fallprevention 
och informera om vilka insatser och aktiviteter som finns tillgängliga 
i kommunen. Det kommer serveras hembakat fika, nybryggt kaffe 
och erbjudas olika aktiviteter.

Aktiviteter:
Balans och styrkeövningar. Kl: 11 och 14
Tipsrunda med vinster
Rörelseglädje med Korpen

Vi kommer finnas på plats:
Kommunens hälsofrämjande samordningsteam
Arbetsterapeut
Fysioterapeut/sjukgymnast
Biståndshandläggare
Sjuksköterska från hemsjukvården och korttidsboende
Värdinna för trygghetsboendet Almagården och dagverksamhet
Folkhälso- och minoritetssamordnare

Representanter från:
Kyrkan
Korpen
Ambulansen m.fl.               

Malin Wänting
Enhetschef HSL/SOL
Hälsofrämjande samordningsteamet
malin.wanting@vindeln.se 

Vindelns kommun
922 81 Vindeln
Tel: 0933-140 00
www.vindeln.se

T  I  T  T  I  S

THAIRESTAURANG 
Fredag 30 september

PUBKVÄLL 
kl 19-23 spelar

Sebastian Swahn 
 

Boka gärna bord!  0933 101 21

Sebastian spelar allt från gammal Rock n roll 
till nya låtar som du kan höra på radion idag.

Varmt välkomna!

 
 

  

DDuu  ssoomm  äärr  fföödddd  22000088  
 

Konfirmation är din möjlighet att fundera på viktiga 
frågor, både själv och tillsammans med andra 
ungdomar och vuxna. 
 

Vad är viktigt i mitt liv? Hur är jag en bra människa? 
Vem vill jag vara? Finns Gud? Kan jag tro?  
Vad betyder det i så fall för mig? 
 

Anmäl dig till fjällkonfirmation i Vindelns församling.  
Vi träffas både i Vindeln och åker på läger 
tillsammans. Undrar du något, hör av dig!  
Maja tfn: 0933-143 12 eller mail: 
maja.svedmark@svenskakyrkan.se 
 

Anmäl dig här: 
www.svenskakyrkan.se/vindeln/konfirmandanmalan 
 

Välkommen hälsar Lena, Elin och Maja 
 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

Skyltsöndag i VindelnSkyltsöndag i Vindeln
27/11 kl 13-1627/11 kl 13-16
Bokning av plats och info.Bokning av plats och info.
Anders 070-662 88 50Anders 070-662 88 50
hagstrom@live.sehagstrom@live.se



Från oktober så ska Vindelns återvinnings- 
central göra som de i Umeå - sortera trä  
på två olika sätt på rampen; Rent trä i Trä,  
Målat trä i Stoppade möbler / Målat trä.

Hjälp oss genom att lägga ditt träavfall på  
rätt plats på återvinningscentralen. Tack!

Nu skiljer vi 
på trä och trä.

Tillsammans bygger vi det hållbara samhället

vakin.se

STOPPADE 
MÖBLER OCH

MÅLAT TRÄ
Brännbart avfall över 80 cm. Stoppade möbler, möbler och målat/lackat trä.  


