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Sanningens ord!?
Försvarsmakten i Sverige säger följande: Varje år skadas och dödas 3000 barn
av minor i krig. Någon borde göra något! Hur många tusentals sjuka blir sjukare
och skadas eller dör av och genom den sjuka politik som förs idag genom moderaternas och alliansens “försorg”, inte omsorg? Hur många barn drabbas av denna
totalt vansinniga behandling av sjuka, som även leder till fattigdom och misär, det
leder även till brottslighet och samhällsförakt och allt detta i ett land som slår sig
för bröstet och visar upp en “strålande” ekonomi utan att förstå vilka konsekvenser det leder till, man har totalt tappat verklighetsuppfattningen idag.
Man väljer en ny “Utförsäkringminister” Ulf Kristersson bara för att få bort fokus
från Christina Husmark/Persson och tittar man ordentligt så ser man direkt att det
är egentligen samma person, klipp håret på Husmark/Persson eller sätt en peruk
på Kristersson så ser man att det blir samma person, med samma intressen av att
sparka ut de sjuka på gatan, totalt utan empati och med en stor människoförakt.
Omförsäkring är ett jättefint ord och ett ord som man använder när man pratar
om att sjuka skall tillbaka till sjukförsäkringen igen, men ordet finns inte i svenska
akademins ordlista, men det gör tyvärr utförsäkrad och därför använder man
enbart det sistnämda ordet i praktiken hos FK........

Sjukförsäkringens “sjuka” konsekvenser, m.m.

Mail: annons.xet@telia.com Hemsida: annonsxet.se

Ni som inte förstår eller har satt er in i hur Sjukförsäkringen fungerar idag, bli för guds skull inte långtidssjuk för först då
kommer ni att inse vilket straff det är att hela tiden trots klara intyg från läkare och andra myndigheter måsta arrgumentera, överbevisa,
överklaga, slita sitt hår, ligga sömnlös m.m. och allt detta får konsekvenser som gör ens sjukdomsförlopp blir ännu sämre, för att ändå få
avslag av arroganta, cyniska myndighetspersoner som ej har kunskap eller vetande om hur sjukdom yttrar sig eller påverkar. Man skall
alltså som handläggare på FK kunna sitta och bestämma om patienten har en arbetsförmåga, typ att sitta på månen eller hos jultomten
och klistra på adressetiketter och räkna detta som ett arbete i dagens samhälle.

Se Ishockey live!

Sverige blöder, Sverige ha fått blödande magsår och vår nya minister Kristersson
har ingen komptens eller kunskap att stoppa läckaget eller är det verkligen så att han Ringelhallen i Arvidsjaur
vill att Sverige till slut skall förblöda? När man ser hur han behandlar en fråga som:
“ Så människor som hamnar i kläm beror inte på de nya sjukreglerna utan på enskilda
Fredag 28/1 kl. 19.30
handläggares misstag hos FK? Svaret blir: -Ja, det har inte med de nya reglerna att
MG/ArvidsjaurBurträsk HC
göra! Han skyller allt på FK:s handläggare. Sen tycker han att intervjuaren är
oförskämd och säger att han kan inte ta ansvar i hur besluten blivit fattade på FK,- jag
Fredag 4/2 kl. 19.30
tar ansvar för att systemen är korrekta. Men snälla herr minister systemen fungerar
MG/Arvidsjaur- Norsjö HC
inte för de människor som är inblandade i dessa och framför allt så har sjukförsäkringen blivit ett totalt rättsosäkert kaos när en minister anklagar sina anställda för misstag,
för att sedan hylla systemet. Har människan totalt ingen rättssäker kunskap...???.
Orsak är givetvis “arbetslinjen” som enligt Maud Olofsson, hör och häpna, inte skapar några nya jobb........
Jag har varit Företagare i 23 år och har aldrig upplevt varken under denna tid eller när jag var anställd i mitt
tidigare liv en så usel behandling av människor i modern tid av politiker och myndigheter, om alla visste och förstod och hade insyn i hur förbaskat eländigt det är, så tror jag de flesta rentav skulle strejka idag för att få till
stånd en ändring rakt på stuts. Sjuka, skadade och handikappade människor kommer att finnas i alla tider, igår,
idag och imorgon, att då med politikens hjälp leka med andras liv är både brottsligt och cyniskt.
Ska vi verkligen ha en politik som driver sjuka ner i ett mörkt hål för att sedan lägga locket på?
Nu vill man inte längre veta hur det har gått för de utförsäkrade, ingen uppföljning skall göras på hur de
utförsäkrade har det idag, utan det lämnar man åt sidan för att slippa se konsekvenserna på hur många tusen
familjetragedier man har orsakat i vårt avlånga land och detta för att kunna koncentrera sig på annat, fy vilket
ynkligt och hånfullt sätt att komma ifrån sitt eget ansvar till kaoset som uppstått inom försäkringskassan.
All den kaos har uppstått p.g.a. medias anklagande ton mot sjuka som inbillningssjuka och ekonomiskt
beräknande med fusk och överutnyttjande. Allt detta är bara en myt och efterkonstruktion av lobbyister.
“Den nuvarande regeringen har byggt helas sin sjukförsäkringspolitik på felaktiga beslutsunderlag. Politiken är
direkt kontraproduktiv och kommer att öka antalet sjukskrivna”, skriver Björn Jonsson i sin nya bok “Kampen om
sjukfrånvaron”. Han visar i sin bok punkt på punkt hur påstående om fusk och överutnyttjande var felaktiga eller
grovt överdrivna. Vad säger detta oss alla, ja givetvis har man medvetet tänkt utfasa alla långtidssjukskrivna
både från sina anställningar och ut från sjukförsäkringen vilket är en otroligt ful och ansvarslös handling....

Kanske dags att citera Martin Luther King Jr: (1929-1968)

Kom och
ge ert stöd
till ortens
hockeypojkar
Nu när det börjar dra ihop sig
till slutspel
efter en otroligt
lyckad säsong.
Allas stöd
behövs,
välkomna!

an
“Den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet Thomas Backtem
r
Arvidsjau
utan de goda människornas tystnad.”
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INBJUDAN

Välkommen till placeringsträff.

OBS! Begränsat antal platser.

Varmt välkommen!

www.handelsbanken.se/arvidsjaur

Handelsbanken
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SÄLJES

ÖVRIGT

RESA MED VINGRESOR
presentkort på 1.000:Tel. 073-1811037

VÅRT VARMA TACK
till alla Er som på olika sätt visat
deltagande vid vår älskade mamma
Lisa Nordbergs
bortgång och begravning.
Hans och Ann

BÖCKER
Lindstrand Lundberg: I Naturens
tjänst, naturbevakare i Norrland
FUNDERAR DU PÅ ATT SÄLJA?
berättar. Format 240 x 320 ill i färg
Din friliggande gård/torp/bondgård
100:- Olovsson: När dom andra
sover i Jinevarri sameby format 320 eller fritidsboende, gärna med sjöläge eller sjö/älv i närheten inom
2500 m ill i färg 225:- Lista på
böcker från egen samling sändes. ca 5-10 mils omkrets av Arvidsjaurs
kommun. Allt av intresse, även
Tel. 0644-60031
renoveringsobjekt.
Tel 0960-30331 Paul.

KÖPES

VÄGGKLOCKOR REPARERAS
PACKMOPED/FLAKMOPPE
Hämtas
inom Arvidsjaurs samhälle.
i bra skick önskas köpa.
Tel. 0960-12183
Tel. 073-0665621, 0960-31031 Leif
BEGAGNADE SKRIDSKOR
till våra utländska gäster och
ungdommar, vi är öppna för
alla förslag, strl från 40
Tel. 0960-15866, 15877

ETT VARMT TACK
till mina barn med familjer för det
trevlgia kalaset ni bjöd på.
Kram till er all
Ingrid Lundmark

ÖVRIGT

TJEJFRUKOST
Torsdag 27/1 kl. 07.00
Föreningslokalen Medan
Välkomna!

VÅRT VARMA TACK
till Er alla som på olika sätt visat
deltagande och hedrat minnet av
vår käre Gunnar Vesterlund vid
hans bortgång och begravning
Judith
Rolf med Fam. Ulf

ALL EV UPPVAKTNING
undanbedes. Bortrest.
Jan-Erik Häggbom

POTATISBILEN
GÄLLIVARE
Mandel & Rund potatis.
Ägg, Kaffeost.

Söndag 30/1

Malå
1000-1030
Statoil
Slagnäs Gamla affärn1120-1130
Arjeplog Shell
1230-1330
Arvidsjaur Statoil
1430-1500
Förbeställ för säker leverans!

Potatisgrossen
070-392 06 08

Välkommen

Lämna ett mellanrum mellan varje ord.

RUBRIK:

FYNDRUTAN

OBS! End. för PRIVATPERSONER
Sänd annonsen till: Nya Annons X:et
Box 2, 933 21 Arvidsjaur

TEL
Ansv. utg THOMAS BACKTEMAN
Prod. Thomas Bildekal & Dekor AB
Manusstopp kl 10.00 fredag veckan före utgivning
Telefax: 0960-128 14 Telefon: 0960-124 79
Postadress: Box 2, 933 21 Arvidsjaur
Besöksadress: Sandbacksgatan 22

E-post: annons.xet@telia.com

www.annonsxet.se BG: 5428-7065

SÄLJES
KÖPES
ÖVRIGT

Bifoga, kontant:

40:faktureras ej!

ARVIDSJAUR
ARJEPLOG•MALÅ•SORSELE•JÖRN
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Dalgatan 5,
0960-211 89

Välkommen till oss!
Vi är alltid nära dig!

2för

220 - 300 g

Marabou, 200 g

Oboy

Läsk

Chokladkaka

Chips OLW

1,5 liter

Via Tvättmedel

700 g

35 32 25 24
00 2

00 3
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för

00

90 4
för

+ pant

Köttvaror

Frukt & Grönt

Karrekotlett

Körsbärstomater

49

På kvist 300 g

90

90

14

kg

st

Fläskytterfilé

Gröna Druvor

59

14

Max 2 köp/hushåll

500g

90
kg

129

st

65 g

00
kg

Bacon

9

st

28

3för

00

Skogaholmslimpa
775 g

14
2för

st

30

700 g

22

90
st

Laxfilé

89

90

00
kg

Räkor

00

400g, fr ysta, skalade

39

90
st

kort pris

Kycklingfilé
Kronfågel 1 kg

Handla för 250:- (Ej tobak)
då får du köpa 1 påse Hamburgare
m. bröd 12-pack för...

Tillverkade i Jokkmokk!
◆ Thory ◆

Med ICA-kort

Hel, fr yst

Lätta

Janne

79

Falukorv

140 g

1,15 kg, 15% mer

90

00

Övriga goda erbjudanden!

Makaroner

Rucola

Ryggbiff
I bit 1 kg

90

st

750 g

Rosa

◆

69

Marlene

◆

st

Yvonne

Ord. ÖPPET: Mån-fre 9-20,
Lördag: 9-18, Söndag 12-20
Dalgatan 5, 0960-211 89
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90
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Priserna gäller V. 4, så långt lagret räcker!

HALLEN
LILL ICA- Arvidsjaur
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Flytta med Länsförsäkringar
ARVIDSJAUR, TIMMERHEDEN

G:A LANDSVÄGEN 31
Riktigt mysigt hus med kanonbra läge. Stor och fin tomt i söderläge med utsikt över
Nyborgstjärn (även på baksidan är tomten rejäl). Villan har nya tapeter och nya golv
i princip hela huset. Badrummet på övre plan är nyrenoverat. Huset är ljust och fint
och i vardagsrummet finns en värmande och mysig braskamin. Fjärrvärme.
BOAREA 124 M2, 5 RUM TOMTAREA 1 097 M2 FRIKÖPT.
PRIS 590 000 KR ELLER ENLIGT ÖK .
BOKA TID FÖR VISNING.
VILLAN ÄR LÄNSDEKLARERAD OCH ENERGIDEKLARERAD.
MÄKLARE MALIN STENLUND 070-5926937

TIMMERHEDEN 3
Fräsch enplans-villa perfekt för dig som vill bo nära naturen, men samtidigt nära
centrum. 1 mil från Arvidsjaur ligger detta hus med sjöutsikt. Kanonfint läge och otroligt naturskönt!
Fristående kallgarage med plats för 2 bilar samt vidbyggt varmgarage med plats för 1 bil.
BOAREA 97 M2, 4 RUM TOMTAREA 2 560 M2 FRIKÖPT.
PRIS 450 000 KR ELLER ENLIGT ÖK. BOKA TID FÖR VISNING.
MÄKLARE MALIN STENLUND 070-5926937

ÖVRIGA

TJAPPSÅIVE 25

BRÄNNBERG 3, GLOMMERSTRÄSK

SKOLGATAN 20, MOSKOSEL

Ett tillfälle för dig som söker ett lantligt och fridfullt boende.

En generös och charmig villa lämplig för barnfamilj som vill bo på landet
men ändå cykelavstånd till skola och affär. Uthusbyggnad med fina möjligheter för den som är intresserad av bilar, skotrar eller andra hobbyverksamheter. Fastigheten ligger med enskilt läge utan insyn från grannar.
BOAREA 212 m2, 6 rum. TOMTAREA 4485 m2 friköpt.
PRIS 350 000 kr eller enligt ök.. BOKA TID FÖR VISNING
ANSVARIG MÄKLARE MALIN STENLUND 070-5926937

Tegelvilla med sjöutsikt säljs möblerad.
Två sovrum, stort vardagsrum som går att dela av ifall man behöver
ytterligare ett sovrum. Vattenburen värme.
BOAREA 90 m2, 3 rum. TOMTAREA 1211 m2 friköpt.
PRIS 250 000 kr eller enligt ök.. BOKA TID FÖR VISNING
ANSVARIG MÄKLARE MALIN STENLUND 070-5926937

Pendlingsavstånd till Arvidsjaur. Även lämpligt som fritidshus där naturen
runt knuten ger dig fantastiska möjligheter för rekreation.
BOAREA 90 m2. TOMTAREA 3 745 m2 friköpt.
PRIS 195 000 kr eller enligt ök.. BOKA TID FÖR VISNING
ANSVARIG MÄKLARE MALIN STENLUND 070-5926937

lansforsakringar.se/fastighet
Länsforsakringar
Fastighetsförmedling
3
XXX-XX XX XX | Mäklarvägen
Storgatan 23, 933 32 Arvidsjaur
Tel: 0960- 553 00, Fax: 0960- 553 20
www.lansforsakringar.se/fastighet
mail:arvidsjaurmaklare@lfn.nu
Öppet: Måndag-fredag 08.00-.16.30

Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad
innan försäljning. Det innebär en trygghet för både
säljare och köpare
Energideklarerad betyder att bostaden är energibesiktigad innan försäljning. Det innebär en
trygghet för både säljare och köpare
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SLUT-REA!
Torsdag 27/1

HALVA REA-PRISET!
PÅ ALL REA I BUTIKEN.
Rabatten avdrages
i kassan.

KLÄDER
Tel. 0960-212 80, Arvidsjaur

( OBS Montering fr.o.m April )
Bosse Bäckström 070-593 09 71 el. 0920-341 41
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NYHET!!!!

Den nyaste och mest funktionella funktionsskon. Förbättrar balans, hållning, pronationsproblem, ryggproblem.

Kom i balans
med nya skon...
Kom och Prova!!
eller ring oss.
Företag: Kontakta oss så kommer vi och visar
Säljes endast av kliniker/mottagningar som
har specialister på rörelseapparaten.

Rygg & Ledkliniken
Cert.massör

Muskel & ledbehandling

Cert. massör

Jan Renberg
✆ 0960-101 21

Kenneth Persson
✆

www.muskelsnickarn.se

0960-130 03
✆ 070-646 84 78

Nu finns vi även i Arjeplog!
Ring för mer information.

Barklöfs Akupunktur

Cert. massör

Annica Johansson

Karin Barklöf

Klassisk massage,
Zonterapi & öronljus

Akupunktur enligt TCM
Akupunktur 2000

✆ 070-201 36 64

✆ 073-032 27 19

V. Skolgatan 17 C 933 31 Arvidsjaur

Nyheter hos Inlandsrör!
Nu är vi återförsäljare för

SÄNGGLASÖGON
FÖR

BÅGXXX:REA!
NORMALPRIS
CA 2 500:-

KOM IN OCH HÖR VÅRT PRIS
WC stolar
Tvättställspaket
Blandare

Just nu får du din ålder i rabatt
på bågen när du köper kompletta glasögon.

Dvs är du 50 år får du

50% rabatt osv.

Gäller tom 19 feb och kan ej kombineras
med andra erbjudanden.

Välkommen in!

Marianne & Mia

Öppettider: Mån-Fre 9-17:30, Lör. 10-13

Thermia Värmepumpar
VÄRMEPUMP för bergvärme, sjövärme
eller markvärme! Konvertera huset till vattenburet!
ROT-avdraget 50% på allt arbete!
Thermia Diplomat Optimum G2
producerar mer och varmare varmvatten än
någon annan värmepump på marknaden,
samtidigt som den förbrukar mindre energi

Spara energi och pengar
utan att spara på
varmvattnet.

INLANDSRÖR AB
ALLT INOM VVS/EL
ARVIDSJAUR TEL: 0960-10147
ARJEPLOG TEL: 070-510 00 59
ELLER 070-645 36 53
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Värmande Vinter Varianter!
Richmond

Shield TP jacka

Jacka i Texdura. Vind- och
vattentät. Fleece på insidan
av kragen. Kan kopplas
samman med byxa

Vind- och vattentät.
Tejpade sömmar

Stort urval
googles, handskar och skor
Handskar

2 999:-

99:-

fr.

2 495:-

Bilverkstad
Halifax 2
Byxa i Poly
Tweed/Ballistic.
Vind- och vattentät.
Kan kopplas
samman med
jacka.

1 895:-

f

Kolla in oss på

facebook

http://www.facebook.com/mellanstromsmotor

Shield TP byxa
Vind- och vattentät.
Tejpade sömmar

2 299:-

Vi servar ALLA märken
Välkommen in till oss!

Södra strandvägen 17, industrihus II, Arvidsjaur
Tel. 0960-133 50
www.mellanstromsmotor.com
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25%

Erb. gäller t.o.m. 5/2 -11
Endast kontant/kortbetalning!

10-13

Öppettider:Mån-Fre 9,00-17,30
Lunch 12,00-13,00 Lördagar 10,00-13,00

REA!
på allt i butiken!
Prisexempel!

✮
✮
✮
✮

Bokhylla “Ante” i oljad ek

Nu: 4.900:-

Förr: 8.850:-...................................

TV & förvaringsmöbel
“Le mans” i oljad ek

Nu: 2.900:-

Förr: 6.450:-...................................

3:a + 2:a

“Karup”

Nu: 11.000:-

Svart skinn, skai, Förr: 14.990:-...

Recliner Fåtölj

Nu: 2.850:-

Ljusgrå, microfiber, Förr: 4.450:-......

✮ Först till kvarn! Endast kontant betalning, ej kort!
Välkomna in till Möbelvaruhuset i Arvidsjaur!

Nygatan 27 - Arvidsjaur - Tel. 0960-104 27
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Nya luckor
till ditt KÖK,

eller helt ny inredning!

Vid försäljning av timmer vänd dig med förtroende
till vår inköpare Rolf Sandström, tfn 0960-175 85
eller 070-548 83 44.

26
14

FISKIMPORT i Arvidsjaur – inlandets en

Den nye ägaren tror på framtiden och har målsä
av kvalitetsprodukter så att ännu fler inland
Bara två månader har gått sedan ortsbon Peter Rydfjäll tog över ägandeskapet av
Fiskimport i Arvidsjaur. En butik som visserligen funnits i snart 25 år men som ändå
fortfarande är relativt obekant för många inlandsbor. Möjligen kan anonymiteten till
en del förklaras av det undanskymda affärsläget på en bakgård på Stationsgatan.
- Ett öppnare läge skulle med stor sannolikhet betyda fler spontankunder, erkänner
Rydfjäll som ändå under sin korta tid som ägare upplever att allt fler ortsbor börjar
hitta till hans butik.
Peter Rydfjäll är den fjärde ägaren till den fiskaffär som Kurt-Allan Gustavsson
startade i liten skala redan 1986. Liksom nu fanns också då norsk lax som huvudprodukt som då Gustavsson själv hämtade med lastbil i Nordnorge. Förutom butiksförsäljningen i Arvidsjaur körde han då också en hel del leveransrundor till den kundkrets
som han hade etablerat i kusttrakten.
1997 övertog Kurt-Allans dotter Carina Gustavsson butiken tillsammans med sambon Richard Westerlund. Dessa drev sedan verksamheten fram till 2006 då en annan
ortsbo Viveca Jakobsson förvärvade och fortsatte driva rörelsen. Nu fyra år senare
heter den nye ägaren Peter Rydfjäll – också han en av många välkänd ortsbo.
Varför då just en fiskaffär för en ortens son som innan bedrivit taxi, buss och åkeriverksamhet i drygt 16 år?
- Jag ville ha en ny utmaning och så fick jag nys om att fiskeaffären var till salu och
på den vägen är det. Jag tycker om att att träffa människor så det här känns intresssant och kombinerar dessutom mycket av mina övriga intressen,säger Rydfjäll.

Första vintern en prövotid

Arvidsjaurs nye fiskhandlare är angelägen om att få än fler ortsbor intresserade av butikens utbud
av fisk och skaldjur. En som redan är en trogen kund är Marita Eriksson som just inhandlat en
påse med delikatesser.

Företagsköpet blev klart i september i fjol och efter en tids förberedelse så var två månader senare kyldiskarna välfyllda och laddade med fisk- och skaldjursprodukter inför den nypremiärstart som skedde den 12 november.
- Vi öppnade ju i början av julruschen och detta faktum bidrog förmodligen till att det blivit ett par hektiska månader. Lite slitsamt har det förstås varit med
många arbetstimmar. Till viss del förstås för att allt ju ännu är nytt för mig i den här branschen. Men det är också spännande och mycket roligt. Jag tycker
det har varit en bra start och upplever att de ortsbor som besökt oss är positiva och nöjda med det sortiment vi kan erbjuda, säger Peter som ser denna första vinter som fiskhandlare som något av en prövotid och en test på vilken nivå på färskvaror som det finns anledning att köpa in med tanke på åtgången.
Fisk Import-butiken i Arvidsjaur erbjuder sina kunder sammanlagt ett 60-tal olika fisk och skaldjursprodukter. I kyldiskarna lokalt fångad fisk i form av öring
och röding från Arjeplogs fjällvärld. Samt även sik och abborrfilé som är fångade i Uddjaur. Mitt mål och min vision är att etablera en marknad där
Arvidsjaursborna ska kunna ha möjlighet att köpa lokalt fångad fisk till vettiga priser, säger Peter Rydfjäll.

Tyska biltestare gillar laxen
Fiskimports särklassigt största säljobjekt just nu är dock den odlade lax som Rydfjäll köper in
i ganska stor omfattning från vårt grannland. En kvalitétsfisk som Peter och hans medhjälpare
sedan förädlar genom att grava eller kallröka laxen i det egna rökeriet. Samt därefter skär upp
och till slut plastpacketerar i för kunden lämpliga storleksförpackningar.
Vad gäller laxens efterfrågan så finns enligt Peter en speciell kundkrets som vida överstiger
ortsbefolkningen.
- Det är inget att hymla med om att när det gäller laxen så är de tyska biltestarna vår överlägset största kundkategori. Tyskarna svarar för över 90 procent av den lax som vi säljer, och tar i
de flesta fall dessa godsaker med sig hem till Tyskland, berättar Peter som klargör att nu under
högsäsong så är efterfrågan så stor att man importerar upp till ett ton lax per vecka från Norge.
- En del av detta säljer vi vidare till försäljningsställen i Arjeplog, Slagnäs och Vidsel, som ju är
orter där det också finns många utländska biltestjobbare som vill köpa den norskodlade laxen.
Erik Lundberg stoppar in de nyrökta laxarna i förpackningsmaskinen. Erik måste
sägas passar som hand i handske att jobba i en fiskaffär med tanke på att han sedan
barnsben är en inbiten fiskare – och att han dessutom sedan 13 år också är regerande svensk mästare i sportfiske när det gäller att ha fångat största bäckröding.

Trots att tyskarna just nu tillhör den stora basen i kundskaran så försäkrar dock Peter Rydfjäll
att han i lika hög grad strävar efter att värna lokalbefolkningens behov.
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enda renodlade fisk och skaldjursaffär.

sättningen att etablera en fortsatt god marknad
andsbor ska upptäcka butikens läckerheter

v

Öppet året om
Tidigare ägare har ofta stängt butiken
under lågsäsong – det vill säga sommarhalvåret. Men det är något som den nye
ägaren ämnar ändra på.

r

- Min ambition är absolut att ha öppet
också under lågsäsong. Om än kanske i
begränsad omfattning när det gäller antalet
antalet öppettimmar per vecka. Tyskarna är
förvisso en stor och viktig kundkrets under
vintern men jag anser det minst lika viktigt
att också kunna erbjuda ortsborna möjligheten att året om kunna köpa den kvalitetsfisk
vi erbjuder, säger han.
Fiskimport hade i fjol en årsomsättning på
2,5 miljoner kronor. Det är siffror som den
nye ägaren hoppas kunna höja – redan
under innevarande år.

d

r-

g
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- Absolut. Jag hoppas kunna öka till minst
tre miljoner i omsättning under detta första
år. En stor utmaning blir att försöka få
inlandsborna att i större utsträckning ändra
sitt köpbeteende så att man väljer att
komma hit och handla den fisk man äter i
stället för att slentrianmässigt handla den i
den butik där man köper annat livsmedel.
I ett lite längre perspektiv är Rydfjäll också
försiktigt positiv. Och han har också idéer
om tänkbara utvecklingsmöjligheter.
- Det finns helt klart förutsättningar för en
del nya marknader där också god servicegrad och hög kvalitet ingår som viktig ingrediens för framgång. I en framtid har jag
också en ambition om att, även om det
handlar om färskvaror, kunna starta upp
någon form av webb-handel parallellt med
butiksförsäljningen, säger han.
Peter Rydfjäll och hans medarbetare Erik Lundberg på väg ut med en vagn färdigrökt lax från det egna rökeriet. En delikatess som framför allt är mycket efterfrågad av tyska biltestare - men också allt mera av inlandsborna.

Svensk mästare i sportfiske
Förutom den 41-årige förtagsägaren jobbar en anställd i fiskbutiken. Den personen är ortsbon Erik Lundberg. Lundberg har ett mångårigt förflutet
som både anställd på EAL-timmer och som banskötare vid Arvidsjaurs golfbana. Och att den sedan barnsben mycket fiskeintresserade
Erik Lundberg nu hamnat rätt i arbetslivet tycks stå utom all tvivel. Erik är nämligen regerande svensk mästare i sportfiske
när det gäller bäckröding.

i
er
e.
r

- Det är 13 år sedan jag satte rekordet. Vid flugfiske i Prästtjärn fångade jag en bäckröding på 2.614 g. Det rekordet står sig än
i dag och känns ju förstås ganska kul , erkänner Lundberg som till och med låtit stoppa upp sin rekordfisk. En trofé som
numera hänger på väggen som prydnad och för allmän beskådan i dagens aktuella företag.
Peter Rydfäll erkänner avslutningsvis att han förstås upplever sin butiks undanskymda läge som en en viss nackdel.
- Självklart är det en nackdel att vi inte syns från gatan men kanske kan dagens realitet förändras till det bättre någon
gång i framtiden, säger Peter Rydfjäll som avslutningsvis poängterar att han gärna tar emot idéer och tips från
kunderna om tänkbara produkter att framgent utöka sortimentet
med..

Företagsträffen
med Nisse Widman
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Vinterkampanj på Stihl Motorsågar
Kampanjpriser

från

1.990:-

KOM IN TILL OSS SÅ HJÄLPER VI DIG HITTA EN SÅG SOM PASSAR FÖR DINA BEHOV!
MS 171

MS 192 C-E

JPRIS!
N
A
P
M
KA

JPRIS!
N
A
P
M
KA

!
NJPRIS
KAMPA

BOKA TID FÖR SERVICE
AV DIN SKOTER
INNAN VÅRSÄSONGEN

MS 250 C-B

Gör en bra affär ännu bättre

Välkommen till oss!
•

HUSVAGNSHUSET PÅ SÖDRA GATAN i Arvidsjaur!
2011

2011

2011

KRUKVÄXTJORD
MED LECA KULOR

Stort utbud begagnade vagnar
Långbädd
**-07 Kabe Smaragd GLE
-97 Kabe Ametist GLE
-91 Cabby 550
-91 Polar 550 GLS
*-00 Knauz Azur

Övriga
planlösningar

-92 Sävsjö 5.6 SC
-91* Bredd
Sävsjö2,5m
5.6 SC
*-02 Adria 743 UP
-89 Solifer 6102 i
-86 Sävsjö 562 GL
-89 Polar 590 GLE
-89 Kabe 590 XL
-89 Cabby 562

Dubbelbädd

Barnkammare

* -10 Kabe Royal 560 XL
* -98 Kabe Safir XL
* -07 Kabe Royal 590
* -08 Kabe Ametist XL
* -08 Kabe Smaragd XL
* -09 Kabe Royal 720 TDL
* -00 Polar 590 DB
* -04 Polar 560 CTH

* -09 Adria 743 UT
* -07 Adria 663 UK
* -05 Adria 660 UK
* -08 Adria 743 UP
* -06 Hobby 650 KFU
* -04 Hobby 720 UKFE
* -05 Kabe Onyx GXL
* -06 Kabe 780 BGXL
* -07 Kabe Safir GLE
* -02 Kabe Safir GLE
* -00 Kabe Diamant GXL
-99 Polar 590 E

UTFÖRSÄLJNING
kvarvarande 2010
Adria 552 UL
Långbädd

* = 2,5 m bred

Välkommen till en erfaren husvagnshandlare!

SOLROSFRÖ
HAMPFRÖ

❅ Snöspadar
❅ Snörävar

+ ANNAT FÖR DE SMÅ

Tillverkning av
HYDRAULSLANGAR!
Fullständigt
sortiment,
slang &
kopplingar.

Husvagnsägare!

Gasol
Nu till
extrapris!

http://www.traktor-husvagnsservice.se/

0960 - 107 33

0960 - 105 36
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Nu REAR vi!
SOMDEÉS THAIMAT

★ Kläder
★ Prylar
★ Textil
★ Skor
★ M.m.

Fredag, lördag: 28-29 jan, 4-5 feb.
Lunch, Middag 11-20, Take away

PUBKVÄLLAR!
Fredag 28/1 kl. 22-02
Lördag 29/1 kl. 22-02
25%

På ingång: Gardiner, Blommor, Kläder....

i baren från kl. 18.00, Gäller hela kvällen

Fredag 21/1 kl. 22-02
Lördag 22/1 kl. 22-02
18 år, fri entré.

Öppettider

Välkomna in!

Vardagar 930-1730
Lördagar 1000-1300

Varuhuset
Storgatan 87, Arvidsjaur, Tel.0960-213 38

Är du trött och hängig?
Kom och få en kick med D-vitamin

R
Ö
R
A dag 25/1
NY
s
.m Ti
fr.o

Välkommen!
Öppet alla dagar

06.00-21.30
Tel. 070-573 54 05

Drop in-solarium - Storgatan 11 A
Nästa nummer av Annons X:et utkommer

Onsdag 9/2
OBS TIDEN ! Manusstopp
KL.10.00 FREDAG 4/2

men!

Välkom

Firmafest, Födelsedagsfester, Minnesstunder,
m.m. Ring för offert.

Stationsgatan 14, Arvidsjaur,
Tel. 070-620 79 17
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TOURING MED TOPPCOMFORT!
RS Venture TF kombinerar touringkomfort
för två med körning vid sidan av lederna. Den fyrtakts Genesis®-motorn med
bränsleinsprutning och ProComfort®-fjädringen med flip ger mjuk, komfortabel körning även i tuff terräng. För extra komfort kan det justerbara ryggstödet vinklas för att passa
in för körning med eller utan passagerare. Det inbyggda bagageutrymmet på
28 L rymmer gott om prylar som är bra att ha med på turen.
Men det är de små detaljerna som gör det, till exempel den digitala instrumentpanelen,
som talar om när det är dags att tanka eller byta olja. Tillsammans innebär dessa funktioner
att du har friheten att njuta av långturen på såväl nya som gamla spår.

SCA

Din pålitliga virkesköpare
i A-Kommunerna!
Skogsägare - Vi hjälper dig gärna!

Välkommen att ta kontakt med
SCAs virkesköpare i Arvidsjaur.
Vi ställer gärna upp när du behöver
hjälp och stöd i frågor som rör
avverkning och skogsvård.
Vårt PLUS-koncept med avverkning,
skogsvård, plantor och skogsbruksplaner
är mycket förmånligt för skogsägare.

Rikard Rödlund

Virkesköpare,
Tel. 0960-553 91,
Mobil. 070-201 90 62
Domängatan 11, Arvidsjaur
Välkomna!
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STATOIL ARVIDSJAUR ERBJUDER!
UPPE MED
TUPPEN?
Det är även vi!!
Kom ihåg att vi

Hyr släp hos oss!

öppnar kl 06.00

Prisex: med kåpa 1 dygn 485:-

HUNGRIG?
Estrella
200g

MODIG?

Varm sandwich
+50 cl dryck

Kexchoklad
Blåbär
+ loka 50 cl

57:2

för

43:-

25:-

ÖPPETTIDER
Mån - Fre 6:00-24.00
Lör - Sön 8.00-24:00

Storgatan 46, Arvidsjaur
Tel. 0960-106 06
Information från

10%

Rabatt!

Bokcafé

på arbetskostnaden
när du ringer eller
kommer in och bokar
en tid i vår personbilsverkstad innan
29 januari.

onsdag 2/2 kl. 13.00
Vi bjuder på läslust!
(Och kaffe & kaka)

Vinterdäckskampanj!

10%
Rabatt!
gäller kvarvarande lager

Reservdelar PV: 0960-65 45 51
Reservdelar LV: 070-541 37 50
Verkstad PV: 0960-65 45 56
Verkstad LV: 070-219 56 05
Storgatan 81, 93333 Arvidsjaur

Arvidsjaurs Kommun Kultur- och fritidsförvaltningen

Snart dags att ansöka om

FÖRENINGSSTÖD

Föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar
upp tom 20 år kan ansöka om stöd för detta.

Ansökan för 2011 skall inlämnas senast 28/2 2011.
Särskild blankett skall användas, finns på
kommunens hemsida men kan även rekvireras
via kommunens reception 0960-155 00.
Utförliga regler för föreningsstöd finns
på hemsidan men kan även rekvireras
på samma telefonnummer.

Frågor och ytterligare information:
Kristina Grubbström,
kultur- och fritidschef 0960-157 67, kristina.grubbstrom@arvidsjaur.se
Inga Sandström, assistent 0960-156 03, inga.sandstrom@arvidsjaur.se

21
BASECO GOLV AB är inne i ett expansivt skede
och ökar våra marknadsandelar, därför ska vi nu
förstärka säljorganisationen. BASECO är marknadsledande på högkvalitativa ytbehandlade massiva
trägolv. Vi tillverkar även ytbehandlade nedtorkade
paneler, pellets och småhus. Våra kunder finns i
hela Sverige, övriga Europa och Japan.
Vi omsätter ca 50 milj. och är totalt
23 medarbetare.

Vi söker nu:

Innesäljare

till Baseco i Sorsele

Som innesäljare kommer du att arbeta med uppföljning av förfrågningar,
svara på tekniska och praktiska
frågor kring montering mm,understödja
vår resande säljare, söka större byggobjekt.
Det kan även innebära en
del säljresor inom Sverige.
Som person är du positiv och serviceinriktad,
har lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
Du bör ha försäljningserfarenhet, datorvana
och gärna byggtekniskt kunnande.
Ansökan med personligt brev vill vi ha
senast 11/2 2011 till:
Baseco Golv AB, Box 86, 920 70 Sorsele
För mer information kontakta Krister Abrahamsson
Tel 0952-55013 eller krister@baseco.se
Öppettider:Mån-Fre 9,00-17,30
Lunch 12,00-13,00 Lördagar 10,00-13,00

Information från Arvidsjaurhem
Sophantering

Nya TV-tekniken

Sophantering
Våra hyresgäster hälsar till er andra:
Ni som kastar sopor hos oss kan väl
tänka på att vi vill ha plats för våra egna sopor
och det är faktiskt vi hyresgäster som betalar.

TV
De problem vi har med den nya TV-tekniken
håller Stadsnät m fl på att arbeta med.
Vi hoppas att detta skall vara löst
före den 1 februari.

Vi har lediga lägenheter i Moskosel,
Abborrträsk och Glommersträsk.
Är du under 24 år utgår
ungdomsrabatt i byarna.

ARVIDSJAURHEM AB
-det seriösa bostadsföretaget med den långsiktiga planeringen.

Tel. vxl: 0960-175 50, Bostadsuthyrning: 0960-175 51
Fax: 0960-213 50, Adress: Östra Skolgatan 18A Arvidsjaur
Vår hemsida: www.arvidsjaurhem.se
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Sågad Älgsida

69:-/kg

VECKANS ERBJUDANDE
Renkalvstek

Ord. 93:-/kg

85:-/kg

Renhjärta

Spättafiléer
fylld med lax 400g................

till torkning
ca 5 kg i kart!

• Röding hel & filéad
• Spättafiléer (Odlad)
• Strömmingsfiléer
• Blåmusslor

(begränsat antal)

Här
finns
vi!

ÖPPETTIDER:
Mån-Fre
10.00-17.30
Lördag
10.00-13.00
Lunchöppet alla dagar!

Välkommen till Comfortbutiken i Arvidsjaur

30:-/frp

inkommer 28/1

till torkning
ca 5kg/kart

Mot Centrum

128:-/kg

FÄRSK FISK

RENHJÄRTA

Välkommen till ”Inlandets Viltproffs”
Vardagar: 9-17
Lunch: 12-13
Tel. 0960-100 71
info@arvidsjaurrenslakt.se
www.arvidsjaurrenslakt.se
Larstorpsvägen 22
933 34 Arvidsjaur

med ben

Nyrökt fläskfilé
Arvidsjaur, Järnvägsgatan 118,
Tel. 0960-126 06, Fax. 0960 -126 07.
Mail: frostab@telia.com www.frostab.se

FRYSARNA ÄR FYLLDA!

HANDLA MER KÖP BILLIGARE FISK!
HANDLAR DU FRYSTA PRODUKTER FÖR MINST
100 kr - får du köpa färsk laxfilé för 109 kr/kg (Ord.129 kr/kg)
200 kr - kostar den 99 kr /kg
300 kr - kostar den 89 kr/kg
400 kr - kostar den 79!! kr/kg
Max 1 filé per kund och köptillfälle. 1 filé väger ca 1,5 - 1,8 kg. Gäller t o m 5/2 -11

Exempel på sortimentet:
Röding, Öring, Sik, Abborrfilé, Sejfilé, Torskfilé, Uerfilé,
Rödtungefilé, Hälleflundra, Scampi, Musslor, Seafoodmix, Hummer,
Pilgrimsmusslor, Räk- och champinjonfylld rödspätta,
Laxmedaljonger, Sejfilé med kryddörtssås, Fylld fisk med vitlöksost
Välkommen till:
"Arvidsjaurs sämsta affärsläge Arvidsjaurs bästa utbud
av fisk och skaldjur"

ÖPPET
Mån - Fre 9.30 - 17.30
Lördagar 10-13
(Lunch: Mån-Tor 12 -13)

Erbjudandet gäller tom. 2011-03-06

Storgatan 87
Tel 0960-574 80
Mån-Fre 9.30-17.00
Lör 10.00-13.00

b

TTV Värmeteknik

IMPORT

i Arvidsjaur
Stationsg. 12A Tel. 0960-128 28. Fax 0960-128 22
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Nu börjar vi våran

NORD

REA

ARV I D S J A U R

På utvalda vinterskor

•Herr •Dam •Barn
Välkommen in till oss
Storgatan 24 Tel. 0960-107 17

Upplysning
&
Bokning

ring
0960-175 00

Buss till:

JOKKMOKKS MARKNAD
Lördag 5/2

ARJEPLOG

• Kamratcirklar bl.a
• Flygteori anmälan till
Scrapbooking torsdagar 18.30-21.30
Ulf 070-5204600
LCHF onsdagar 18.30
• Kreativt skrivande
led. Elisabeth Andersson
• Lär dig stretcha!
• Stickcafé start 20/1
Tisdag 1 februari, Spegelsalen,
• Thaimat
Medan 20:-/gång
• Makramé (helgkurs)
Ledare: Jenny Karlsén
Ingen anmälan!
• Pärlbroderi (dagtid)
• Rotslöjd (dagtid)
• Ny bandvävningskurs start 27/1
• Line dance introduktion sönd 30/1
• Datacafé för äldre!
kl 18.30 Galaxen
Onsdagar 13.00-15.00 på
• Lapptäcksteknik
Vaukagårdens Datasal
• Jägarexamen start 14 feb
Saknar du något hör av dig till oss !

Avgång: Arvidsjaur Busst. kl. 08:00
Avgång: Jokkmokk kl. 15:00
Ankomst: Arvidsjaur ca 17:00
Skolungdom 6-20 år 200:Vuxen 250:-

Välkommen
SV Nord Arvidsjaur
Mån- tor 08.00-17.00
Lunch 12.00-13.00
Fredagar 08.00-15.00

• Kamratcirklar i samarbete med
SPF:
Ostcirkel
Nasafjäll
Koll på läkemedel

telefon 0960-134 00
www.svnord.se
Välkommen

0960-134 00 Arvidsjaur

0961-107 63 Arjeplog

www.svnord.se

I samarbete med Turistbyrån Arvidsjaur

Kom och
PROVKÖR
Citroen
Begagnade Bensinbilar!
-08 Citroen C5 III 2,0 Bioflex kombi 5.100 mil........189.000:-08 Citroen C5 III 2,0 Bioflex kombi 7.600 mil........184.000:-07 Citroen C5 2,0 SX 5-D 4.200mil.......................125.000:-07 Hyundai Grandeur 3,3 V6 8.100 mil..................164.000:-08 Hyundai I10 2.300 mil.........................................87.000:-02 Hyundai Sonata 2,0 aut GLS 18.500 mil................45.000:-03 Hyundai Getz 1,3 4.900 mil...................................59.000:-03 Daewoo Tacuma 2,0 10.900 mil...........................49.000:-07 Ford Focus 1,8 Flexifuel 8.200 mil.........................84.000:-07 Saab 9-5 2.3 Vector sport Combi 7.600mil.........159.000:-07 Skoda Octavia 1,6 Ambiente 6.300 mil..................99.000:-08 Volvo V70 170 hk aut clas mom 10.200 mil.........165.000:-

I behov av

SERVICE?
Kontakta oss på

0960-511 11

Begagnade Dieselbilar!
-09 Citroen C5 III, V6, HDi, Aut, Exkl 2.500 mil.........239.000:-08 Citroen C5 III, 2,0 HDi, kombi 9.200 mil..............189.000:-08 Citroen C5 2,0 HDi, Aut, Kombi, Exk. 7.900 mil...219.000:-06 Citroen C5 1,6 HDi, Kombi, Exk. 8.000 mil.........129.000:-02 Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 28.000mil.................59.000:-06 Peugeot 407 HDI Kombi 110 Hk 12.800mil.......114.000:-

Abborrträsk, Tel.0960-501 11, 501 44

Välkomna till
Inlandets
Bilmetropol!
När det gäller Hyundai prata med Lasse eller Andreas!
Abborrträsk, Tel.0960-501 11, 501 44
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Garvaregatan 6, Arvidsjaur Tel. 0960-210 70

VITVAROR, VÄRMEPUMPAR,
PERSONVÅRD, HEM-EL, BELYSNING.

Vet du vad din hund äter?
Franke

KÖKSFLÄKT

1595:-

50,60 eller 70cm bred

Bosch

VARMLUFTSSPIS
60cm bred
HCE 624120V
ord. pris 6790:-

Volta

DAMMSUGARE

VÄRMEFLÄKT

1600w

2000w

Så viktigt kan det vara att läsa vad din hund- eller kattmat är
tillverkat av. Även om detta kanske är något överdrivet.
Får ni hjälp där ni köper foder?
Kom in och prata foder, så hittar vi vad er hund verkligen behöver.

595:-

195:-

ord. 795:-

Stor sortering
lågenergilampor
och led lampor!

Öppettider: Mån-fre 10-18 Lör 10-14 (Lunch 12-13)

499 0:-

Välkommen in till oss!
Micke, Vivi, Angelica och Anneli

Samtliga priser så långt lagret räcker

Elsam AB, Storgatan 8, 933 31 Arvidsjaur,
Tel. 0960-122 22, Fax 0960-122 23

för din trygghet!
Vi servar och
kalibrerar

Alkolås &
Alkotestare

Arvidsjaur
Verkstad Tel:

0960-210 22
Butik Tel:

0960-210 20
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NTC - NORRLANDS TEKNIKCENTER AB
ASUS K72F
En kompetent dator
utrustad med HDMI!

ACER EMACHINES E727
Bra prestanda
till bra pris!

5:5 99

3Gb
RAM

5:4 99

320Gb
HÅRDDISK

ASUS 22” skärm med
konkurrenskraftigt
pris!

Utförsäljning av Lassiekläder

4Gb
RAM

17,3”

320Gb
HÅRDDISK

ACER EMACHINES ET 1840
Stationär dator som
löser de flesta behov!

30%

5:5 49

På alla kläder i butiken!

www.ntcdatafritid.se

5:1 89

info@ntcdatafritid.se

Tel. 070-681 35 43

15,6”

4Gb
RAM

Storgatan 91

640Gb
HÅRD- Windows
7
DISK

0960-179 90

NYTT ÅR NYA
ANSIKTEN

Ny i butiken är Per-Arne med sin breda kunskap och erfarenhet
inom Radio & Tv och på servicesidan är Erik vår nya tekniker .

Carl-Henry Lundström 070-681 35 43, carl-henry@lundstromsskogsbyra.se

Skogsägare nu är det tid att
planera inför kommande säsong.
Vi erbjuder bland annat dessa tjänster
Skogsbruksplaner
Skogsvärderingar
Stämplingar
Skogsbilvägar
Rådgivning
Utbildning
Förvaltning
Vänd er med förtroende till oss i skogliga frågor .

Kontakta oss på:
070-681 35 43, 0960-204 07, 202 01
carl-henry@lundstromsskogsbyra.se
Välkommen med era frågor/funderingar.

HD-ready TV

4995:(ord 6995:-)

AWOE9737
Tvättmaskin med 8kgs
kapacitet och A+ i ener giförbrukning och 1400 varvs
centrifugering!

3495:-

32LCD VD9.4
(ord 4995:-)
HD-ready 32”-TV
med inbyggd MPEG4-box.

ELON är den enda FR2000certifierade butikskedjan.
Vi erbjuder leverans,
installation och
bortforsling

ALLTID 2 ÅRS GARANTI

DITT LOKALA FÖRETAG med egen SERVICE för snabb hjälp!

Service och försäljning:
• Hushåll • Butiker • Storkök • Vär mepumpar
Disk-Tvätt-Kyl-Frys-Spis-TV-V ideo-Radio-Foto-CD-Telefoner

Storgatan 17 Arvidsjaur Tel. 0960-174 95
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Grill & Kebab

Free
Refill!

Bry dig om vad du äter!

Ostburgare

Nu:

20:-

Ostburgare
150gr........................................................ Nu:

25:-

90gr. .................................................................

Nyhet!
Friterade Kyckling lårfilé
2 olika såser: Mangoraja & Sweet Sour
Strips & Dricka ingår.............................

Nu:

75:-

Stor Lunchbuffé
4-5 rätter, kl. 10.30-1400
Glutenfritt & Grovt bröd
Vegetarisk olja i fritös

Goda rätter från SCAN,
endast svenska produkter!

Storgatan 26, Arvidsjaur

Tel. 0960-126 26, Även för avhämtning!

Förnya hemmet!
Tapet-REA!

Laminatgolv-

REA!
Utvalda
mönster

Extrapris Takfärg!

Symfoni

matt 3lit

Ord. pris: 294:-.............

Nu:

220:-

Välkommen in!

LUNDGRENS FÄRG
& MÅLERI
S t o rg a t a n 7 , A r v i d s j a u r, Te l . 0 9 6 0 - 1 0 9 0 6
w w w . a r v i d s j a u r. h a p p y h o m e s . s e
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FÖRENINGSRUTAN
Albatross
Hängflygklubb

3å0r

firar 30 år 2011

Intresserad av att prova?
Nya medlemmar är hjärtligt välkomna!
Grundkurs med skoterbogsering
erbjuds under våren!
För ytterligara information samt anmälan:
Gunnar Remer 070-218 15 72
gunnar.remer@telia.com
www.youtube.com /user/goliathrebus
biphost.spray.se/albatrosshfk

Föreställningen om
Torgny Lindgren
av och med berättaren och skådespelaren
Gunnar Eklund som bl a gjorde
Skräddar Molin och Stubbrytaren.
Efter pausen några noveller av Torgny.

Söndag
30 Januari
Kl. 18.00

Camp Gielas
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
• Kom & rösta fram den nya styrelsen
• Kom och lägg fram egna förslag på
hur vår verksamhet kan utvecklas.
• Vilka skoterleder tycker ni ska rustas
upp nästa sommar? Ny bro?
• Presentation Facebookgrupp
• Vi bjuder på fika

www.assf.se

Torsdag 27 januari kl 19.00

Medborgarhuset Arvidsjaur
Kakbuffé i pausen ingår.
Entré: 125:- ordinarie pris,
100:- med scenpass, 60:- ungdom
Förköp på biblioteket 0960-15782

Arr: Arvidsjaurs Riksteaterförening

Årsmöte
Arvidsjaurs Golfklubb

Tisdag 22 f e b
kl 18.30
ABC-huset
Årsmöteshandlingar finns på
klubbens kansli fr.o.m. 15 februari
Välkommen!

Styrelsen

Årsmöte
Jägareförbundet Arvidsjaurs Jaktvårdskrets
Sandbackaskolans Aula mån. 14 feb kl. 18.30

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Handlingar erhålles vid mötet.
Info ang. ”Nya älgförvaltningssystemet”.
OBS: Rapportera in rovviltskampanj -10
till kansliet senast 6 feb.
Minkkampanj sponsras av
Fiskevårdskretsen med 1 500:Fikaförsäljning + lotteri.
Medtag medlemskort.

Välkomna
Arvidsjaurs jaktvårdskrets

BIAK

ÅRSMÖTE

Arjeplog

28 febr. kl. 18.00
Lokal: Kyrkholmsskolan

Välkomna

Välkommen till ett komplett

Service Center
Vi servar och reparerar

ALLA BILMÄRKEN

Vi säljer Valvoline
och Mobil 1 oljor

med Bosch reservdelar.

Välkommen in för prisförslag.
Nu har vi börjat sälja Scott
skoterglasögon och facemasker.

Begagnade snöskotrar
-10
-10
-01
-09
-10
-08
-09
-02
-98

Polaris RMK 600
Ski-doo Tundra 550
Yamaha Viking
Yamaha RS Venture Tf
Ski-doo Renegade 550
Ski-doo Expedition 600 SDI
Arctic Cat Cf R1000
Lynx Super Touring 700
Ski-doo Grand Touring 700

ATV
-09 Can-am Outlander Max LTD 800 väg

Välkommen in!

Järnvägsgatan 42, Arvidsjaur, Tel. 0960-107 70

Hemsida: www.nyamaskinofritid.se

