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WWW.AOPTIK.SE

DIN OPTIKER

TACK ARVIDSJAUR
MARIANNES OPTIK FIRAR 20 ÅRS JUBILEUM

PROGRESSIVA
GLASÖGON
500 kr
Pensionärsrabatt.

Gäller alla progressiva glasögon.

PROGRESSIVA
GLASÖGON

fr3500 kr*

Vi erbjuder allt från ett enklare glas till 
ett av europas bästa progressiva glas.

PROGRESSIVA
GLASÖGON

1000 kr rabatt
På ett av europas bästa progressiva glas.

Prisbelönta glaset Intuitiv.

IntuitivTM 

Kostnadsfri delbetalning 12 månader. 
0:- ränta 0:- aviavgift 0:- uppläggningsavgift.

VÄRDECHECK
GRATIS 

ÖGONUNDERSÖKNING*
HELT UTAN KÖPKRAV

E 
L 
L 
E 
R

710:- 
RABATT*
PÅ GLAS/BÅGE

Gäller progressiva

Gäller enkelslipade

Gäller dubbelslipade

*Gratis ögonundersökning gäller glasögon, ej linser recept och intyg. 710kr rabatt gäller  vid köp av kompletta glasögon. Erbjudanden går ej kombinera med varandra.

Utförd av Socialstyrelsen leg. optiker

Vår affärsidé = hög kvalité till lågt pris  

Ring för tidsbokning

VI BJUDER PÅ 
VALFRI MÄRKESBÅGE

Just nu bjuder vi på alla våra bågar vid köp av progressiva glas så det 
finns ingen bättre tid att unna sig den perfekta märkesbågen. Om du letar 
efter en högkvalitativ märkesbåge som passar din stil har du kommit rätt! 
Vi erbjuder ett brett utbud av bågar från välkända modehus som Hugo 
Boss, Jimmy Choo och många andra kända varumärken.

VID KÖP AV PROGRESSIVA GLASÖGON

Med flera!

*Kostnad tillkommer för övrig märkesbåge, högbrytande glas och behandling. 
50% märkesbågar gäller vid köp av glas.

ARVIDSJAUR
STORGATAN 26
0960-136 60
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Kökets öppettider: 
Mån-Sön: 18:00-22:00 

Se meny på vår hemsida

FJÄLLS PUB & BISTRO

Förköp på Tickster.com. Leg 18 år 
Se hela nöjesprogrammet på vår hemsida

11 FEB | NATTKLUBB | 22-02 
25 FEB | NATTKLUBB | 22-02 

11 MARS | NATTKLUBB | 22-02 
25 MARS | NATTKLUBB | 22-02

 
STOCKIS BURGERS

Fre: 11-19 | Lör: 12-19 | Sön: 12-19
Hela menyn hittar ni på campgielas.se

NYHET - HAPPY ORDER 
Beställ online i appen Happy Order och  
få pushnotis när den är redo att hämtas!

HOCKEY -SHL 
Vi visar alla Luleå och Skellefteå’s matcher som  

spelas under våra öppettider.  
Vid hockey på veckodagar öppet 18:30-21:30 

LUNCH

 
Mån-Fre: 11:00-13:30 

Stor salladsbuffé och soppa 85:- 
Stor salladsbuffé, soppa och varmrätt 115:-

IGLOOTEL

Välkommen till IGLOOTEL!

Måndag | 10-14 
Tisdag | Stängt 
Onsdag | 15-17 

Torsdag | 15-17 | 17-22 
Fredag | 18-23

Lördag | 10-12 | 14-16 | 18-23 
Söndag 10-12 | 14-16

Tors-Lör: After Work eller Late Night Bar  
(Ingen förhansdbokning krävs för dessa arrangemang) 

Boka visning: 
Tel: +4915774110142 | http://www.iglootel.de/ 
Hotellet finns på Karlavagnen/ Sameland 

Det här händer på

EN DEL AV PITE HAVSBAD GROUP
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Vitvaror, Värmepumpar, Hem-el, Kök, Personvård, Belysning

STORGATAN 19
ARVIDSJAUR TEL 0960-122 22Tack för att ni handlar lokalt!

KOMPATIBEL MED 
GOOGLE HOME, ALEXA, TIBBER M.FL

ADAX NEO WIFI 230V

VI ERBJUDER 
ENERGIEFFEKTIVA LÖSNINGAR 

FÖR VÄRME/KYLA

BOKA ETT KOSTNADSFRITT BESÖK 
REDAN IDAG, 

ELLER BESÖK VÅR BUTIK

1400:-Pris
från

BOSCH

DAMMSUGARE

1490:-Pris

ord. pris 1795:-

ORAL B PRO 3

ELTANDBORSTE

699:-Pris
Ord. pris 799:-

UTVALDA OCH SKAPTA I 
SAMARBETE MED PROFFSKOCKAR

1,2-2,5-5L
3-KIT BLANDSKÅLAR

899:-Pris
Säljs även separat 

från 249:-

KOCKKNIV

899:-Från

KÖKSREDSKAP

299:-Från

OBH NORDICA

KAFFEBRYGGARE

499:-Pris
Ord. pris 599:-

HUSQVARNA

TVÄTTMASKIN

5990:-Pris
Ord. pris 7590:-
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FYNDRUTAN

Ansv. utg Kjell Johansson
Prod. KS Reklam AB  
Manusstopp kl. 09.00 torsdag veckan före utgivning
Telefon: 0960-124 79 Telefax: 0960-128 14
Sandbacksgatan 27, 933 33 Arvidsjaur
Epost: ks.reception@telia.com
www.ks-reklam.se BG: 776-9672

Nu kan du som PRIVATPERSON annonsera 
GRATIS med BILD på fyndrutan!!
Allt du behöver göra för att annonsera utan kostnad är att skicka in din 
önskade annonstext (max ca 100 tecken) & ev. bild via mail till: ks.reception@telia.com
märk ditt mail med FYNDRUTAN

SÄLJES ÖVRIGT ÖVRIGT ÖVRIGT

ARVIDSJAUR  ARJEPLOG ARVIDSJAUR  ARJEPLOG 
MALÅ  SORSELE  JÖRNMALÅ  SORSELE  JÖRN

Gratis annonsering gäller endast privatpersoner i mån av plats och ej på repeterande annonser.

Vill du lämna in din annons 
per post eller papper så är 

annonspriset 
40:- utan bild 

och 80:- med bild

TVÄTTMASKIN 
Siemens  
Bra skick 

3000:- 
Tel. 070-220 84 33

HUSVAGNSPLATSER UTHYRES
3 mil från Arvidsjaur, vid fiskesjö.

Ring vid intresse.
076-761 18 15

 

 VARMT  TACK
Till Er alla som

visat omtanke och deltagande
vid vår mamma 
Gerd Renbergs

 bortgång och begravning 
Lars Yvonne Carina 

 

VARMT TACK
till alla er som på olika sätt visat 
deltagande och hedrat minnet av

Kurt ”Kurre G” Granberg.
Barnen med familjer och Maud

VÄGGKLOCKOR REPARERAS
Hämtas inom  

Arvidsjaur samhälle
Tel. 070-648 57 27

ETT VARMT TACK
Till alla som på olika sätt visat 

deltagande och hedrat minnet av vår 
älskade mamma
Ingrid Renberg

vid hennes bortgång och begravning.
Ett särskilt tack till personalen på 

Ekan.
Mauritz
Ingalill

Mia och Hans med familjer

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

Nästa nr utkommerNästa nr utkommer

TISDAGTISDAG 21/221/2
BOKA DIN PLATS NU!  BOKA DIN PLATS NU!  

TEL. 0960-124 79TEL. 0960-124 79

MANUSSTOPP 16/2MANUSSTOPP 16/2
KL 09.00KL 09.00

Solen uppe Solen uppe 
7 timmar & 23 minuter7 timmar & 23 minuter

Soluppgång 08:15 - Solnedgång 15:38Soluppgång 08:15 - Solnedgång 15:38
(Arvidsjaur 2023-02-07)

Ring
0960-
124 79
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14 
FEB

550:-

820:-

700:-

hjärtans dagAlla

850:-

460:-

570:-

599:-
499:-

549:-

HELLGRENS UR, OPTIK & GULD
Storgatan 10, Arvidsjaur
Mån –fre kl. 9 – 17.30 (lunch kl. 12 – 13)
Tel: 0960-101 29, smycka.se  

www.arvidsjaurrenslakt.se
info@arvidsjaurrenslakt.se

Tel. 0960-100 71

Larstorpsvägen 22
933 34 Arvidsjaur

Välkommen till ”inlandets viltproffs”
Med kött från norra Sverige

Öppettider Vardagar 9-17       

Snart dax att torka ditt renkött
Saltat/rökt, Saltat & Hel Renstek m. ben

Pimpelskinn/Uteskinn (ren)
Från: 699:-

Sittlappar (ren) siliconbehandlade 229:-

Prova pProva på vår färskkorv!
Jalapeno,Jalapeno,  Fänkål & Brännäsla
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Arvidsjaur
0960- 558 50

arvidsjaur@lansfast.se
lansfast.se/arvidsjaur

Beskrivning: Välkomna till Orienterarstigen 16, en hemtrevlig standardvilla med en 
tilltalande planlösning som passar såväl den stora som lilla familjen.

Enplansvilla i lugnt område,
Arvidsjaur
Adress: Orienterarstigen 16
Pris: 775 000 kr Utgångspris
Boarea: 117 kvm
Biarea: 47 kvm
Antal rum: 4

Tomtarea: 930 kvm
Byggår: 1978
Visas: Tor 9/2 kl. 18.15-19.15, 
Fre 10/2 kl. 12.45-13.15
Mäklare: Daniel Nyström, 073-8008787

Beskrivning: Längst efter Skomakaregatan finner du denna charmiga 50-talsvilla med en 
fin och stor tomt i härligt söderläge.

50-talsvilla med källare,
Arvidsjaur
Adress: Skomakaregatan 6
Pris: 650 000 kr 
Boarea: 84 kvm
Biarea: 84 kvm
Antal rum: 3

Tomtarea: 870 kvm
Byggår: 1955
Visas: Tor 9/2 kl. 17.00-18.00, 
Fre 10/2 kl. 12.00-12.30
Mäklare: Daniel Nyström, 073-8008787

Beskrivning: Gamla Landsvägen 28 erbjuder er en öppen och attraktiv planlösning, där 
hjärtat ligger i de sociala och trevliga sällskapsytorna på entréplan!

Rymlig villa med öppen planlösning,
Arvidsjaur
Adress: Gamla landsvägen 28
Pris: 1 295 000 kr Utgångspris
Boarea: 120 kvm
Biarea: 120 kvm
Antal rum: 4

Tomtarea: 1 379 kvm
Byggår: 1968
Energiklass: D
Mäklare: Daniel Nyström, 
073-800 87 87

Renoverad villa med charm,
Arvidsjaur
Adress: Domängatan 58
Pris: 1 595 000 kr Utgångspris
Boarea: 82 kvm Biarea: 74 kvm 
Antal rum: 4
Tomtarea: 1 082 kvm Byggår: 1957
Energiklass: D

Mäklare: Daniel Nyström, 073-800 87 87

Enplansvilla i gott skick,
Arvidsjaur
Adress: Hemvärnsgatan 3
Pris: 1 725 000 kr Utgångspris
Boarea: 144 kvm Biarea: 18 kvm 
Antal rum: 4
Tomtarea: 939 kvm Byggår: 1965

Mäklare: Karolina Holmström, 
073-271 24 32

Beskrivning: Varmt välkomna till Plåtslagaregatan 1, en mindre villa med stor tomt och 
centralt läge. Bara nån minut från hjärtat av Arjeplog!

Mindre villa med större tomt,
Arjeplog
Adress: Plåtslagaregatan 1
Pris: 650 000 kr Utgångspris
Boarea: 70 kvm
Biarea: 50 kvm
Antal rum: 2

Tomtarea: 1 352 kvm
Byggår: 1946
Mäklare: Daniel Nyström, 
073-800 87 87

Beskrivning: Rofyllt läge i vackra Myrheden, här får man ett fritidshus med vy över en 
mysig bäck! Myrheden 9 erbjuder er en gedigen timring med tillhörande uthus.

Fritidshus i Myrheden,
Arjeplog
Adress: Myrheden 9
Pris: 750 000 kr 
Boarea: 48 kvm
Antal rum: 2
Tomtarea: 1 910 kvm

Mäklare: Daniel Nyström,
073-800 87 87

Riktigt rymlig villa i Moskosel,
Arvidsjaur
Adress: Skolgatan 17, Moskosel
Pris: 475 000 kr 
Boarea: 155 kvm
Biarea: 102 kvm
Antal rum: 7

Tomtarea: 2 172 kvm
Byggår: 1953
Energiklass: D
Mäklare: Karolina Holmström, 
073-271 24 32

Beskrivning: Nu finns det möjlighet att ta över denna väl inarbetade verksamheten med 
inriktning på bed & breakfast.

Hotell/Restaurang i Sorsele,

Adress: Strandvägen 33
Pris: 3 500 000 kr Utgångspris
Tomtarea: 1 499 kvm
Byggår: 1945 Mäklare: Karolina Holmström,

073-271 24 32
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Arvidsjaur
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Enplansvilla i lugnt område,
Arvidsjaur
Adress: Orienterarstigen 16
Pris: 775 000 kr Utgångspris
Boarea: 117 kvm
Biarea: 47 kvm
Antal rum: 4

Tomtarea: 930 kvm
Byggår: 1978
Visas: Tor 9/2 kl. 18.15-19.15, 
Fre 10/2 kl. 12.45-13.15
Mäklare: Daniel Nyström, 073-8008787

Beskrivning: Längst efter Skomakaregatan finner du denna charmiga 50-talsvilla med en 
fin och stor tomt i härligt söderläge.

50-talsvilla med källare,
Arvidsjaur
Adress: Skomakaregatan 6
Pris: 650 000 kr 
Boarea: 84 kvm
Biarea: 84 kvm
Antal rum: 3

Tomtarea: 870 kvm
Byggår: 1955
Visas: Tor 9/2 kl. 17.00-18.00, 
Fre 10/2 kl. 12.00-12.30
Mäklare: Daniel Nyström, 073-8008787

Beskrivning: Gamla Landsvägen 28 erbjuder er en öppen och attraktiv planlösning, där 
hjärtat ligger i de sociala och trevliga sällskapsytorna på entréplan!

Rymlig villa med öppen planlösning,
Arvidsjaur
Adress: Gamla landsvägen 28
Pris: 1 295 000 kr Utgångspris
Boarea: 120 kvm
Biarea: 120 kvm
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Tomtarea: 1 379 kvm
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Boarea: 82 kvm Biarea: 74 kvm 
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1:a med mycket centralt läge,
Arvidsjaur

Adress: Stationsgatan 20B
Pris: 120 000 kr Utgångspris
Avgift: 1 952 kr/mån Boarea: 30 kvm
Vån: 2/2 Hiss: Nej

Mäklare: Daniel Nyström, 073-800 87 87
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Hej alla markägare!
Nu är vi på gång.
Holmens köpare, både gamla
och nya.
Ring oss så kan vi visa våra
erbjudanden eller ta en träff
i din skog.

Tord Tel. 070-666 70 68
Filiph Tel. 070-343 07 23
David Tel. 070-216 40 16

Tord Vidmark Filiph Larsson David Sjögren

Vintervaror
Vi har det du behöver till bilen!

och mycket mer, kolla med oss först!

Batteriladdare

Skoterkapell Skoterbatteri
ETX20HL-BS

Noco Boost plus
GB40

Starthjälp

Prisexempel

1095:-

1399:-

L

XL

XXL

279:-

329:-

375:-
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TTV VÄRMETEKNIK  Storgatan 87  ARVIDSJAUR
Öppettider: Mån–Fre 9.30–17.00   (lunch 11.00-12.00)

Tel 0960-574 80

ttvab

TTV Värmeteknik AB

Alla hjärtans dag 
närmar sig 

med stormsteg

Vi har färdiga paket med 
bla. badbomber och 

tvålar i kärlekens tecken 
som kan vara fint att ge 

bort till sin partner, 
vänner och familj.

169:- 

Välkommen in och kika!

Gasa bromsa  
växla ratta     

Kom till Arvidsjaur 
så lär ni fatta

Vi finns på Storgatan 14 i Arvidsjaur
Tel. 0960-13034
Storgatan 14,  933 32  Arvidsjaur
Hemsida: trafikutbildarna-arvidsjaur.com 
E-post: info@trafikutbildarna-arvidsjaur.com
SMS: 0709-488 011
Vi finns på Facebook och Instagram.

RECEPTIONENS 
ÖPPETTIDER:

Måndagar  
11.00-17.00

Onsdagar  
11.00-18.00

RISK 1
24/2 kl. 12.30

Anmälan via Hemsidan / E-handel

RISK 2
27/2 kl. 8.00
27/2 kl. 13.00

Anmälan via Hemsidan / E-handel

INTRODUKTIONS-
UTBILDNING

Plats: Storgatan 14 Arvidsjaur 
2/3 kl. 17.00

Anmälan via Hemsidan / E-handel

AM-UTBILDNING
Starter

Mars, April, Maj, Juni
(man väljer en av månaderna)

Anmälan via Hemsidan / E-handel

TEORI FRÅGESTUND 
VIA WEBBEN

1 timmes teori för dig som har fun-
deringar runt teoripluggandet.

Boka på elevcentralen eller hör av 
dig för bokning.

SNÖSKOTER
UTBILDNING

11-12/3
Läs mer och boka

 på hemsidan
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YRKESVUX 
Lastbilsförarutbildning - Godstransporter med lastbil och 
tungt släp (CE), yrkeskompetensbevis, hjullastare 
godshantering, truck och fordonsmonterad kran 
 
Yrkesvux Godstransporter är en gymnasial utbildning för vuxna och är öppen för 
sökanden från hela Sverige. Utbildningen bedrivs enligt de grundläggande 
yrkeskrav som finns för godstransporter med lastbil och lastbil med tungt släp. 
Du examineras enligt Trafikverket och Skolverkets kursmål för 
körkortsbehörighet C och CE. Efter avslutad, godkänd utbildning erhåller du 
yrkeskompetensbevis vilket innebär att du direkt efter utbildningen är 
anställningsbar. Du får även utbildningsintyg för hjullastare gods, truck och 
fordonsmonterad kran upp till 18 ton enligt TYA:s bestämmelser. 
Examinationen för körkortet och yrkeskompetensen sker på skolan av skolans 
förarprövare. 
 
Utbildningens upplägg 
Utbildningen har en preliminär kursstart vecka 16 men kan komma att ändras 
beroende på förutsättningar. 
I utbildningen ingår APL, arbetsplatslärande. 
Studierna är på heltid och omfattar 800 poäng.  
 
Förkunskapskrav 

• Slutbetyg från grundskolan eller motsvarande kunskaper (Svenska, 
matematik och engelska). 

• Körkort lägst B-behörighet 
• Lägsta ålder är 21 år vid kursslut p g a yrkeskompetensbevis. 
• Körkortstillstånd CE lägst grupp II krävs vid utbildningsstart.  

 
Kostnader 
Utbildningen är gratis men resor och läromedel betalar du själv. För att 
finansiera studietiden kan du söka CSN. Läromedlen kostar ca 1 000 kr. 
För att få övningsköra krävs körkortstillstånd, och det kräver i sin tur en 
läkarundersökning som du får boka och betala själv.  
Läkarbesök    Från ca 1000 kr och uppåt 
Fotografering   ca 100 kr 
Tillverkning av körkort   ca 200 kr 
Digitalt förarkort   ca 250 kr 
 
Med reservation för myndighetsbeslut om höjning. Utbildningen startar om 
tillräckligt många söker samt om organisatoriska förutsättningar ges. 
 
Sista ansökningsdag 2022-02-28! 
        
Utbildningsansvarig 
Lars Arvidsson, 073-087 56 50 (Lärare), Fredrik Nilsson 0960-156 94 (SYV) 
Ansökan skickas till:  
Sandbackaskolan - Fredrik Nilsson 
Storgatan 13, 933 81 ARVIDSJAUR 
ELLER 
fredrik.nilsson@arvidsjaur.se (skicka informationen i ett bifogat dokument) 

YRKESVUX
Bussförarutbildning

Yrkesvux Persontransporter är en gymnasial bussutbildning för vuxna och är öppen för sökanden från hela 
Sverige.

Längtar du efter ett rörligt jobb, trivs du med att träffa människor, är du social och älskar samtidigt att 
köra? Då är nog bussyrket något för dig. Och du behövs. Det råder stor efterfrågan på nya chaufförer 
inom hela landet.

Utbildningen bedrivs enligt de grundläggande yrkeskrav som finns för persontransporter med buss. Du 
examineras enligt Trafikverket och Skolverkets kursmål för körkortsbehörighet D. Efter avslutad,  
godkänd utbildning erhåller du yrkeskompetensbevis vilket innebär att du direkt efter utbildningen är  
anställningsbar.  
Examinationen för körkortet och yrkeskompetensen sker på skolan av skolans förarprövare.

Utbildningens upplägg
Utbildningen har en preliminär kursstart vecka 16 men kan komma att ändras beroende på  
förutsättningar. Kursen beräknas vara klar senast under vecka 44.
I utbildningen ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande. Annons för bussförarutbildning i AnnonsX:et
Studierna är på heltid och omfattar 500 poäng. 

Förkunskapskrav
    • Slutbetyg från grundskolan eller motsvarande kunskaper (svenska/svenska som andraspråk,  
 engelska samt matematik).
    • B körkort med god körvana. God körvana menas att du är en van förare och har erfarenhet av  
 körning under alla årstider.
    • Du ska ha fyllt 24 år vid kursens slut för att kunna arbeta efter kursens slut utan villkor  
 (alternativt 21 år med förbehåll på körkortet max 50 km längd på linje)
    • Körkortstillstånd grupp 3 krävs vid utbildningsstart. 

Kostnader
Utbildningen är gratis men resor och läromedel betalar du själv. För att finansiera studietiden kan du söka 
CSN. Läromedlen kostar ca 1 000 kr.
För att få övningsköra krävs körkortstillstånd, och det kräver i sin tur en läkarundersökning som du får 
boka och betala själv. 
Läkarbesök    Från ca 1000 kr och uppåt
Fotografering    ca 100 kr
Tillverkning av körkort  ca 200 kr
Digitalt förarkort   ca 250 kr

Sista ansökningsdag - 2023-02-28
       
Utbildningsansvarig
Lars Arvidsson, 073-087 56 50 (Lärare), Fredrik Nilsson, 0960-156 94 (SYV)

Ansökan
För att ansökan ska anses giltigt ska du som söker utbildningen fylla i Sandbackaskolans ansökningsblan-
kett. Blanketten finns på www.sandbackaskolan.se eller att hämta i C-huset på Sandbackaskolan.  
Blanketten kompletteras med fotobevis på B-körkort och betygsdokument

Ansökan skickas till: 
Sandbackaskolan
Fredrik Nilsson
Storgatan 13
933 81 ARVIDSJAUR
ELLER som ett bifogat dokument till fredrik.nilsson@arvidsjaur.se
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Lokala avvikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och slutförsäljningar.  
Rabatterna gäller på leverantörens rekommenderade pris och kan ej kombineras med andra rabatter.

Välkomna in i butiken!

199:-
från

/rulleTapet Klätterros 1, 
Lycke tapeter

Nyhet!

LUNDGRENS FÄRG & MÅLERI
Storgatan 7, Arvidsjaur, Tel. 0960-109 06

www.arvidsjaur.happyhomes.se

Öppettider: 
Vard. 9.00-17.30 
Lör 10.00-13.00

Ring oss
0960-553 00
Mejla oss
info@LFnorrbotten.se

Adress
Storgatan 23 
933 32 Arvidsjaur

Försäkra din framtid
Gör ditt liv enklare. Teckna din villahemförsäkring hos oss och försäkra både hus och hem i en och 
samma försäkring. Och hos oss tjänar du faktiskt på att vara kund länge. Vi norrbottningar hjälps ju åt. 
Ring eller boka ett personligt möte så hjälper vi dig att byta – en gång för alla.

Du som kund är också ägare av LF Norrbotten. Det betyder att det är du och de andra kunderna som 
delar på vinsterna när det går bra. Det ger dig sänkta premier och förbättrade villkor – så enkelt är det. LFnorrbotten.se
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I våra miljövagnar lämnar du glas, plast, papper, kartong etc. 

Kom ihåg att inte lägga grovsopor i vanliga sopkärl, 
dessa är endast avsedda för hushållssopor.

Våra miljövagnar kör efter följande schema!

  JÄMN VECKA Vagn 1 Vagn 2 Vagn 3
Måndag - Onsdag Storgatan 8 Villavägen 11 Hedgatan 13
Onsdag  - Fredag Ringelv. 36 Domängatan 17 Villavägen 39
Fredag  - Måndag Domängatan 4  Västlundavägen 45  Villavägen 57-59

  UDDA VECKA Vagn 1 Vagn 2 Vagn 3
Måndag - Onsdag Stationsgatan 17  Västlundavägen 29  Nygatan 41
Onsdag - Fredag Östra Skolg. 10     Östra Skolg. 15 Skomakareg. 53
Fredag  - Måndag Östra Skolg. 9, 12   Skomakareg. 38 Nygatan 37

                    OBS! 
                        KLIPP UT OCH SPARA!

                        TACK FÖR ATT DU 
                        TÄNKER PÅ MILJÖN!

Vi önskar en trevlig 
alla hjärtans dag

BLOMSTERA  

STORGATAN 16, ARVIDSJAUR   0960-102 09   INFO@BLOMSTERA.SE

Öppettider:
Mån-tors 10-17.30

Fre 9.30-17.30
Lör 10-14

Övrig tid enligt överenskommelse

BEGRAVNINGSBYRÅ 

Vi kan hjälpa till med allt praktiskt 
kring begravning. Från bokning av 

tider, till annons, kista, urna, blommor, 
minnesstund och gravsten. Ring oss på 

0960-102 09 för tidsbokning.

Norrlands Bil Arvidsjaur

Storgatan 68
Tel: 0960-210 20 Jonas Hagström

0960-210 23

Måndag-fredag 8-17
Lunchstängt 12-13

VI ÄR AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE AV AUDI, SKODA, SEAT, VOLKSWAGEN OCH VOLKSWAGEN TRANSPORTBILAR. DU HITTAR OSS I LULEÅ, SKELLEFTEÅ, PITEÅ, ARVIDSJAUR, MALÅ OCH KIRUNA | www.norrlandsbil.se

Bränsleförbrukning vid blandad körning från 5,7  l/100 km. CO₂-utsläpp vid blandad körning från 
130 g/km. T-Cross TSI 95.  Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3 000 mil, 0 % särskild leasingavgift, ga-
ranterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2021). Övermil och onormalt slitage 
debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. 
kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift samt fordonsskatt tillkom-
mer. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. 

1. 20% insats
Låna upp till 80% av bilens pris

2. När avtalet löper ut
Du kan byta till en ny Volkswagen, behålla bilen eller lämna tillbaka den.

3. Billån och garanterat restvärde
Om bilens värde är högre än det garanterade restvärdet kan du använda 
dessa pengar till din nästa Volkswagen

Volkswagen
Choice 
Billån och bil med garanterat restvärde.
Lägre månadsbetalningar och möjlighet att byta bil oftare.
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Almgren åkeri och entreprenad
Tea

m

Återförsäljare för 
• Skellefteåbränslen 
• Trucknic reservdelar
• Vi växer och utökar våra 
   samarbetspartners hela tiden

Problem eller bara 
servicebehov på 
era tunga fordon?

         Ring Tobbe

         073-073 36 99

 : TEAM ALMGREN ÅKERI & ENTREPRENAD        : thobiasalmgren@gmail.com       : 070-362 99 65 

 

VI UTGÅR FRÅN GLOMMERSTRÄSK

SMÅ & STORA JOBB       SMÅ & STORA JOBB       SMÅ & STORA JOBB       SMÅ & STORA JOBB

Egen servicebil samt fullt utrustad lastbilsverkstad!

Din kompletta 
smörjmedelsleverantör

Ulf Lidström 070-657 63 74     Per Nyman 070-541 58 48

Ring oss för offert Ring oss för offert 
på dina byggplaner.på dina byggplaner.

TOTALENTREPRENADTOTALENTREPRENAD
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Storgatan 26,  ArvidsjaurStorgatan 26,  Arvidsjaur

Ring oss på 0960-126 26Ring oss på 0960-126 26
och beställ din favoriträtt!och beställ din favoriträtt!

Stort utbud

 Grill 
rätter

Kom ihåg!
Alltid Xtra GODA Pizzor

GRILL & KEBAB

Dagens 
Lunch
Mån-Fre

Din skog kan göra 
gott för bygden
Vi tror på kraften i lokala samarbeten. Som Sveriges största 
skogsägare känner vi ansvar för att alla vi gör affärer med blir 
nöjda. Det gäller våra många lokala kunder, entreprenörer och 
alla skogsägare vi samarbetar med runt om i landet. 
Virkesbehovet är stort, och din skog kan bidra till klimatsmarta 
slutprodukter och tillväxt i bygden.

Gör en bra virkesaffär. Låt oss räkna på din skog!

Richard Holmgren
Storuman, Sorsele, Malå
0953-416 51

André Dahlgren
Lycksele, Norsjö, Malå
0950-231 78

sveaskog.se

Hans Renberg 
Arvidsjaur, Arjeplog
070-672 87 61

Sandbacksgatan 27

0960-124 79
Arvidsjaur

86708 
SOLGLASÖGON 
BRADLEY 
Trendiga solglasögon  
med frostade bågar 

86709 
SOLGLASÖGON 
MARTY 400 UV 
Solglasögon med 400 
UV-skydd

Kontakta oss för offert:  
ks.produktion@telia.com
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070-517 68 54

Vi säljer även CTC värmepumpar

Arvidsjaur  Arjeplog  Jörn  Malå  NorsjöArvidsjaur  Arjeplog  Jörn  Malå  Norsjö

Kontakta oss för övriga offerter.

I n n o v a t i o n e r  s e d a n  1 9 2 4

Beställ på 010-722 24 60 eller order@daikin.se

20XX

Daikin Emura X 
Unik design med  
WIFI som standard
Storlek 25 (6,1 kW värmeeffekt) 
Storlek 35 (6,7 kW värmeeffekt) 

Daikin Origo X 
Golvvärmekänsla
Storlek 25 (6,5 kW värmeeffekt) 
Storlek 35 (7,0 kW värmeeffekt) 

Ururu Sarara 
Värmepump och 
luftrenare i ett
Storlek 25 (7,5 kW värmeeffekt) 
Storlek 35 (9,0 kW värmeeffekt) 
Storlek 50 (9,4 kW värmeeffekt) 

DAIKIN, NÄR DU VILL HA

DET BÄSTA  

20XX

Vi hjälper dig att hålla ett jämnt
inomhusklimat. Dygnet runt. Året om.

Försäljning & installation
Tel: 073-844 55 03

FörbränningstoaletterFörbränningstoaletter

Få ex. kvar!
Få ex. kvar!

Först till kvarn....
Först till kvarn....

Kakelugnar & Bygg AB
Staffan 070-549 06 02

www.kakelugnarobygg.se

Bokningar kan även göras på facebook
www.facebook.com/pages/Kakelugnar-Bygg-AB

Kamin & skorsten  
till bra priser

BastukaminerBastukaminer
& tillbehör& tillbehör

Cracker King Cracker King 

CinderellaCinderella
förbränningstoaletterförbränningstoaletter

Nu även.....Nu även.....
Solfläkt 2.0 Full Black

Vi har hela separetts sortimentVi har hela separetts sortiment
Färdigmontera-
de väggfästen 
på Solfläkten,
20 W solcell 
som driver 
fläkten.Inkl 4 meter 

ventilationssats

Supereffektiv!
Solfläkten ger +18o vid -11

Ett smartare sätt att 
klyva ved -
ingen yxa behövs!  
Perfekt för säker och snabb 
vedklyvning. Enkel att ta med 
till stugan eller för
campingen.Cracker OriginalCracker Original

25.200:-25.200:-
Cindi FamilyCindi Family

Ord. pris 31.200:-

Arvidsjaur: Östra Skolgatan 16 
Tel: 0960-12610
Öppet: Vard 9.30–17.30, lör 10–13
www.nordsjoidedesign.se

A-färg & Tapet AB

Erbjudandet gäller XX/XX–XX/XX.
Kampanjen gäller t.o.m. 10/5-29/5.

Goodiebags så långt 
lagret räcker

(Vid köp av 3x10 liter)

399:-
Faluröd från 

Faluvapen (10 L)1889:-
Tinova Exterior

Ord pris: 2699:-

Arvidsjaur: Östra Skolgatan 16 
Tel: 0960-12610
Öppet: Vard 9.30–17.30, lör 10–13
www.nordsjoidedesign.se

A-färg & Tapet AB

Erbjudandet gäller XX/XX–XX/XX.
Kampanjen gäller t.o.m. 10/5-29/5.

Goodiebags så långt 
lagret räcker

(Vid köp av 3x10 liter)

399:-
Faluröd från 

Faluvapen (10 L)1889:-
Tinova Exterior

Ord pris: 2699:-

FINA NYHETER FRÅN
BORÅSTAPETER NU I BUTIKEN!

TYGSERVETTER
KÖKSHANDDUKAR

KUDDFODRAL
LÖPARE



FÖRENINGSRUTAN

Årsmöte

Sandbackaskolan mån 13 feb kl. 18.30. 

Jägareförbundet Arvidsjaur

Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Sammanställning efter jaktgrannars träff. 
Info från Jägareförbundet & Älgförvaltningsgruppen. 

Renmarksutredning.

Vill du bli medlem i Arvidsjaurs musik- och Riksteaterförening?
Gå in på www.riksteatern.se/arvidsjaur och klicka på ”bli medlem” eller 
kontakta vår sekreterare Kristina Grubbström 070-2906949, 
kristina.grubbstrom@icloud.com så hjälper hon dig!

Program våren 2023
Stolarna vid havet - nyskriven komedi om politik och 
vänskap av Adde Malmberg som även regisserat.
En varm komedi om meningsskiljaktigheter och likheter där vi 
kanske inte visste att de fanns med Ralph Carlsson, som vi 
känner från bla. Enkelstöten, Hundraåringen och Solsidan och 
Gustav Levin känd från TV-serien Träpatronerna, Lars Molins Tre 
kärlekar och Skärgårdsdoktorn.
Fredag 17/2 19.00, Medborgarhuset, teatersalongen

Sara Lidman - 100års jubileum av hennes födelseår 1923.
Det vill vi uppmärksamma!

Sara Lidman - ordkonstnär och opinionsbildare
Välkomna på samtal kring Sara Lidman som opinionsutbildare 
och ordkonstnär.
Arvidsjaurs bibliotek 1/3 18.00 Fri entré! Vi bjuder på fika

Lifsens rot. Teater- och musikföreställning
Berättelsen om Rönnog. Om lyckan att vara förälskad och olyck-
an att vara född till kvinna.
Tisdag 28/3 19.00, Medborgarhuset, teatersalongen

Teaterresa till Malå ”Ödeläggaren” 
Om hur en kvinna förlorar allt hon äger och kastas ut i fattigdom.
På scen ser vi skådespelerskan Maria Kulle, välkänd bla från 
Fröken Frimans krig. 
Lördag 29/4 19.00, Forum Malå, från Medborgarhuset, 
Arvidsjaur kl 17.30 buss/bilar beroende på antal deltagare.

Biljetterna säljs på Arvidsjaurs bibliotek 0960-15782 och på www.
tickster.com. Fika ingår i biljettpriset vid föreställning i Arvidsjaur.

Läs mer och följ oss gärna på FB Arvidsjaurs musik- och Rikste-
aterförening och Instagram där vi heter arvidsjaurmusikochteater. 
Där lägger vi in alla våra arrangemang och en del annan informa-
tion. Programblad finns att hämta på biblioteket i Arvidsjaur eller i 
kassan vid föreställningar.

Nyvalls Fiskevårdsförening

Årsmöte
Lördag 18/2 Kl 14.00

Folkets Hus Abborrträsk
Hjärtligt Välkommen

ÅRSMÖTE för 2023

Torsdagen den 16 Februari. KL 15.oo Pris 100 Kr 

Anmälan sen. 12/2. Till 070-695 58 94
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Är ni i behov av   
elektriker i Arjeplog?
Kontakta oss på 010-188 18 00  
eller info@nordelektro.se

Skellefteå / Umeå / Arvidsjaur / Arjeplog / Malå

nordelektro.se

Få en plan för ökad tillväxt
Med en skogsägarplan får du god överblick på din 
skog i dag och hur den växer. Vi inventerar din fast-
ighet och ger råd för skötsel och framtida åtgärder 
anpassade efter din skogs förutsättningar.

Beställ Skogsägarplan senast 31/3 och få 20 % rabatt!

Ring Felix så berättar han mer.
073-064 94 62

LELU.AB
LELU AB

0960-65 45 50
WWW.LELUAB.SE 

STORGATAN 81, ARVIDSJAUR

När du vänder dig till ett auktoriserat bilglasmästeri för att byta 
eller laga en trasig vindruta, kan du vara fullständigt trygg. 

Vi har utbildade bilglasmästare och besiktigas utifrån tuffa 
auktorisationskrav av det oberoende kontrollorganet Dekra.

LELU AB 
– ditt auktoriserade bilglasmästeri –

0960-65 45 59

HOS OSS HITTAR NI PRODUKTER OCH RESERVDELAR TILL 
TYNGRE FORDON, BLAND ANNAT FRÅN DESSA:

RING FÖR MER INFORMATION 0960-65 45 52

Vi byter rutor på alla bilmärken 
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PPAASSTTOORRSSEEXXPPEEDDIITTIIOONNEENNSS  VVÄÄXXEELL 
 

0960 - 478 00 
 

ÖÖPPPPEETTTTIIDDEERR 

Måndag - Onsdag kl. 10-12 
Måndag kl. 13-14.30 
Torsdag kl. 11-12  

  
Skillnadsgatan 27, 933 31 Arvidsjaur 
 
arjeplog.arvidsjaur@svenskakyrkan.se 
 
svenskakyrkan.se/arjeplog-arvidsjaurs-pastorat 
 
Arvidsjaurs församling         arvidsjaursforsamling 

Februari 2023 

Arvidsjaurs församling 

Arvidsjaur 
77//22  0099..0000  Babyhuset i församlingshemmet 

88//22  1133..0000  Kärnhuset i församlingshemmet 

 1133..3300  Knaster & Brak Mini i församlingshemmet 

 1188..3300  Kvällsmässa i församlingshemmet, M Andersson 

 1199..3300  Tema/bibelsamtal i församlingshemmet 

99//22  1144..0000  Bakfika i församlingshemmet 

 1144..3300  Knaster & Brak i församlingshemmet 

 1188..3300  Kyrkokören övar i församlingshemmet 

1122//22  1111..0000  Gudstjänst i kyrkan, Å Kågström 

1133//22  1177..0000  Språkkafé i församlingshemmet 

 1199..0000  Konsert med elever från Framnäs folkhögskola 
             i kyrkan 

1144//22  0099..0000  Babyhuset i församlingshemmet 

1155//22  1133..0000  Kärnhuset i församlingshemmet 

 1133..3300  Knaster & Brak Mini i församlingshemmet 

 1188..3300  Kvällsmässa i församlingshemmet, Å Kågström 

1166//22  1144..0000  Bakfika i församlingshemmet 

 1144..3300  Knaster & Brak i församlingshemmet 

 1188..3300  Kyrkokören övar i församlingshemmet 

1199//22  1111..0000  Mässa i kyrkan (Jan P avskedspredikar), M Björk 

 1122..0000  Kyrkkaffe i församlingshemmet 

2200//22  1177..0000  Språkkafé i församlingshemmet 

2211//22  0099..0000  Babyhuset i församlingshemmet 

Glommersträsk 
77//22  1133..0000  Symöte i Margaretasalen 

88//22  1144..1155  Juniorer i Margaretasalen 

1122//22  1188..0000  Gudstjänst i kyrkan, Å Kågström 

1155//22  1122..0000  Träff för daglediga i Margaretasalen 

 1144..1155  Juniorer i Margaretasalen 

Moskosel 
1144//22  1111..3300  Kyrklunch i kyrkan 

2200//22  1177..3300  Moskokidz i kyrkan   
  

88  ffeebbrruuaarrii  kkll..  1199..3300  ii  AArrvviiddssjjaauurrss  fföörrssaammlliinnggsshheemm  
Samtalsledare Sven-Erik Fjellström, Uppsala. 
TTeemmaa::  OOrrddeenn  oocchh  jjoorrddeenn  
Samtal om skaparorden och vårt ansvar för skapelsen, 
eller som biskop em. Martin Lönnebo uttrycker det: 
””DDeett  ffiinnnnss  ttvvåå  uuppppggiifftteerr  uuttaann  uunnddaannttaagg  llaaggddaa  ppåå  vvaarrjjee  
mmäännnniisskkaa::  rrääddddaa  jjoorrddeenn,,  rrääddddaa  ssjjäälleenn..””  
Välkomna till denna temakväll med bibeln, orden, jorden 
och samtalet i fokus. 

MMäässssaa  oocchh  JJaann  PPeerrssssoonnss    
aavvsskkeeddsspprreeddiikkaann  
SSöönnddaagg  ddeenn  1199  ffeebbrruuaarrii  kkll..  1111..0000    
är du välkommen att fira mässa i Arvidsjaurs kyrka.  
Vi får då lyssna till Jan Perssons avskedspredikan då han 
lämnar oss för att påbörja sin nya tjänst i Norsjö  
församling.  Vi får även ta del av Arvidsjaurs kyrkokör  
som sjunger under mässan. Efter mässan är alla varmt  
välkomna till kyrkkaffe i Arvidsjaurs församlingshem där  
vi alla får chansen att tacka Jan för den här tiden. 

  
Varje torsdag eftermiddag mellan kl. 14.00-15.30 
träffas vi i Arvidsjaurs församlingshem för gemenskap, 
fika och samtal. Fika till självkostnadspris och dela  
gemenskapen och samtalen vid kaffeborden. 
Ibland får vi även underhållning medan vi fikar.  
Varmt välkomna! 
AArrvviiddssjjaauurrss  fföörrssaammlliinnggsshheemm,,  ttoorrssddaaggaarr  kkll..  1144..0000 

  

Välkommen till Arvidsjaurs kyrka den 13 februari för en 
konsert med elever från klassiska linjen på Framnäs  
folkhögskola! 
AArrvviiddssjjaauurrss  kkyyrrkkaa,,  mmåånnddaagg  1133  ffeebbrruuaarrii  kkll..  1199..0000  

  

VVäällkkoommmmeenn  ttiillll  eenn  rriikkttiigg  sseemmmmeellffeesstt!!  
Det blir ingen vanlig fettisdagskarneval hos oss i år, 
men istället slår vi på stort till detta Bakfika. 
För dig som inte har hunnit bli less på semlor sen 
fettisdagen och är nyfiken på vad vi egentligen gör på 
Bakfika är detta ett utmärkt tillfälle för dig att besöka 
oss! 
AArrvviiddssjjaauurrss  fföörrssaammlliinnggsshheemm  
ttoorrssddaagg  2233  ffeebbrruuaarrii  kkll..  1144..0000  
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Kyndelsmässodagen eller 
jungfru Marie kyrkogångsdag

Uppenbarelsens ljus 

Så här i början på året då bru-
kar hustrun plocka fram våra 
fotoalbum som hon vårdar med 
stor ömhet och kärlek. Under 
åren har vi samlat på oss hur 
många fotoalbum som helst. 
Hustrun är exceptionellt noga 
med att foton som vi tar via 
våra mobilkameror inte bli kvar 
där, utan de ska framkallas och 
stoppas in i våra fotopärmar. 
Hon menar att foton ska man 
inte bara titta på i en kamera 
utan man ska fysiskt kunna ta 
på bilderna och på det sättet 
återuppleva stunden när bilden 
är tagen.
Därför sitter hon den här tiden 
på året med en penna och en 
hög av framkallade bilder för 
att dokumentera alla våra eska-
pader under året som gått.
Hon är noga med att det inte 
bara ska vara bilder från kalas 
och fester utan hon vill ha med 
vardagliga bilder från verkliga 
livet.
Därför blir bläddrandet i dessa 
fotoalbum som en resa i tiden 
med många vackra minnen 
men även sorgliga tacksam-
hetsminnen av dom som läm-
nat detta jordelivet. 
Våra barns och barnbarns 
dopgudstjänster finns med 
som härliga minnesresor in i en 
förfluten värld som vi bevarar 
med stor kärlek.

När vi möter Jesus i söndagens 
texter, berättas det om honom 
att han bärs fram till templet 
av sina föräldrar Maria och 
Josef. Föräldrarna ska göra det 
som lagen föreskriver att varje 
förstfött gossebarn ska helgas 
åt Herren. Maria och Josef var 
noga med att lagens olika 
föreskrifter skulle hållas. Det 
lilla Jesus barnet skulle 
omskäras liksom alla gosse-

barn i Israel. Omskärelsen 
var ett tecken, ett märke som 
hänvisade till lagförbundet i 
Sinai, men också till förbundet 
som Gud upprättade med 
Abraham. Genom omskärelsen 
blev Jesus upptagen i Israels 
nationella gemenskap och blev 
genom detta en del av Guds 
förbund med Israel.
 På samma sätt fick du och 
jag i dopet, nya förbundets 
märke, en vattenstämpel som 
aldrig någonsin går ur. Gud 
har liksom gett dig och mig en 
riktigt kindkram, lyft upp oss 
och sagt, ”Du är min”. 
Helgens tema är uppenbarel-
sens ljus. Det handlar om att 
Jesus är ljuset från Gud. Jesus 
ger oss en helt ny syn vad tron 
på Gud innebär. Det handlar 
inte om måste, ska eller tvunget.                           
Det handlar om upptäckten av 
att Jesus är Guds nåd till värl-
den. Att allt är uppfyllt i Jesus. 
När Symeon lyfter upp det lilla 
Jesus barnet och profeterar i 
söndagens text då ger han oss 
bilder från det himmelska foto-
albumet där bilderna talar om 
frid, frälsning, ljus, och härlig-
het. Kan du se bilden som jag 
målar upp, när Jesus ger dig 
en varm kärleksfull kindkram. 
Bara för att tala om för dig hur 
mycket han älskar dig.

 Bilden av Idas kindkram  som 
hustrun så nogsamt bevarat i 
ett av våra fotoalbum ger mig 
en glädje att även när mitt min-
ne så småningom sviktar, så 
kommer förmodligen alla dessa 
bilder hålla mitt hjärta varmt ett 
tag till. 

En skön helg önskar jag dig.
Allt gott

Gösta Degerman

”Titta här Gösta, vilken fin bild på 
dig och lilla Ida.”  Det var hustrun 
som höll upp en gammal bild på 
mig och barnbarnet Ida. Fotot var 
taget någon gång för femton år 
sedan. Förmodligen i Svensby bön-
hus där jag fick en riktig kindkram 
av den då drygt ettåriga lilla flickan.                                                                                                          

TANKAR INFÖR HELGEN

BIBLIOTEKET

 För mer info

För mer info om filmerna

17/2 kl 19.00 på Medan

Samiska seniorträffar på Arvas
SAMISK FÖRVALTNING

MEDAN BIO

KULTUR & FRITID

BIBLIOTEKET

Teater, komedi
Stolarna vid Havet

För mer info om våra
arrangemang

7/2 & 21/2 kl 10.00 - 12.00

Kulturchill 
20/2 kl 16.00 på Medan

Knattebio med knorr!
11/2 kl 13.00 på biblioteket
Vi läser en saga, sedan bio och popcorn.
Inträde + popcorn 50:-

19/2 19.00

Clockwork orange

Mucklorna

Titanic

The Banshes of Inisherin
Magic Mike´s last dance

Ant-Man and the Wasp

7/2 19.00

10/2 10.00

12/2 19.00

17/2 10.00

19/2 15.00

Throwback Tuesday

Bara i 3D

Dagbio
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Asterix, Obelix, Zlatan & Citroën 
Desigfolket hos Citroën har druckit en rejäl sipp troll-
dryck och resultatet är en skapelse som tar oss med 
till nya storfilmen om Asterix & Obelix. ”I drakens 
rike” har svensk premiär den 10:e februari och i en av 
rollerna hittar vi ingen mindre än Zlatan som spelar 
den romerska krigaren Caius Antivirus. Fotbollstjär-
nan är Cesars favoritcenturion och i en scen får vi 
se Ibrahimovic dribbla med sin stridshjälm som han 
sedan knockar motståndaren med. Concept Chariot 
har inte helt otippat hämtat inspiration från Citroën 
2CV och den galliska träkärran tog tre månader att 
bygga åt filmteamet.

Bentleys populära bisyssla
Bentley har breddat sina vingar och i engelska Crewe 
tillverkar man inte bara lyxbilar i absolut topp-
klass - utan även honung. Den nya bisysslan sköts 
av 600 000 bin som samlar in nektar från över 100 
träd och 5000 blomsterlökar. 2022 tappade man upp 
sin hitintills största skörd, vilket resulterade i tusen 
burkar med nyslungad honung. Att Bentley valt att 

utveckla ett helt nytt bisamhälle beror på att popula-
tionen av bin minskat kraftigt under de senaste åren 
och 2023 räknar man med att öka produktionen av 
världens exklusivaste honung. 

Bullitt i modern tappning
Spänn fast säkerhetsbältet och ladda upp med valfritt 
biobränsle - för just nu ligger en helt ny film om 
polismannen Frank Bullitt i startgroparna. Det var 
på världens brantaste gata i San Fransisco som en 

av tidernas mest banbrytande biljakter ägde rum 
med Steve McQueen bakom ratten på en grön Ford 
Mustang. Bradley Cooper har fått äran att axla rollen 
som Bullitt samtidigt som självaste Steven Spielberg 
står för regin. Det är dock inte fråga om någon nyin-
spelning utan en helt ny historia som inspirerats av 
originalstoryn från 1968.   

Hört & Hänt
Bilnyheter från världens alla hörn!
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Text: Jenny Nilsson / © CNP AB
Foto: CNP AB

Hypersäker Bugatti
Bugatti presenterar nu ett stilsäkert tillbehör till-
sammans med Buben & Zorweg. Mästerverket kan 
närmast beskrivas som ett superexklusivt kassaskåp 
med biometrisk säkerhet som lär få självaste Sickan 
från Jönssonligan att packa ihop sin attachéväska och 
fly fältet. Hyper Safe Collection kombinerar moderna 
linjer från hyperbilen Chiron med klassiska drag från 
Type 57 Atlantic och har exklusiva detaljer i kolfiber 
samt läder. Högsäkerhetsskåpet finns i tre färger och 
upplagan är begränsad till 75 exemplar. Priset är än så 
länge en välbevarad hemlighet. 

Klockren diamantbil
Amerikanska Tiffany & Co grundades redan 1837 
och det anrika juvelerarföretaget levererar sina 
dyrgripar till finsmakare över hela världen. Senaste 
mästerverket är en läcker bordsklocka som lär få 
många att sukta efter mer. Race Car Clock mäter 40 

centimeter och pryds av diamanter på 19,53 carat. 
Inspirationen har hämtats från femtiotalets racingbilar 
och siffran 5 på motorhuven ska föra tankarna till 
varumärkets flaggbutik på Fifth Avenue i New York. 
Den mobila klockan tillverkas i Schweiz och prislap-
pen får verkligen tiden att stanna - vad sägs om 2,2 
miljoner kronor?

Samtidigt önskar vi våran föredetta kollega  
Eva Möller all lycka till med framtida projekt!

Välkommen in till oss!
Sandbacksgatan 27 0960-124 79Arvidsjaur

86708
SOLGLASÖGON
BRADLEY

AP741580
SOLGLASÖGON
NIVAL

Trendiga solglasögon 
med frostade bågar

Solglasögon i plast med 
genomskinliga bågar, metallic 
linser och UV 400 skydd.

86709
SOLGLASÖGON
MARTY 400 UV
Solglasögon med 400 
UV-skydd

Kontakta oss för offert: 
ks.produktion@telia.com

Kontakta oss för offert: 
ks.produktion@telia.com

REKLAM SOM SYNS REKLAM SOM SYNS 
Vi hälsar vår nya medarbetare  

Paweena  
välkommen till oss, 

som vi hoppas och tror  
ska stärka vårt lag 
och förbättra vår  

kundservice!



Husvagnshuset på Södragatan i Arvidsjaur

Tel. 0960-28 19 19

Nya skotrar hemma för direkt leverans

Massor av tillbehör för din skoterkörning

Boka din service!
Snöskoter - ATV - Husvagn - Släpvagn

Gasolkaminer SolrosfröSolrosfrö  
strimmigtstrimmigt
20 Kg20 Kg

4P släpvagnar HampfröHampfrö

TalgbollarTalgbollar

JordnötterJordnötter

FågelmatareFågelmatare

Husbilar
-19 Kabe Imperial 810
-18 Kabe Imperial 910
-18 Kabe TM X780 LB
-19 Kabe Imperial TM 910

Snöskoter
-09 Ski-doo Renegade 600
-21 Ski-doo Summit Expert
-20 Ski-doo Summit 600
-17 Ski-doo Freeride 800
-07 Lynx GT Adventure 600
-19 Ski-doo Summit 850

Husvagnar
-17 Kabe Royal 630 ETDL
-20 Polar 650 BQD
-17 Adria Alpina 763 UK
-19 Adria Alpina 753 UT
-10 Polar 590 BK
-19 Kabe Ametist 560 XL KS Snöskoter

-18 Ski-doo Renegade 850
-22 Ski-doo BC Sport 600
-06 Yamaha Viking
-19 Lynx Xtrim SC 900
-23 Lynx Xterrain 850
-23 Lynx 49 Ranger 600

Husvagnar
-21 Adria Adora 613 HT
-22 Kabe estate 780 DGDL
-22 Kabe Estate 660 DGDL
-17 Kabe Classic 560 LB
-06 Polar 730 TR DB
-10 Adria Classica 743 UT
-22 Polar 650 BQW Cust.
-13 Adria Alpina 743 UP
-14 Adria Alpina 743 UT
-21 Adria Adora 613 HT

Släpvagn
-97 4P Big twin Kåpa
-23 ÅTM Racing 360 Kåpa
-23 NorthGrade BRP 490 Kåpa
-23 Fogelsta 1945 Kåpa

ATV
-22 Can-Am Traxter HD9
-22 CF Moto Uforce 600

Kanonpris
skoterolja

3 styck
1.689:-

Ord. 2.520:-
840:-

1 st

695:-

Värmedriven
kaminfläkt

Airflow 908Airflow 908

SolpanelerSolpaneler
SunwindSunwind

Allt från solceller till Allt från solceller till 
hela solcells-pakethela solcells-paket


