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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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Vi söker entreprenörer
Är du entreprenör inom gallring och slutavverkning i 
Arvidsjaur/Älvsbyns kommun. Hör av dig till oss!

Kontakta Hanna Eriksson för mer info.
Ring 072-142 09 68 eller mejla 
hanna.eriksson@norraskog.se

norraskog.se

Under mars månad kör vi kampanjpris  
på Elbilsladdare.
Zaptec Go 22kw med Enegic Lastbalancering  
inkl. standard installation:  9 990 kr.
(Sladd ingår ej i priset)

Kontakta oss för installation i Arvidsjaur, Arjeplog eller 
Malå med omnejd 010-188 1800 eller info@nordelektro.se

Arvidsjaur |  Arjeplog |  Malå

nordelektro.se

Framtidssäkra er fastighet!
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Vitvaror, Värmepumpar, Hem-el, Kök, Personvård, Belysning

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

399:-Pris

TERMO • 350W
SKOTORK

4490:-Pris från

OZONEAIR PURIFY

”SVERIGES BÄSTA  
LUFTRENARE” TEFAL

STRYKJÄRN

Ord. pris 1.295:-
995:-Pris

PHILIPS
ONEBLADE

666:-Pris

SATAKE OUTDOOR • 58CM
STEKHÄLL

1.999:-Pris

SATAKE OUTDOOR
GRILLPLATTA

599:-Pris

BRAUN FACE TRIMMER
ANSIKTSTRIMMER

287:-Pris

VÄLKOMMEN IN  
FÖR INSPIRATION,  
ELLER BOKA ETT  

GRATIS KÖKSMÖTE! 
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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
Sandbacksgatan 27, 933 33 Arvidsjaur
Epost: ks.reception@telia.com
www.ks-reklam.se

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 SÄLJES ÖVRIGT KÖPES

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

Unikt tillfälle att fräscha 
upp din SUBARU med nya okörda 

225/60R17 Bridgestone Dueler däck 
på helt nya 17” orginal aluminiumfäl-

gar. Pris 9.999:-. 070-558 47 13

Trigger, trehjulig el-scooter
(man kan stå eller sitta på den). 

I princip inte använd.
Finns i Västra Åliden.

Pris: 4000 kr ( nypris drygt 8000 kr), 
prutat och klart.
070-625 87 08

TRÄBORD OCH STOLAR
 Ena bordet har 4 st stolar och det 
andra bordet har 2 st sittbänkar.

Pris 2700 kr
för bordet med 4 stolar och

2500 kr för bordet med bänkar.
Tel.070-209 55 52 ,

pentti.dyster@telia.com.

SÅGVERK
Cirkelsågverk ex. Laimaet eller

Karasåg köpes.
TEL. 070- 446 60 01

VÄGGKLOCKOR REPARERAS
Hämtas inom  

Arvidsjaur samhälle
Tel. 070-648 57 27

ADAK KAFFEKVARN
Finns det någon som kan tänka sig 

skänka en röd kaffekvarn fårn Adak?
Många hade förr sådana i sina hem, 

men på Gamla Prästgården
har vi ingen!

Tack på förhand!
Ring Gamla Prästgården 0960-124 28

Svanenmärkt trycksak, 3041 0174

Nästa nr utkommerNästa nr utkommer

TISDAGTISDAG 21/321/3
BOKA DIN PLATS NU!  BOKA DIN PLATS NU!  

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

MANUSSTOPP 16/3MANUSSTOPP 16/3
KL 09.00KL 09.00

Solen uppe Solen uppe 
10 timmar & 42 minuter10 timmar & 42 minuter
Soluppgång 06:34 - Solnedgång 17:16Soluppgång 06:34 - Solnedgång 17:16

(Arvidsjaur 2023-03-07)
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Husvagnshuset på Södragatan i Arvidsjaur

Tel. 0960-28 19 19

4P släpvagnar

Sittdyna Bålpanna Smörgåsjärn Eldbox
Embla

1.590:-

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt.
TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

BRP
ON TOUR
TOR 9/3 KL 12:00 - 19:00.

V Ä L K O M M E N
P Å  V I S N I N G  A V  N Y A

2 0 2 4
V I  K O M M E R  S E R V E R A  H A M B U R G A R E

K O N T A K T A  O S S
F Ö R  M E R  I N F O R M A T I O N

HITTA DIN NYA
2024 MODELL

HOS OSS

SÖDRAGATAN 14
933 31 ARVIDSJAUR
TEL: 0960-28 19 19

ÖPPETTIDER
VARDAGAR: 08:00-17:00
LÖRDAGAR 10-13



6

SkotertiderSkotertider

och mycket mer, kolla med oss först!

Skoterkapell

L

XL

XXL

329:-

369:-

399:-

Prisexempel

1095:-

Torkarblad

ETX20HL-BS

SkoterbatteriSkoterbatteri

349:- 99:-

2-T Snow

SkoteroljaSkoterolja

1 Lit4 Lit

YKB fortbildningsvecka
(Yrkeskompetensbevis för lastbilsförare)

Mån 
Tis 
Ons 
Tor 
Fre

20 mars 
21 mars 
22 mars 
23 mars 
24 mars

Delkurs 1 
Delkurs 2 
Delkurs 3 
Delkurs 4 
Delkurs 5

Arvidsjaur 
Arvidsjaur 
Arvidsjaur 
Arvidsjaur 
Arvidsjaur

Plats Hotell Laponia 
Gamla som nya kunder Välkomna!

info. / anmälan: 
info@muek.com 
070-535 35 86 
www.muek.com

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

Kampanj 
på Dusch- & Möbelpaket

 från 

Macro Design
Empire & Spirit 

duschpaket 

Crown & Heart 
möbelpaket. 

I paketet ingår Asti takdusch. 
Krom eller mattsvart till Spirit. 

Vit eller mattsvart på 
Empire duschpaket.

Välkommen in till oss 
för mer info.

Kampanjen gäller t.o.m. 31 Juli 2023.



7

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

Hos Smycka ingår alltid invändig gravyr och 12 månaders försäkring vid köp av Classicringar i 18K. 

Vilken är din drömring  
   från Classic?

HELLGRENS UR, OPTIK & GULD
Storgatan 10, Arvidsjaur
Mån –fre kl. 9 – 17.30 (lunch kl. 12 – 13) 
19/12 kl. 10-15, 20/12 kl. 12-15, 23/12 kl. 9-15
Tel: 0960-101 29, smycka.se  

Julklappstips!

330:-

1 898:-

998:-

1 390:-

430:-

350:-

290:-

299:-

299:-

1259:-

749:-

Renovera, bygga om eller 
bygga till?

Vi hjälper er med allt från 
fönsterbyten och badrum till 
takbyten och rena 
ombyggnationer.
Välkommen med er förfrågan.
070 36 58 600
arbyggtjanst@gmail.com

Renovera, bygga om eller 
bygga till?

Vi hjälper er med allt från 
fönsterbyten och badrum till 
takbyten och rena 
ombyggnationer.
Välkommen med er förfrågan.
070 36 58 600
arbyggtjanst@gmail.com

 
 

  
Sveaskog bjuder in till invigning av fisket i Norra Akkajauresjön vid foten av Jan- 
Svensamössan. Sveaskog som äger sjön har planterat in närmare ett halvt ton röding 
och vill nu med en pimpeltävling öppna fisket i sjön.  
 
Tider 
09.30-10.30  Registrering för pimpeltävling 
10.30-12.00  Pimpeltävling 
12.00-12.30  Invägning och prisutdelning 
12.00-13.00  Sveaskog bjuder på hamburgare och kaffe 
 
Hitta hit 
Bil: Sveaskog har plogat upp en parkering längs vägen vid sjöns östra sida. Härifrån är det cirka  
1 km till sjöns västra sida där vi kommer att ha samlingsplats för tävling, mat, fika etc. Vi kommer  
att packa spår på sjön och även erbjuda skoterskjuts från parkeringen. Skyltat från E45 mot Jan-
Svensamössans naturreservat. 
 
Skoter: Sveaskog kommer att packa spår från Avaviken samt från Gullön. Se karta. 
 
Fiskekort 
Sveaskogs fiskekort gäller för allt fiske på sjön, alla under 20 år fiskar gratis. Köps på denna länk: 
https://www.sveaskog.se/fiskenord/ 
 
Deltagande i tävling 
Alla som ska delta i tävlingen ska registrera sig vid samlingsplatsen i sjöns västra ända innan  
10.30. Biljetten för att delta är en numrerad kåsa från Sveaskog. Giltigt fiskekort ska uppvisas 
 vid registrering. Sammanlagd vikt räknas.  
  
Priser 
Pokaler samt presentkort hos handlare i Arvidsjaur till plats 1-3. 1:a 1500 kr, 2:a 1000 kr,  
3:e 500 kr. Utöver detta lottas fina nyttopriser från Sveaskog ut på startnumret. 
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Sveaskog bjuder in till invigning av fisket i Norra  
Akkajauresjön vid foten av Jan- Svensamössan. 
Sveaskog som äger sjön har planterat in närmare 
ett halvt ton röding och vill nu med en pimpeltävling 
öppna fisket i sjön. 
 
Tider 
 
 
 
 
 Hitta hit 
Bil: Sveaskog har plogat upp en parkering längs vägen vid 
sjöns östra sida. Härifrån är det cirka  1 km till sjöns västra sida 
där vi kommer att ha samlingsplats för tävling, mat, fika etc. Vi 
kommer att packa spår på sjön och även erbjuda skoterskjuts 
från parkeringen. Skyltat från E45 mot Jan-Svensamössans 
naturreservat. 
Skoter: Sveaskog kommer att packa spår från Avaviken samt 
från Gullön. Se karta. 

Fiskekort 
Sveaskogs fiskekort gäller för allt fiske på sjön, alla under 20 år 
fiskar gratis.  
Köps på denna länk: https://www.sveaskog.se/fiskenord/ 

Deltagande i tävling 
Alla som ska delta i tävlingen ska registrera sig vid samlings-
platsen i sjöns västra ända innan 10.30. Biljetten för att delta är 
en numrerad kåsa från Sveaskog. Giltigt fiskekort ska uppvisas  
vid registrering. Sammanlagd vikt räknas.  

Priser 
Pokaler samt presentkort hos handlare i Arvidsjaur till plats 1-3. 
1:a 1500 kr, 2:a 1000 kr, 3:e 500 kr. Utöver detta lottas fina 
nyttopriser från Sveaskog ut på startnumret. 

Kontaktperson  
Mikael Wikström Tel. 070-609 44 18 
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Vi är här för dig
Vi finns här för dig i små och stora stunder. Nära och 
tillgängligt är självklart för oss. Andra drar från stan, 
men vi vill vara här. 

Välj lokalt du med.

LFnorrbotten.se

Ring oss
0960-553 00
Mejla oss
info@LFnorrbotten.se
Adress
Storgatan 23 
933 32 Arvidsjaur

För anmälan och mer info ring 0960-134 00 eller mejla arvidsjaur@sv.se
Läs mer på sv.se/norrbotten

Kurser hos SV Arvidsjaur!
Jägarexamen 10 träffar. Pris 2295 kr inkl. jägarboxen.
Teorikurs för dig som vill ta jägarexamen. Ungdomar under 18 år får rabatt.
 
Jägarexamen intensiv start 1/4 kl. 18.00-21.00 Pris 2495 kr inkl. bok.
En helgkurs för dig som vill ta jägarexamen, hämta ut boken och läs innan kursen
börjar. Prov skrivs på söndagen.
 
Sy- och samtalskupan, måndagar kl. 17.30 på Församlingshemmet. Gratis!
Vi återbrukar, fikar och samtalar tillsammans. I samarbete med Svenska kyrkan,
Röda Korset och Sparbanken Nord - Framtidsbanken.
 
Android smartphone och datorkurs för nybörjare - intresseanmälan
Lär dig använda din smartphone eller dator. Bank-ID, sociala medier, mejl med
mera!
 
Biodling för nybörjare - intresseanmälan
Lär dig grunderna i biodling för att börja med ditt egna bisamhälle.
 
Starta kompiscirkel: bokcirkel, tretton vandringar, odling, sockerbomben, vilda
växter, köksträdgården, grilla, handarbete, ett hållbart liv, barnmat, insektshotell...
Kom gärna med egna förslag!

Plats för nytänkande

Buggkurs med Dansdraget från Älvsbyn 
för nybörjare och för dig som vill uppdatera dig
Torsdag 16/3 kl 18-21 

Sista Jägarexamens kursen innan i höst
Intensivkurs 14-16/4 

Vi söker volontärer
Skulle du vilja vara med och sätta en guldkant på tillvaron för äldre 
människor? Då är du den vi söker. Som volontär jobbar du med olika 
aktiviteter för äldre och andra daglediga det kan vara allt från högläsning, 
sticka och virka, måla, aktuella händelser, hur var det förr i tiden m.m allt 
utifrån deltagarnas önskemål. Låter detta intressant?  Hör av dig till oss.

Kamratcirklar/ kursledare
Har du ett intresse som du brinner för och vill dela det med andra hör av 
dig till oss, då kan ni starta en kamratcirkel. 
Vi söker även ledare till olika cirklar, hör gärna av dig till oss om du är 
intresserad

Kontoret har öppet mån-tis 8-17, onsdag 10-15 
dessa tider gäller tom v 14, 
se kommande annons för nya öppettider

Läs mer på sv.se/norrbotten eller hör av dig till oss 0960-134 00

BLOMSTERA  

STORGATAN 16, ARVIDSJAUR   0960-102 09   INFO@BLOMSTERA.SE 
ÖPPETTIDER: MÅN-TORS 10-17.30, FRE 9.30-17.30, LÖR 10-14

SPORTLOVS-
ERBJUDANDE! 

TULPANER  
20 ST FÖR 100 KR 

KRUKVÄXTER  
TA 3 BETALA FÖR 2 

(gäller vecka 10)
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Prästberget

10-12/3 10-14
7-9/3 10-14  & 18-20 .30

Badhuset
6-10/3 12-19
11/3 12-16

Chi l l
P i zza  & f i lm

7/3 17-22 Brädspe lskvä l l
8/3 "T je jkvä l l "  

In ternat ione l la  kv innodagen
17-22

9/3 17-22
10/3 17-22

UG Källarn

10/3

Sport lovsmaraton!

11/3

12/3

18.00

14 .00

14 .00

Sagan om r ingen :  Härskarr ingen

Sagan om de två  tornen

Sagan om konungens  å terkomst

Medan Bio
7/3 19.00 Throwback  Tuesday
Kr igarens  s jä l

Ishallen
4-12/3 10-16 Fr iåkn ing
Även ute isbana f inns  t i l l gäng l ig

Biblioteket
9/3 drop- in  mel lan  13-15
Bebisbokbabbe l  0 -3år
Syskon vä lkomna

Samisk förvaltning
7/3 Samisk  sen ior t rä f f  på  Arvas

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

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:-

VÅRKLÄDERNA

ÄR HÄR!

SOFSHELLJACKA 
549:95 
HOODIE
379:95
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www.bamseprodukter.se    info@bamseprodukter.se   0910-880 19

SWEDISH 
QUALITY 
PRODUCT

Visning av flerkutterhyvlar, snickerimaskiner, bärbara skogsvinschar, Järnhästen Flex.

LÖRDAG 18/3 KL 10-15, FLOCKTJÄRN, SKELLEFTEÅ
Skogsdag fylld med aktiviteter & erbjudanden,

produktvisningar inom skogsbruk & träförädling!

Varmt välkommen till

hos Bamsesågen!
ÖPPET HUS

 

Alstor 8x8 miniskotare
Demokörning och provkörning. 
Upptäck möjligheterna med Alstor!

Arborist klättrar 
och fäller träd 
från toppen!
Uppvisning kl 12.30.

Skulptursågning
med motorsåg
Stort marknads-
område
Förädlat kött, fika, hantverk
och mycket mer!

Oregon skogsprodukter
Motorsågskedjor och skogskläder
till oslagbara mässpriser!

Prata skog med SCA Skog
Provskytte och yxkastning
Aktiviteter för barn

Ridningförbarn!

0910-880 19   |    bamseprodukter.se

 
 

www.bamseprodukter.se    info@bamseprodukter.se   0910-880 19

SWEDISH 
QUALITY 
PRODUCT

Servering av hamburgare, galna kampanjer och mycket mer!  
För vägbeskrivning, uppdateringar och annan information, se hemsida eller ring för frågor. 

Bjuder på 
skogskaffe 

& bulle

Visning av sågverkVisning av hyvlar

Med-
verkande

företag

Tredje söndagen i fastan

Kampen mot ondskan

När jag jobbade som snickare 
sjöng jag oftast medan jag 
arbetade med olika byggpro-
jekt och ibland glömde jag bort 
att det fanns folk omkring mig 
som hörde min sång. Jag hade 
kommit till tro några år tidigare 
och var väldigt upptagen med 
att tala med Jesus om allt möj-
ligt som rörde min vardag.
Men det medförde också att 
jag fick ta emot mothugg, 
pennalism och vuxenmobbing 
i stället. Jag har fått nåden att 
förlåta alla som på olika sätt 
försökt förlöjliga och baktala 
mig, både i rollen som snick-
are, men tyvärr också i rollen 
som predikant och präst.
Det jag skriver här i krönikan 
tas inte emot av alla med tack-
samhet utan det finns ett följe 
av personer som ifrågasätter 
och misstänkliggör mina inten-
tioner med mitt skrivande.
Det finns en kamp mot ond-
skan i vår allra vanligaste 
vardag.

I kyrkan talar vi om Teodicépro-
blemet när vi pratar om lidan-
det och ondskan i världen. Frå-
gan har förföljt oss i alla tider. 
Varför finns lidandet?  Varför 
finns ondskan? Varför kan inte 
bara Gud stoppa det hemska 
kriget i Ukraina? Det svar jag 
har är, att jag inte vet. Gud har 
all makt. JA. Men ändå kvarstår 
lidandets problem. 

Ukrainas kristna ropar på sam-
ma sätt som pappan i helgens 
evangelietext, …...     ”Hjälp 
oss, ….jag tror hjälp min otro!”  
Det ropet hörs och nås oss 
från miljoner Ukrainare som 
flyr sitt land eller sitter fast i 
något sönderbombat hus. Eller 
från raserade hus i Turkiet och 
Syrien. Eller från en helt vanlig 
Svensk familj där allt av hopp 
har grusats. 

Människor med svårigheter och 
problem flockar sig kring Je-
sus. Han möter dom, ser dom 
och hjälper dom på olika sätt. 

I den gamaltestamentliga 
texten läser vi om hur Elia ut-
manade och besegrade Baals 
profeterna. 
Elia hade varit med om pen-
nalism, förföljelse, och vuxen 
mobbing. Hoten kom både från 
den regerande makten genom 
drottning Isebel men också 
från den fromma Baals eliten. 
Han visade stort mod precis 
som det Ukrainska folket i dag 
visar mot den Ryska armén.

Folket ropade när de såg hur 
Gud besvarade Elias bön 
genom att låta eld falla ned 
över det altare som Elia hade 
iordningställt. Då ropade de 
samfällt att, Herren är Gud , 
och  Elias seger blev total. 
Elia får vara en förebild för Kris-
tus som i ringhet, förföljelse, 
förtal, ifrågasättande och för-
nedring besegrar död, djävul 
och värld, och frälser sitt folk 
ifrån fiendens sataniska makt.
Till sist har jag en fråga som 
jag vill ställa till dig som läser 
detta, hur är din tro? Är det 
som pappan  i texten som i 
tvivlande tro sa; hjälp min otro, 
eller som Elias tro där Gud 
svarade med eld från himlen? 
Hur din tro än är så är ditt rop 
vänt till Herren, han hör den 
stilla viskningen likaväl som de 
höga ropen. Var inte rädd, han 
går inte förbi dig.

En skön helg önskar jag dig.
Allt gott

Gösta Degerman

”Han är min sång och min glädje, han är min Herre och Gud. 
Jesus i dina händer jag vilar till livets slut.” Den sången 
sjöng jag kanske lite väl högt från min byggarbetsplats mitt i 
Umeås centrum.      - Bra sång det där; den recensionen fick 
jag av en man som kikade upp till den byggställning jag stod 
på. Senare upptäckte jag att det var EFS distrikts förestånda-
re Halvar Eriksson som uppmuntrade mig med de orden.
Bra sång det där.                                                                         

TANKAR INFÖR HELGEN
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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
17/3 kl. 12.30

Anmälan via Hemsidan / E-handel

RISK 2
20/3 kl. 8.00 & ev kl. 13.00
Anmälan via Hemsidan / E-handel

INTRODUKTIONS-
UTBILDNING

Plats: Storgatan 14 Arvidsjaur 
Lördag 25/3 kl. 10.00

Anmälan via Hemsidan / E-handel AM-UTBILDNING
Starter

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

Anmälan via Hemsidan / E-handel

PLANERA HELA DIN UTBILDNING
Har du kört mycket hemma så hjälper vi dig 

med all planering ända fram till körkort.
Hör av dig för bokning av en 
PLANERINGSLEKTION!

Nu börjar vi med 
TAXIFÖRARUTBILDNING

Digitalt eller på plats hos oss. 
Första utbildningen (digital) startar 27/3.

Läs mer på hemsidan
Boka via hemsidan/ E-handel/ kurser.

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!

FörbränningstoaletterFörbränningstoaletter

2 ex. kvar!
2 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

CinderellaCinderella
förbränningstoaletterförbränningstoaletter

Classic

Comfort

Freedom

Nyhet!Nyhet!

Vi har hela separetts sortimentVi har hela separetts sortiment

Inkl 4 meter 
ventilationssats

25.200:-25.200:-
Cindi FamilyCindi Family

Ord. pris 31.200:-

• Komplett avfallshanteringslösning,
  förbränner allt avfall
• Inget vatten, inget avlopp
• Tillverkad i Norge, design av hög kvalitet
• 3 års garanti
• OBS! Installationssats ingår inte vid köp av toalett

• Komplett avfallshanteringslösning,
  förbränner allt avfall
• Inget vatten, inget avlopp
• Tillverkad i Norge, design av hög kvalitet
• 3 års garanti
• OBS! Installationssats ingår inte vid köp av toalett

• Perfekt för områden med liten eller ingen tillgång till el
• Komplett toalettlösning, bränner allt avfall
• Kräver ingen tank, vatten eller avlopp
• Norsktillverkad och av hög kvalitet
• 3 års garanti
• OBS! Installationssats ingår inte vid köp av toalett
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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 

Mars 2023 

Arvidsjaurs församling 

Arvidsjaur 
77//33  1111..0000  Sportlovs-Bikupa i församlingshemmet 

88//33  1188..3300  Kvällsmässa i församlingshemmet, M Andersson 

 1199..3300  Tema/Bibelsamtal i församlingshemmet 

99//33  1144..0000  Bakfika i församlingshemmet 

1122//33  1111..0000  Gudstjänst för små & stora i kyrkan, M Björk 

1133//33  1177..0000  Språkkafé i församlingshemmet 

1144//33  0099..0000  Babyhuset i församlingshemmet 

1155//33  1133..0000  Kärnhuset i församlingshemmet 

 1133..3300  Knaster & Brak Mini i församlingshemmet 

 1188..3300  Kvällsmässa i församlingshemmet, Å Kågström 

1166//33  1144..0000  Bakfika i församlingshemmet 
  1188..3300  Kyrkokören övar i församlingshemmet 

1199//33  1111..0000  Mässa i kyrkan, M Andersson 

2200//33  1177..0000  Språkkafé i församlingshemmet 

2211//33  0099..0000  Babyhuset HLR i församlingshemmet 

 

Glommersträsk 
88//33  1133..0000  Symöte i Margaretasalen 

1122//33  1188..0000  Sinnesrogudstjänst i kyrkan, Å Kågström 

1133//33  0099..0000  Kyrkans barntimmar i Margaretasalen 

2200//33  0099..0000  Kyrkans barntimmar i Margaretasalen 

 

Moskosel 
1144//33  1111..3300  Kyrklunch i kyrkan 

2200//33  1177..3300  Moskokidz i kyrkan 

 

 
 
JJoobbbbaa  hhooss  oossss  ii  ssoommmmaarr!!  
  VVIIKKTTIIGG  IINNFFOORRMMAATTIIOONN!!  
II  fföörrrraa  nnuummrreett  aavv  AAnnnnoonnss  XX::eett  ssttåårr  ddeett  ffeell  ddaattuumm  fföörr  ssoommmmaarr--  
jjoobbbbssppeerriiooddeerrnnaa..  DDee  äärr  nnuu  uuppppddaatteerraaddee  ppåå  vvåårr  hheemmssiiddaa  oocchh  dduu  
kkaann  ssee  ddee  nnyyaa  ddaattuummeenn  hhäärr  nneeddaannfföörr..  HHaarr  dduu  rreeddaann  hhuunnnniitt  ssöökkaa  
nnååggoonn  aavv  ddee  ””ggaammllaa””  ppeerriiooddeerrnnaa  sseenn  fföörrrraa  nnuummrreett  oocchh  vviillll  äännddrraa  
nnååggoott,,  vväännlliiggeenn  kkoonnttaakkttaa  LLiinnuuss..  
  
Vi söker sommarjobbare på kyrkogården i Arvidsjaur! 
Du som är född 2005-2007 kan ansöka om sommarjobb 
under 3 veckor i tre perioder. 
Du kan välja en av följande perioder: 
Observera nya datum! Datum från förra numret gäller ej! 
PPeerriioodd  11::  1199//66  --  77//77  
PPeerriioodd  22::  1100//77  --  2288//77  
PPeerriioodd  33::  3311//77  --  1188//88  
AAnnggee  ii  ddiinn  aannssöökkaann  vviillkkeenn  ppeerriioodd  dduu  vviillll  aarrbbeettaa  ii..  
Dina arbetsuppgifter kommer vara trädgårdsarbete, blom- 
plantering, gräsklippning och dylikt. 
För anmälan eller mer information, kontakta Linus Almerborn: 
Tel: 00996600  --  447788  1177 
Maila din ansökan till lliinnuuss..aallmmeerrbboorrnn@@ssvveennsskkaakkyyrrkkaann..ssee  
  
SSäässoonnggssaarrbbeettaarree  sökes för arbete på kyrkogården med start 
2222//55  ffrraamm  ttiillll  66//1100. Vissa säsongarbetare kan komma att 
arbeta kortare perioder än ovan nämnda period. 
B-körkort är meriterande. 
För anmälan eller mer information, kontakta Linus Almerborn: 
Tel: 00996600  --  447788  1177 
Maila din ansökan till lliinnuuss..aallmmeerrbboorrnn@@ssvveennsskkaakkyyrrkkaann..ssee  
DDiinn  aannssöökkaann  sskkaa  hhaa  kkoommmmiitt  iinn  iinnnnaann  3311//33  ttiillll  LLiinnuuss..  
DDeettttaa  ggäälllleerr  fföörr  bbååddee  ssoommmmaarrjjoobbbbaarree  oocchh  ssäässoonnggssaarrbbeettaarree..  

  
Välkommen till våra aktiviteter i Moskosels kyrka i mars! 

 TTIISSDDAAGG  1144  MMAARRSS  KKLL..  1111..3300  
Kyrklunch med Eva Karlsson 
 MMÅÅNNDDAAGG  2200  MMAARRSS  KKLL..  1177..3300  
Moskokidz med Kerstin Marklund och Linn Arvidsson 
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#Varje Dag Är Kvinnodag

#StoppaBarnäktenskap

”Att vi behöver fira kvinnodagen betyder att vi

inte har lika rättigheter. Jag ser fram emot den

dagen då vi inte längre behöver en kvinnodag,

utan där varje dag tillhör kvinnor och män,

på lika villkor.”

-Helena Biehl ”Ni kvinnor som befinner er i en skadlig
relation med en man - bryt er loss! Låt ingen

trampa på er. Stå upp och låt ingen få 
förödmjuka, förnedra eller bruka våld på er.

Det finns hjälp att få. Lid inte i tystnad”
-Gunilla Persson

”Kvinnor har kämpat för kvinnors rättigheter i 

decennier och vi ska komma längre. Tillsammans 
är vi STARKA”

”Förlossningsvården. I Norrland tvingas många 

kvinnor köra långväga för att ens komma till en

förlossningssal. Jag har själv fött barn och vet

vilken rädsla en förlossning i vanliga fall

...Det är en fråga som politikerna måste 

fokusera mer på. Även att öka kvinnors trygghet

i samhället, ingen ska behöva känna rädsla för

att gå hem ensam på kvällen”

-Margaux Dietz

#HeForShe

#InternationellaKvinnodagen

#MeToo

#GENDEREQUALITY

Kvinno O jouren
Hera

In
ter

nationella kvinnodagen 8:e mars

Felanmälan
0960-175 57, eller ”Mina sidor” på webben.

Akuta fel kvällar och helger
Securitas 010-470 57 10

Stängt 15-16 mars
Hela företaget har stängt pga. utbildning.

Stängt förmiddag 8 mars
Utbildning under förmiddagen. 
Vi är på plats igen efter kl 13.00
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Arvidsjaur
0960- 558 50

arvidsjaur@lansfast.se
lansfast.se/arvidsjaur

Friliggande villa,
Arvidsjaur
Adress: Skomakaregatan 6
Pris: 650 000 kr 
Boarea: 84 kvm Biarea: 84 kvm 
Antal rum: 3
Tomtarea: 870 kvm Byggår: 1955
Energiklass: C

Mäklare: Daniel Nyström, 073-800 87 87

Friliggande villa,
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

Friliggande villa,
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

Friliggande villa,
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

Fritidshus i Norrmalm
Arvidsjaur
Adress: Norrmalm 12
Boarea: 131 kvm Antal rum: 4
Tomtarea: 1 875 kvm 
Detta fritidshus kommer till försäljning 
inom kort. 
Kontakta mäklaren för mer information.

Mäklare: Daniel Nyström, 073-800 87 87

Friliggande villa i Arvidsjaur,
Arvidsjaur
Adress: Villavägen 73
Boarea: 150 kvm Biarea: 57 kvm 
Antal rum: 6
Denna villa kommer till försäljning inom 
kort. Kontakta mäklaren för mer 
information.

Mäklare: Daniel Nyström, 073-800 87 87

Fritidshus i Bäverholmen,
Arjeplog
Adress: Bäverholmen 6
Boarea: 50 kvm 
Tomtarea: 1 570 kvm Byggår: 2019
Detta fritidshus kommer till försäljning 
inom kort. Kontakta mäklaren för mer 
information.

Mäklare: Daniel Nyström, 073-800 87 87
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Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
Arvidsjaur
Storgatan 23, 933 32 Arvidsjaur
0960- 558 50
arvidsjaur@lansfast.se

Lång erfarenhet, lokal kännedom och trygghet gör att vi är det 
självklara valet när du ska sälja din bostad. 
Vi hjälper dig genom hela föräljningsprocessen.
Kontakta oss så berättar vi mer!

Trygga, kunniga 
och personliga
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Sandbacksgatan 27
Arvidsjaur 0960-124 79

&

Nyhet!  Nyhet!  Nyhet! Nyhet!

Nu hittar ni MASCOT 
yrkeskläder hos oss!

MASCOT är en av Europas största producenter av 
yrkeskläder och det är med stor glädje som vi nu kan 

erbjuda detta fina märke i vår butik!

MASCOT är en officiell partner till 
Formel 1 Alfa Romeo F1 Team Stake.
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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

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

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

Många fina nyheter i 
Trendsortimentet
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FÖRENINGSRUTAN

               Arvidsjaurs Allmänning
Skogsägarskolan

Efter ett uppehåll p.g.a. Covid återupptar vi våra  
informationsträffar.  
 
På schemat denna gång: 
Skogsstyrelsen berättar om skogsbrukets målbilder.
Sparbanken informerar om deras utbud och hjälp till  
skogsägare. 

Vi träffas på Hotell Laponia kl: 19.00

ks-reklam.se      ks-reklam.se    ks-reklam.se      ks-reklam.se   ks-reklam.se      

Sandbacksgatan 27 Arvidsjaur

Besök oss på webben

Här hittar ni mer än 380.000 artiklar för att profilera ert företag!

Vi hjälper er att
profilera ert företag!
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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

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. 

Med T-Cross får du en smidig bil med SUV-egenskaper. Du sitter högt med 
bra överblick, lastutrymmet är praktiskt och säkerhetsnivån är hög. Lika 
smidig är privatleasingen. Du betalar ingen kontantinsats, service ingår och 
du får allt på samma månadsfaktura. Välkommen att upptäcka mer.

T-Cross.  
Choice billån från 1995 kr/månad inklusive serviceavtal.

Enklaste sättet att 
köra en ny T-Cross. 

Köp till MVK & Vinterhjul för 395:-/mån 
alt 19 900:- kontantpris

ÅRSMÖTEÅRSMÖTE

Varmt välkomna! 

•Sedvanliga årsmöteshandlingar

Vi bjuder på smörgåstårta och kaffe

Onsdag den 22 mars kl 18.15

Rotundan Meedborgarhuset

Mejladress: arvidsjaur@socialdemokraterna.se

Telefon: 079-104 25 25

Facebook: Socialdemokraterna i Arvidsjaur I ARVIDSJAURS KOMMUN
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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

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

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

NYHET!

Nu finns BENSIN vid vår anläggning på 
INDUSTRIVÄGEN, ARVIDSJAUR

Perfekt för dig som är skoteråkare, 
följ skyltar vid leden!



23

Kökets öppettider: 
Mån-Sön: 18:00-22:00 

Se meny på vår hemsida

FJÄLLS PUB & BISTRO

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

Förköp på Tickster.com. Leg 18 år
 

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: 11:00-14:00 

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

PÅSK

Skärtorsdag: 
Tacobuffé | Vuxen 185:- | Barn 95:- 

Långfredag:
Grillkväll | Vuxen 245:- | Barn 95:-

Påsklördag: 
PÅskbuffé | Vuxen 345:- | Barn 95:-

Läs mer på vår hemsida - boka online!

17 MARS 
Skaldjursplatå 595:- 

Läs mer på hotell-laponia.se/evenemang  
Boka din plats online! 

Det här händer på

EN DEL AV PITE HAVSBAD GROUP



0960-65 45 50
WWW.LELUAB.SE 

STORGATAN 81, ARVIDSJAUR

Förboka din snöskoter inför nästa säsong    – hos oss!     

Mer info kommer på våra sociala medier         LELU ABLELU.AB


