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Tredje gången gillt –
äntligen är det dags!
En lång väntan har det varit och aldrig kunde
vi väl tro efter avslutad mässa 2019 att det
skulle ta tre år till nästa gång. Alla har vi under
denna perioden saknat att få träffa människor
i verkliga livet och i trevliga sammanhang så
nu har vi verkligen tillfälle att få mötas igen.
Det känns extra bra att få ha mässan på
Gammplatsen detta år då det innebär att vi
fortfarande kan hålla lite distans till varandra
och vistas i dess vackra utemiljö.
I år bjuder mässan på intressanta föreläsningar,
bland annat om vargbeståndets reglering,
något ni inte vill missa. ”The Swedish cowboy”,
Fredrik Lundman, Piteå underhåller oss och
för de minsta blir det magisk show med Peppe,
lekland och minitivoli. Årets program hittar
du i tidningen du håller i. Jägarförbundet har
blivit med ny ordförande för Västerbotten,
Calle Franklin som på fredag inviger mässan.
Det är startskottet för en trevlig
helg i Lycksele.
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VR-SKYTTE

Bli medlem redan idag – läs mer på jagareforbundet.se/medlem
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#packatoklart
Läs mer om hur du packar rätt på bussgods.se
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Självklart med
kvinna på jakt
Vid vägs ände, eller, möjligen dess början, bor jägaren
Mona Eriksson med sin familj. Detta med jakt känns väldig naturligt. Ungefär: den som bor i Tjärnliden i Norsjö
kommun, ungefär mitt emellan Lycksele och Skellefteå,
ska liksom vara vara jägare. I vart fall redigt friluftsintresserad.
– Jag var med pappa ut i skogen på jakt sedan barnsben.
Att jag tog jägarexamen när jag fyllde 18 år var en självklarhet. Det var helt naturligt, berättar Mona Eriksson.

A

lltså bör vi kunna fråga henne hur det är att vara kvinna i jakten.
Men, svaren är inte helt självklara. I dag, ett par årtionden efter
sin officiella debut i kåren tillhör Mona Eriksson en minoritet i
världens mest jämställda land - eller, var det världens minst ojämlika?
Även om antalet kvinnor som tar jägarexamen ökar stadigt så utgör de
bara åtta procent av Sveriges 300 000 aktiva jägare. Faktum är att andelen
kvinnliga jägare i Norge är ett par procent fler. Och det finns finns fortfarande en hel del seglivade fördomar om kvinnor och jakt.
Så hur var det för Mona Eriksson när hon började jaga?
– Det är lite svårt att förklara. Kanske var det ovanligt men det var inget
jag tänkte på. Då kände jag inte någon annan kvinna som jagade. Men samtidigt hade jag inget som helst “genustänk” i sammanhanget. Jag upplevde

vare sig då eller senare något slags utanförskap eller dåligt bemötande från
jaktlag och jaktkamrater, snarare tvärtom, funderar Mona.
Hon tillägger dock att hon via sitt engagemang JAQT, ett nätverk för
kvinnliga jägare under Jägareförbundets paraply, hört mer än en skräckhistoria om dåligt bemötande.
– Ja, tyvärr är det så. Man kunde ju önska att JAQT (Jagande aktiva
qvinnor i tiden) var en grupp som inte skulle behövas inte skulle behövas,
men där är vi inte ännu även om kvinnorna i jakten blir allt fler.
Oavsett om Mona nu bor vid vägs ände - eller om det är där den börjar
- kan vi glädjas åt att vi har kommit en bit på vägen mot fler tjejer som tar
Jägarexamen. I dag är var femte ny jägare kvinna. Allt fler upptäcker jaktens
spänning och de fascinerande möten med naturen som jakten innebär.
När Mona Eriksson började jaga var hon en “udda fågel” i skogen. Så är
det inte längre och Västerbottens län ligger i topp i Sverige när det gäller
andelen kvinnliga jägare. Och apropå fågel. Monas jaktkarriär började på
älgpassen, men i dag siktar hon högre. Fågel är favoriten och jaktkamraten
är då en finnspets. Men det blir också en och annan hare samt rävjakt på
åtel eller fällfångst på mård.
Text: Magnus Erixon

Mona Eriksson
Yrke: Eget företag som driver utbildning för tung trafik inom
åkerinäringen
Bor: Tjärnliden, Norsjö kommun
Familj: Maken Daniel och barnen Edward, Henry och Harry
Hundar: Finnspetsen Raolex och Drevern Rävlons
Vapengarderob: Blaser R93 6,5, Beretta halvautomat, Sühl sida/sida,
Anschultz 22:a.
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ENTRÉ
HUNDAR

Denna karta är ej skalenlig. Byggnader och utställarplatser kan ha en placering som ej exakt överenstämmer med verkligheten.
Detta är gjort för att få en så bra överblick av området som möjligt. Utställare och övriga faciliteter kan ha tillkommit, tagits
bort eller ändrat plats efter tryckning av denna karta.
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PARKERING

1 Stora Entren
2 GarageportProffsen Norden
3 Badtunnespecialisten
4 Jaktmuseum
5 Svenska Jägarförbundet
6 Studiefrämjandet
7 Kägelbanan
8 Konstnär
9 Konstnär
10 Konstnär
11 Balfors event & äventyr
12 Bil i Norr AB/Toyota
13 Bamsesågen
14 Lekland Balfors event
15 Bokförlaget Settern
16 Skogsmuseet Maskinepoken
17 Hundentré
18 Kents Viltförädling
19 Jägarnas Riksförbund
20 SCA
21 Skogsmuseet Huggarepoken
22 Skogsmuseet Huggarkojan
23 Åke Larssons Rennäring
24 Fin-er AB OY
25 Margaretakyrkan
26 Norrmaskiner
27 Fripro
28 Miriams örtprodukter
29 Ruselegården
30 Holkboden
31 Balfors fiske & vildmark
32 Utemässan information
33 Jaktbandet
34 Kristdemokraterna
35 Magic Peppes Tivoli
36 SD-Västerbotten
37 Sportringen/Jaktia
KOJA
38 Team Outdoor
39 Track and Trail Motor & fritid AB
40 Villa pool Nord
41 Casströms
42 Highland Craft
43 Nordea Bank
44 Ny rovdjurspolitik
45 Loge
46 ATV -Sweden
47 Inlandets maskin & fritid
48 Auto Blå
49 Auto Blå
50 Vildmannens Drag
51 Liberalerna Lycksele
52 Peters Munkar
53 Scenen
54 Thaimat
55 Svans Smedja
56 Sv. Finskstövarföreningen
57 Visit Vaasa
58 Ögonlysning hund
59 Wesander marketing
60 Hällefors Brukshundklubb
61 Svenska Jämthundklubben
62 SSF V-botten Lappmark

S
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Matplats
Hundutställningar ring 1
Hundutställningar ring 2
Hundutställningar ring 3
Dina Försäkringar
Nordemans Bil
Ledig plats
Agria Djurförsäkringar
QbickAB
AB
Qbik
Norsjöselen
Kayak Fishing/Salmo Lapland
Sotarns Badtunnor
Socialdemokraterna
Holmen Skog
Norra Skog
KNIVTORGET
Highland Craft
Fetsjömon
Dick Gidlöf
vv-Knives
Skellefteå Knivgille
Svensk knivförening
Sixten Ingemar Keisu
Grundsunda Knivgille
Knivsliparn i Lycksele
Casströms kniv
Roger Neijman
Karlbergsgården Jörgen
Sundström, Patrik Nilsson
Margareta Wester
Tjäderläder AB
Roger Tängemo
Jan Olov Engberg
Curre Bergström
SI knives
Thomas Norman
Stefan Brorström
Bagarstugan
Rita Ferdus
Pär Särnö
Rolf Berglund
Ingemar Bertilsson
Ledig plats
Stig Ingvar Sjunnesson
Steel of Bloom
Ledig plats
Robert Mattsson
Richard Fräki
Patrik Jonsson
Kjell Arne Karlsson
Jano Fritid
John erik Lövgren
Harald Holmberg
Mattias Backman
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Mässprogram 2022
FREDAG 27 MAJ
På utställargatan
10.00 - 17.00 Marknad

Utställare med visning, demo och försäljning av kvalitetsvaror inom jakt,
fiske, hund, skog, häst, friluftsliv, motor, mat mm.

10.00 - 17.00 Hundtorg

Besök hundtorget och få information från klubbarna och de olika raserna

På scenen & området
10.30 Calle Franklin öppnar mässan

Ordförande, Jägarförbundet,Västerbotten inviger Utemässan.

11.00 Föreläsning Lockjakt - Att prata med Älgar
Föreläsning om den olidligt spännande lockjakten på älg med
Niklas Lundberg, Svenska Jägareförbundet.

12.30 Föreställning med Magic Peppe
Magisk show, med trolleri och ballonger.

13.00 Minitivoli med Magic Peppe
14.00 Föreläsning Rovdjurspolitik - Vargen

Gölin Carina Christianson, journalist och författare till
boken ”Vargen och statsmakten”

15.30 Föreläsning Björken - Mer än bara ved

Carola Höglander föreläser kring björkens många olika använd
ningsområden som fallit i glömska.

Hundutställning
Inga utställningar Fredag..

På Knivtorget
10.00 - 17.00 Knivtorget

Knivmakare och knivslipare i världsklass. Dessutom flera knivutställningar
med en mängd värdefulla och vackra knivar. Missa inte att stanna till hos
smeden.

Övriga aktiviteter
Skyttesimulator vid jaktmuséet • Solcellsbåten i tjärnen •
Barnområdet med massor av lek har öppet hela dagen •
Konstuställning i Kägelbanan • Prova på Skogsbad • Mat på
flera ställen på området. Museet har öppet. Ruselegården
har öppet.

Notera: Efter tryckning av detta mässmagasin kan förändringar av tider,
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LÖRDAG 28 MAJ

SÖNDAG 29 MAJ

På utställargatan

På utställargatan

10.00 - 17.00 Marknad

10.00 - 16.00 Marknad

10.00 - 17.00 Hundtorg

10.00 - 16.00 Hundtorg

På scenen & området

På scenen & området

10.30 Konsten att lyckas med toppfågeljakten - Så gör du

11.00 ”Vad händer med Fjälljakten” Föreläsning med Hans Geibrink, ansvarig för fjälljaktsfrågor
i Svenska Jägareförbundet.

12.00 Föreläsning Rovdjurspolitik - Vargen

13.00 Magic Peppe Show på scenen

Utställare med visning, demo och försäljning av kvalitetsvaror inom jakt,
fiske, hund, skog, häst, friluftsliv, motor, mat mm.
Besök hundtorget och få information från klubbarna och de olika raserna

En inspirerande föreläsning om den magiska toppjakten med
Niklas Lundberg, Svenska Jägareförbundet.

Gölin Carina Christianson, journalist och författare till
boken ”Vargen och statsmakten”

13.00 Show med Fredrik Lundman
14.00 Föreläsning Invasiva arter - Ett av det största hotet
mot biologiska mångfalden!
En föreläsning med Fredrik Dahl från Svenska Jägareför
bundets prisbelönta och lyckade projekt mot invasiva
arter som exempelvis mårdhund..

Utställare med visning, demo och försäljning av kvalitetsvaror inom jakt,
fiske, hund, skog, häst, friluftsliv, motor, mat mm.
Besök hundtorget och få information från klubbarna och de olika raserna

Magisk show, med trolleri och ballonger.

13.30 Minitivoli med Magic Peppe
14.00 Debatt om Fjälljakten
Paneldebatt med Svenska Jägareförbundet och riksdagspo
litiker med koppling till Renmarkskommittén.
16.00 Avslutning av Utemässan 2022

Vi packar ihop och säger på återseende 2023.

15.00 Föreställning med Magic Peppe
16.00 Show med Fredrik Lundman

Hundutställning

Hundutställning

SSF Västerbottens lappmark • VBFK Västerbottens fågelhunds
klubb
Se respektive ras/lokalklubb för mer information.

Västerbottens läns Stövarklubb

På Knivtorget

På Knivtorget

10.00 - 17.00 Knivtorget

10.00 - 16.00 Knivtorget

Knivmakare och knivslipare i världsklass. Dessutom flera knivutställningar
med en mängd värdefulla och vackra knivar. Missa inte att stanna till hos
smeden.

Se respektive ras/lokalklubb för mer information.

Knivmakare och knivslipare i världsklass. Dessutom flera knivutställningar
med en mängd värdefulla och vackra knivar. Missa inte att stanna till hos
smeden.

Övriga aktiviteter

Övriga aktiviteter

Skyttesimulator vid jaktmuséet • Barnområdet med massor
av lek har öppet hela dagen • Konstutställning i Kägelbanan
• Mat på flera ställen på området. • Prova på Skogsbad •
Museet har öppet. Ruselegården har öppet. Minitivoli med
Magic Peppe.

Skyttesimulator vid jaktmuséet • Barnområdet med massor av lek har öppet hela dagen • Solcellsbåten i tjärnen •
Prova på Skogsbad • Ät söndagslunchen på ett av mässans
matställen • Konstutställning i Kägelbanan. Museet och
Ruselegården har öppet.

, tillägg eller andra justeringar gjorts i programmet.

11

UNDERHÅLLNING PÅ SCEN

En svensk cowboy
från Piteå
Fredrik Lundman blev snabbt en av
storfavoriterna i “Idol” för drygt förra året.
Lördagen den 28 maj är Fredrik Utemässans
dragplåster. En ypperlig bokning!

V

ad passar bättre än en “svensk cowboy”, Country and Western
mitt bland jakt, fiske och friluftsliv? Efter ha sett och klämt på allt
från vandringskängor till studsare, ryggsäckar och mackjärn, kan
besökarna låta sig ryckas med i Fredrik Lundmans musikaliska tolkningar.
Som musiker har han hunnit bli mycket rutinerad. Och för den som följer
Idol i TV4 är ansiktet väl känt. 2021 tog sig Fredrik ända till kvartsfinal.
Närmare bestämt en femteplats.
Under Idolveckan förra året kallade han sig för the “Swedish cowboy”alltså är det i huvudsak country som gäller även om Fredrik har en bred
repertoar. Både tittare och jurydeltagarna gillade honom, men det räckte
inte hela vägen. Å andra sidan, att ta sig till final med countrygenren (som
i regel har en äldre publik) i en renodlad pop-tävling, är knappast det
lättaste.
– Och bara att vara med var en fantastisk, säger Fredrik. Dels blev vi
som en stor familj och så får ju de som går till final fyra månaders promotion. För en artist betyder det oerhört mycket.
Men som deltagande i tävlingen kan man inte glida runt hur som helst.
Fredrik beskriver ett högt tempo som innebär långa dagar.
– Man vaknar tidigt, hinner slänga i sig en kopp kaffe och sedan bär det
iväg till repetitioner, coachning, fotografering etc. Schemat är späckat och
dagarna långa. Det var jobbigt men väldigt roligt.
Fredrik Lundman har en stark röst och han vet hur han ska använda
den genom oktaverna. Det visade han bland annat under en duett med
Roger Pontare!
Det finns tryck i den “pipan”. Dessutom hanterar han en rad instrument
utöver gitarren som givetvis är ett måste om vi talar country.
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På lördag intar Fredrik Lundman scenen
och bjuder på show.

– Jag spelar munspel, cello och bas och piano och trummor. Mycket
tack vare fantastiska lärare på Musikskolan under högstadiet. Då lades
mycket av grunderna också tycker jag om att lära mig nytt. Det är som
med allt annat - vilja och sedan öva, öva och öva.
Fredrik är en trygg person som vet vad han gör och vilka mål han
har. Med sina 30 år är han också betydligt äldre än den genomsnittlige
Idol-deltagaren. Han har också sagt att man egentligen inte kan tävla i
musik. Hans mål är och har varit att göra sin grej och visa upp sin musik.
Helt enkelt att jobba för att sprida countrymusiken till fler svenskar.
Det har han så här långt lyckats bra med. Efter uppmärksamheten kring
Idol-finalen har Fredrik fått fler erbjudanden om spelningar.
– Ja det är fullt i kalendern månader framåt, berättar han.
En av dessa blir spelningar blir alltså sista helgen i maj. Definitivt något
att se fram emot!
Text: Magnus Erixon

Fredrik Lundman
Yrke: Countryartist
Bor: Piteå men bor just nu i Nykvarn.
Ålder: 30 år
Civilstatus: Singel
Livsmål: Att introducera countrymusiken för fler svenskar
Aktuell: På Spotify där han släpper egen musik i maj.

Besök oss på Utemässan
för en lite bättre och roligare vardag!

I vår monter
hittar du bland
annat dessa
märken

Butik & Verkstad : Berglunda 25 • Lycksele • www.trackandtrail.se • +46706640141
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Söker du bostad i
Lycksele eller Örträsk?
Besök vår hemsida så kanske du
hittar ditt nästa boende där!
www.lyckselebostader.se
Lycksele Bostäder AB
Storgatan 21
921 81 Lycksele
0950-169 40
info@lyckselebostader.se

möt oss på
utemässan
För oss på Holmen är det viktigt att finnas nära dig som äger skog.
Vi har stor erfarenhet av hela processen från frö till slutprodukt.
Det gör din virkesaffär tillsammans med oss trygg och enkel.
Kontakta någon av oss så kan vi stämma träff på mässan.
Vi har ett extra bra erbjudande vid nytecknande av
skogsbruksplan som endast gäller under mässdagarna!
Jonas Sandberg
Niclas Sjögren
Tomas Stenberg
Filiph Larsson
Tord Vidmark
Lars Johansson
Torbjörn Mattsson
Lars Jonsson
Gustav Nilsson
David Sjögren
holmen.com/skog
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Lycksele
Lycksele
Lycksele
Norsjö
Norsjö
Vindeln
Vindeln
Bjurholm
Vännäs
Norsjö

076-117 50 24
070-212 76 90
073-615 46 67
070-343 07 23
070-666 70 68
073-824 07 29
070-636 60 95
073-084 05 71
073-096 81 92
070-216 40 16

stor efterfrågan på
friluftsutrustning
Vissa av oss hatar vinter. Andra älskar snö. Älgjägaren sätter hösten först. De flesta uppskattar sommaren. Lagom
varm och helst minimalt med stickande flygfän.
Men oavsett preferenser är svenskarna ett folk som
gillar friluftsliv. Det märker handeln.
– Pandemin satte fart på försäljningen, säger Mikael
Mattsson, butiksansvarig på Sportringen i Vilhelmina.
På många håll “dammsögs” branschen på allt från tält till
Trangiakök
Samtidigt varnar han för att Rysslands krig i Ukraina
kommer att ge höjda priser på mycket.

M

ikael berättar om hur Covid 19 först förändrade mycket. Om
hur utrustning för camping och fiske fått ett uppsving de senaste
åren.
– Men många har också handlat dyrare saker. Jag tror att man i stället
för solsemester kanske satsat på nya cyklar eller nya vapen till jaktgarderoben. Och mountainbike växer fortfarande kraftigt. I dag cyklar ju folk året
om. Många fjällanläggningar bygger särskilda cykelleder och utförsåkning på
cykel är stort.
Just när det gäller jakt är en tydlig trend att det ska vara nytt.
– Förr var det kanske så att morfars bössa ärvdes ned i generationer. I
dag kostar ett paket med en bra studsare med syntetstock, kikarsikte och
ljuddämpare inte mer än tiotusen kronor. Det gör att många gamla vapen
blir, om inte osäljbara så näst intill.

Efterfrågan på friluftsutrustning
ökade under pandemin. Även
kriget i Ukraina har ökat efterfrågan, precis som priserna.

Hur menade du med att mycket kommer att bli dyrare?
– Kriget i Ukraina har bland annat skapat råvarubrist. Till exempel på
aluminium som ett Trangiakök görs av. Jaktammunition är definitivt något
som kommer att stiga i pris.
Sportringen driver affärer i både Vilhelmina och Lycksele och med
varumärket Jaktia under samma tak. Självklart är man en av de många
utställarna under Utemässan.
Vad blir utbudet?
– Oj, ja det beror på vad vi får av de lagda beställningarna… Men säg
kängor, tält, vapen och annan jaktutrustning, tält, fiske, skor, kläder med
mera.
Hur tillbringar du själv några lediga dagar när du får chansen?
– Favoriterna blir att släppa mina älghundar en klar och vacker höstdag
och sedan sitta och lyssna på hur de jobbar. Och nu på vårkanten är det
inte fel att komma ut på isen med ungarna, grilla mackor och pimpla lite.
Text: Magnus Erixon
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Ropa att vargen kommer - och känslorna svallar. Gråbroder, Ulv, Canis
lupus på latin. Vargen är hatad av några och älskad av andra - och allt däremellan. Ändå är det få som sett varg i vilt tillstånd. Men ändå är skogarnas
toppredator ständigt närvarande, ibland i en mycket polariserad debatt.
Och debatt om varg och vargpolitik blir det under Utemässan.

G

år sagovärld är full av varghistorier. Ordet “varg” på gammal
svenska betyder faktiskt “dråpare” eller “tjuv”– och det finns en
naturlig förklaring!
– För mindre än 200 år sedan var vargen fruktad av alla djurägare i
Sverige, berättar Gölin Carina Christianson, journalist och författare till
boken ”Vargen och statsmakten”.
1829 tog vargar 465 hästar, drygt 20 000 kor och ännu fler får, getter
och svin samt många tusentals renar. Det är bara några generationer
sedan och jag tror den misstänksamheten och oron liksom ärvts ned i
kulturminnet.
– För bara “två och en halv farmor” sedan var vargens härjningar i landet var omfattande. Av en befolkning på tre miljoner i ett samhälle där
två tredjedelar bodde på landsbygden och där djuren kreaturen vallades
på skogen sommartid, var tusentals vargar ett högst påtagligt hot mot
människors överlevnad.
Att jaga varg var en plikt för den som “satt vid egen härd” och skott-
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Foto: Lasse Halvarsson

VArgen, ett laddat ämne
Gölin Carina Christianson, journalist och författare till
boken ”Vargen och statsmakten”.

pengar gav inkomster. Jakten var skoningslös med gift, vargropar, slagfällor
och mynningsladdare. Åren 1827 till 1839 fälldes uppåt 4 000 vargar. Så
sent som 1965 sköts en varg i Härjedalen och jägaren fick 645 kronor
i skottpengar från staten. I praktiken var vargen då utrotad och den
fridlystes samma år.
Men är vargen ett problem idag?
– Ja för bönder, främst fårägare, även och för jägare och många vanliga
människor, säger Gölin Carina Cristansen. Vi har kanske 500 vargar i
landet och en haltande rovdjurspolitik. För snart tio år sedan beslutade
riksdagen om 170 – 270 vargar. Det hette också att att man skulle ta
hänsyn till den psykosociala miljön hon människor där vargflockarna lever.
Besluten handlade om att antalet vargar inte skulle öka på bekostnad av
böndernas djurhållning eller människors ekonomi.
Carina hävdar att politiken, eller frånvaron av densamma, har skapat en
situation med en stor koncentration vargar främst i län som i huvudsak

DEBATT: VARGEN I FOKUS UNDER UTEMÄSSAN

Visste du att
När man frågar svenskarna om vargen är en övervägande majoritet positiv
till dess existens. Men - och det är ett viktigt men - “fast inte just där jag
bor” heter det ofta. Fenomenet “not in my backyard” är inte är så konstigt.
De som fått sina hundar dödade, jordbrukare vars får och annan tamboskap
blivit rivna av varg, är av naturliga skäl inte positiva. Alltså är vargmotståndet
betydligt större i glesbygdskommuner än i storstäderna.
kan definieras som mellersta Sverige. Skulle antalet vargar vara lika stort
i hela landet sett till hur tätt de olika flockarna existerar i dag hade vi
uppåt 6 000 vargar. Och det är klart, för människor som lever och verkar
i norra Hälsinland där det finns cirka 170 vargar är det ointressant att det
“bara” finns 500 djur i hela landet.
Man har kallat dig varghatare. Är du det?
– Nej! Men jag önskar att det fördes en politik som i Kanada. Också
där finns motsättningar men i huvudsak förvaltas vargbeståndet så att
vargar som börjar ge sig på tamboskap eller besvärar människor jagas och
det sker snabbt innan stora skador uppkommer. Djurägare där har också
mycket större möjlighet att skydda sin tamboskap och sina husdjur.
– I Sverige och flera andra länder i Europa tas liten hänsyn till
människor i de områden där vargen verkligen är ett problem. Ett resultat
är trenden inom EU att den illegala vargjakten ökar. Jag tror inte att
främst jägarna är skyldiga till det. Mer troligt handlar det om desperata
bönder som inte ser något alternativ och känner att de måste försvara
sina djur. Till exempel genom att använda gift.
– Vad många inte förstår är att vargen är en fantastisk överlevare som
klarar sig i snart sagt alla miljöer och äter det mesta.. När viltet sinar där
det finns stora vargpopulationer är det inte konstigt att varg river får, hästar eller nötboskap. Det är lätt att vara vargkramare i storstäderna där
vargen kan vara något slags symbol för det vilda utan att aldrig någonsin
hota vare sig dig eller din inkomst. Att vara djurhållare på en mindre ort
med ett stort vargbestånd och leva med en ständig ångest för din boskap
och därmed din försörjning är något annat.
– Och ofta pratar människor i allmänhet och politiker i synnerhet om
vikten av det svenska kulturlandskapet. I det sammanhanget kan man ta

Vargen är ett skyggt djur och kniper aldrig våra fyrbenta promenadkompisar
utanför Östermalmshallen i kungliga huvudstaden eller på Hälsans stig efter
Umeälven.
Dessutom menar svenskarna i stort att vargen ska få finnas huvudsakligen i
“Norrland”. Problemet är bara att det man menar med Norrland, till stora
delar är renskötselområde inom vilka gränser vargarna inte ska tillåtas etablera revir enligt rådande lagstiftning.
De flesta vargar, uppskattningsvis 400 individer (enloigt Naturvårdsverkets
beräkning fanns det 312 till 513 vargar i landet förra året) finns huvudsakligen
i Värmland, Hälsingland och söderut. Alltså i det som geografiskt är mellersta
Sverige. På senare år har vargpar till och med letat sig ner till Skåne och
Halland. På vägen har vargarna försett sig ur diverse fårhagar för lättillgänglig
färdkost. Vargen är ett klokt djur, mycket intelligentare än en tamhund. Och
individer som upptäckt hur bekvämt det är att jaga tamboskap fortsätter
dessvärre med det.
som exempel att det i Sverige bara finns 200 aktiva fäbodar. Vi kan jämföra med Norges närmare 1 000 fäbodar - där vargen utsätts för betydligt
hårdare tryck.
– Kort sagt är jag inte på något sätt varghatare. Men populationen
måste hanteras med respekt för människan – och i Kanada fungerar det
bättre med färre konflikter.
Text: Magnus Erixon
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Annons från Lycksele kommun

SLUMPEN TOG MY TILL LYCKSELE:

”Det är ju här
man ska bo”
Planen var att jobba två veckor som bemanningssjuksköterska i
Lycksele – i staden som hon inte ens visste var den låg på kartan.
Nu har det gått drygt fem år för My Eriksson, 45, från Öland och
kärlekshistorien med Lycksele har bara fortsatt.
– Det blev lite av min yrkesmässiga räddning att komma hit upp
till alla varma människor och den omtanke som finns här, säger My.

D

et var kärlek vid första ögonkastet. Så beskriver
My sitt förhållande med Lycksele som startade
i en stuga på First Camp Ansia.
– Jag kom för första gången upp den 4 juni
och möttes av sagolika ljusa sommarnätter,
jag bodde i en campingstuga med utsikt över älven. Jag minns
att jag satt på altanen och bara tänkte ”wow”, det var som en
semester att komma hit och jobba, berättar My.
Men om vi backar bandet lite så jobbade hon på Helsingborgs lasarett och vantrivdes med arbetssituationen och klimatet där.
– Jag har funderat en hel del på varför jag kände mig så
hemma direkt i Lycksele. Jag tror det har att göra med kontrasterna jag upplevde i mitt liv just då med en tuff arbetskultur
i Helsingborg och här var det precis tvärtom – folk stod med
öppna armar och tog hand om mig som var ny, säger My.
Det var en kompis i Helsingborg som kom med förslaget

Naturen i Lycksele bjuder in till både
fiske och yoga ute i det fria för My.
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att hon borde kolla upp det här med bemanningsföretag och
försöka komma bort från den nuvarande arbetsplatsen. Bara för
att få ett avbrott.
Sagt och gjort, My ringde upp ett bemanningsföretag som
återkom med ett jobbförslag: ”vi har ett uppdrag som sjuksköterska i Lycksele i två veckor”. My svarade:
– Var ligger Lycksele?
– Det var rena slumpen. Mitt förhållande till Norrland var
obefintligt och inställningen har hela tiden varit att där uppe i
mörkret kan jag inte bo. Det har jag fått äta upp många gånger
sedan dess, det är ju här uppe man ska vara, säger My.
När de två veckorna var slut frågade chefen om hon kunde
tänka sig att fortsätta och på den vägen är det.
– Efter en tid tog jag en anställning hos Lycksele kommun
som timanställd och skaffade en lägenhet i centrala Lycksele.
Det blev ett perfekt upplägg, trygghet är viktigt för mig men
friheten viktigare och det känner jag här.

My är född och uppvuxen på Öland och har fortfarande kvar
ett hus där som hon reser ner till med jämna mellanrum.
– Jag vill ha en fot där nere, min syster och mina föräldrar
finns där och några barndomsvänner så det här upplägget passar mig perfekt. Jag får det bästa av båda världar, menar hon.

FRÅN MY ERIKSSONS LYCKSELEALBUM

En perfekt ambassadör

I Lycksele stötte hon tidigt på kollegan Ronny Lidberg som My
beskriver som en perfekt ambassadör för Lycksele.
– Han tog på sig att introducera Lycksele för mig och bekantskapskretsen, eftersom han känner allt och alla så blev det den
perfekta vägen in i samhället. Som kommunsköterska träffar jag
också många anhöriga och anställda och det har också hjälpt
till.
– Ja, vad är det som gör att man känner sig hemma? Jag har
tänkt en del på det men inte riktigt kommit underfund med det
ännu. Jag tror det är flera olika saker, stora som små. Som att
jag går till Apoteket och behöver hjälp med något ärende. Då
ringer personalen några samtal och gör det lilla extra för att det
ska fungera, det blir inte så fyrkantigt och det är väl så det ska
vara. Det ska vara enkelt att leva, säger My.
– Jag tycker också att man har överseende med varandra här,
det är ett tillåtande klimat. Okej, det är en mindre ort och ”alla
vet allt om alla” men accepterar ändå varandra. Det är min uppfattning och då har jag ändå bott på en del platser i Sverige.
Jag bodde i Stockholm i 15 år och trivdes också, men nu vill jag
ha det här livet, menar hon.
– Jag trivs jättebra! Jag jobbar mest på Skytten, Maskrosen
och inom LSS-boende. Nu har jag varit stationerad två år i rad
på gruppboendet Maskrosen. Min chef Jennie har placerat mig
där jag behövts och jag gillar friheten med det. Det gör att jag
kunnat åka till Öland när jag velat, vilket i sin tur gör jobbet
roligare och att jag längtar tillbaka hit, säger My.
– Det är gemenskapen och kollegorna. Vi är ett tajt gäng och
ser även till att umgås lite utanför jobbet och hjälper varandra
med olika saker när det behövs. Jag älskar också snön och
vintern här uppe, jag blir som ett barn på julafton när det snöar,
säger My och skrattar.

Träffade kärleken

En annan bidragande anledning är förstås att My på senare tid
även träffat kärleken i Lycksele.
– Det känns såklart jätteroligt, han jobbar också inom vården.
Vi hänger mest här i Lycksele, det finns ju en kultur av att gå ut
och äta middag på stan och det gillar vi. Då och då tar vi oss till
Hemavan och åker skidor. Jag tycker bara det är kul att åka runt
och se mig omkring. Jag får en sådan fantastisk känsla när jag
flyger upp från Stockholm och det lilla planet sveper fram över
skogslandskapet. Man lever livet på riktigt här uppe och tramsar
inte runt om en massa småsaker. Även om det är 35 grader kallt
så hjälper folk varandra, jag tror det ligger i folks dna, säger My.

Kontakta oss
Lycksele kommun: 0950-166 00
Webb: www.levailycksele.se
Instagram: lycksele_sweden
Instagram: lyckselekommun
Facebook: lyckselesweden
Inflyttarservice: gunilla.sjogren@lycksele.se
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Lycksele stads största
privata arbetsgivare!
Unna dig tid till annat!
Hyr lägenhet av oss.

Franklin Fastighetsservice AB förvaltar drygt 850 lägenheter i
Lycksele, Umeå, och Stockholm. Med en vältrimmad förvaltning
och kunniga medarbetare erbjuder vi dig personlig service,
bostad i centralt läge och till en vettig hyreskostnad.
Som hyresgäst har Du förtur vid byte av bostadsort.

Det är vi som tar hand om dig!

Vår kärnverksamhet och kompetens består av att skapa effektiva
produktionsliner och produktionsgrupper. Genom ett utpräglat
tänk när det gäller logistik och produktivitet.

Vi söker ständigt kompetent
personal i vår produktion.

Är du den vi söker?
Calle

Ann-Sofi

Ingegerd

Peder

Per-Olov

Anders

Laila

Martin

Mattias

Elenore

Olivia

Carolina

Jesper

Tommy

Skolgatan 10 • Lycksele • 0950-105 57
info@franklin.se • www.franklin.se

22

Lena

Anders

Lotta

Välkommen med
din ansökan på
hedlunda.com

Verkstadsvägen 10 • 0950-57 66 40

Skanna QR-koden
med din swish-app
och ge ditt bidrag.

FIRST CAMP ANSIA-LYCKSELE
Moderna stugor, rum och husvagnsplatser,
restaurang och relaxanläggning med bl.a.
badtunnor.
FIRST
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a restaurant and a spa department with sauna and
bathing barrels.
The campsite is located by the bank of the Umeå
River in central
Lycksele, for
activities,
visit our
firstcamp.se/ansia
0950-100
83
website www.firstcamp.se/ansia
ansia@firstcamp.se
Restaurang Ansia

Nedskräpning är ett stort problem i städer, natur och
hav. Det spelar ingen roll var det slängs; skräp på land
blir skräp i havet och skräp i staden drabbar också
naturen – och djuren. Vi behöver helt enkelt bli fler
som inte skräpar ner.
Vill du hjälpa till?
Gå med i Sveriges största rörelse mot skräp
eller swisha 90 02 817.

firstcamp.se/ansia 0950-100 83
ansia@firstcamp.se

Restaurang Ansia

Välkommen till oss på
Hultins EL AB i Lycksele.
Sedan 2012 har vi erbjudit allt inom el, tele och datainstallationer till
nöjda kunder i Lycksele och Västerbottens inland.
I dag erbjuder vi även projektering och installation av solceller och
billaddare.

Umevägen 9, Lycksele • 0950-238 80 • www.hultinsel.se
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BARNENS FAVORIT UNDER MÄSSAN

trollkarlen från
nordmaling
Det ska vara kul att bli lurad! Men, inte av en
skum bilhandlare med kontoret på fickan. Eller,
blåst av en Internetbedragare som skinnar oss
på allt vi äger och har. Nej, för att vi ska ha nöje
av att någon slår “blå dunster” i ögonen på oss
behövs en trollkarl!

B

land Utemässans utbud av allt från knivar och krokar till vapen och
tält hittar ni en sådan. En tvättäkta illusionist som kommer att trolla
för både små och stora mässbesökare under de tre dagarna. Mässmagasinet har träffat honom - “Magic Peppe” - och fått se några av hans
konster. Det blir bra. Vi lovar!
På listan över trick finns allt från saker som försvinner och mystiskt
dyker upp, kortkonster, fritt svävande föremål och en otäck giljotin där
Macic Peppe blir av med handen. Vi försöker hänga med i svängarna men
en trollkarl är en trollkarl. Fingerfärdighet och förmågan att skapa illusion
ger intryck av att det omöjliga blir möjligt, eller i alla fall till en skenbar
verklighet. Macic Peppe är en av rätt många trollkarlar i Sverige som är så

skickliga att de helt eller delvis försörjer sig på sitt trolleri, även om han
också har ett “civilt” jobb som skolvaktmästare i Nordmaling. Men, trolleriet tar upp allt mer av hans tid och under somrarna är Peppe (ja han heter
egentligen Peter) mer eller mindre fullbokad.
– Det som driver mig är att underhålla. Det ska vara en riktig show
där åskådarna blir överraskade och har roligt. Detta oavsett om jag står
på en scen, gör ett företagsevent och “trolleriminglar”, eller, uppträder på
ett barnkalas. Jag vill skapa upplevelser som människor kommer ihåg och
pratar om.
Allt i en väska
Många professionella trollkarlar har ganska stora mängder rekvisita med
sig när de turnerar. I extremfallen kan det behövas en långtradare för att
få med allt. Peppe menar att hans utrustning ryms i en större resväska
eller, beroende på arrangemang, en vanlig täckt släpvagn. Hur alla trolleritillbehör är konstruerade är Peppes hemlighet och han bygger grejorna
själv. Men så har han också lång erfarenhet av trolleri.
Redan i sjuårsåldern började Peppe intressera sig för för konster och
knep och han jobbade hårt med olika trick upp i tonåren.
– Fast sedan blev jag discjockey och jobbade med det i många år. Men
så för kanske tio år sedan tröttnade jag. Kanske blev jag för gammal både
för musiken och publiken, skrattar han. Så jag började om med trolleriet.
I båda fallen är ju drivkraften underhållning. Glädjen hos publiken är det
stora.
Så när ni besöker Utemässan, missa inte att låta er förtrollas!
Text: Magnus Erixon

Magic peppe bjuder på magishow
alla dagar på scenen
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Mystery box utlottning
Alla som handlar är med i tävlingen,
dragning sker varje dag.

Följ oss på Instagram

Telefon: 0932-10033
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Robin kommer att ställa ut sina alster i
Kägelbanan under Utemässan.

Naturen ur
betraktarens ögon
Djur och natur ur en betraktares ögon. En friluftsmänniska, en jägare och en fiskare. Under Utemässan ställer
fotograf Robin Myrestam ut några av sina fotografiska
verk.

R

ekreation, bärplockning, jakt, återhämtning, grillning, fiske och sinnesro. Naturen är för de flesta synonymt med mycket. Ännu mer
för Robin Myrestam från Lycksele. Idag andas det mesta han gör
natur. Jakt, fiske, friluftsliv och fotografering. Under Utemässan ställer han
ut ett urval av bilder som han fångat.
– Jag började fota när jag var tolv år efter att jag fått en enklare
digitalkamera av en svåger. På den vägen är det. Intresset blev bara större
och det blev naturligt att fota djur och natur i och med att jag spenderar
mycket tid i skog och mark, berättar Robin Myrestam.
Fotograferingen har idag blivit till ett yrke. På sidan om jobbet på Casström, som tillverkar knivar, fotograferar han bland annat för tidningen
Jaktjournalen.
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– Det blev så att jag började frilansa. Det är alltid en rolig utmaning, att
varje gång försöka överträffa sig själv och fota bättre än gången innan.
Även om han inte är främmande för jakt, han började själv jaga med
sin far redan som barn, minns han än idag de första bilderna han fotade
åt jakttidningen.
– Det kanske inte blev de bästa bilderna, men det blev en väldigt
spännande upplevelse. Jag satt med en passare på älgjakt och på radion
ropade de plötsligt att vi skulle se upp. Sekunder senare dök en björn
upp på cirka 40 meters avstånd. Han tittade på oss. Jag fick ögonkontakt
med björnen genom linsen. Det kändes som en evighet. Men det var
nog inte mer än ett par sekunder innan den försvann. Det var en mäktig
upplevelse.
Kameran alltid med
Fotograferingen har blivit en naturlig del i Robins kontakt med naturen.
Det är inte ofta han far han ut specifikt i syfte att fotografera. Kameran
är däremot alltid med när han vistas ute i det ”vilda”. Oavsett om det är
när han själv jagar, fiskar, fjällvandrar eller grillar korv tillsammans med
familjen.
– Fotograferingen kommer på köpet kan man säga. Det är kanske
därför just djur- och naturfotografering känns allra roligast för mig, att jag
själv är ute i naturen och gör något som jag trivs med.
Även om djur- och naturfotografering är det han brinner allra mest för
fotograferar han mycket annat. Ju mer utmaning, desto roligare.
– Jag tycker all fotografering är rolig. Därför fotar jag även exempelvis
produktbilder och porträttbilder av både människor och djur. Jag har
även fotat några bröllop. All fotografering har sina utmaningar och jag vill
alltid utvecklas och blir bättre. Det är nog det som driver mig, att inte
bara försöka vara en allsidig fotograf, utan vara en bra allsidig fotograf. Jag
vill inte känna mig begränsad.

”Våga testa dig fram
med olika motiv,
komponera bilderna
på nya sätt och variera
ljuset i bilderna”
Testa dig fram
Urvalet, vad han ska bjuda besökarna på under Utemässan, erkänner han
har varit svårt. Bilderna är många. Vad folk uppskattar olika.
– Jag har aldrig gjort det tidigare, så lite nervös är man. Att välja ut
bilder har varit jättesvårt. Precis som med all form av konst så ser alla
olika på en bild. Så jag har tagit lite hjälp av kompisar för att välja ut vad
som ska finnas i Kägelbanan där jag ställer ut.
Till de som känner sig inspirerade att ta fram kameran och fota bjuder
Robin på några tips.
– Det finns alltid möjlighet att utveckla sitt fotograferande. Våga testa
dig fram med olika motiv, komponera bilderna på nya sätt och variera ljuset i bilderna. Jag är inte alltid nöjd när jag har fotograferat och det driver
mig att göra det ännu bättre nästa gång. Att alltid ha kameran lättillgänglig
gör att man har bättre förutsättningar att fånga fina ögonblick i oväntade
situationer.
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KAMPANJER
Sågkedja & Röjklinga
Köp 3st betala för 2st
Köp en Technicalhjälm
Få kombidunk på köpet

Fr. 16.900:inkl. installation

15% på kläder
vid köp över 2000kr

4990:-

Husqvarna 445e

6590:- ord

+ många fler kampanjer
Vi tar kort

BESÖK OSS PÅ
UTEMÄSSAN
sca.com/skog
Missa inte vårt
fina erbjudande
på plats

Välkommen till oss
på Utemässan
Träffa våra virkesköpare, prata skog och skogsskötsel
med oss och delta i roliga tävlingar. Vi bjuder självklart på
kaffe och har ett riktigt bra mässerbjudande.
Hoppas vi ses!
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Marknadens öppettider:
Fredag: 12.00-18.00
Lördag: 10.00-18.00
Söndag: 10.00-18.00
Måndag: 10.00-16.00

Marknadens öppettider:
Fredag: 12.00-18.00
Lördag: 10.00-18.00
Söndag: 10.00-18.00
Måndag: 10.00-16.00

1 5 - 1 6 - 1 7 -1 186 -J1 7U- 1L8 IJ U2L I0220 2
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Välkommen till Åsele Marknad som bjuder på underhållning för alla åldrar, alltid tredje helgen i juli!
Njut av konserter, hundratals marknadsstånd, tivoli, barnaktiviteter, motortorg, mat, dans, glädje,
fest, umgänge och härlig atmosfär!
Gratis konserter dagtid på Hembygdsområdet och Sagavägsscenen med bland annat Miriam
Bryant, The Boppers och Dolly Styles. På kvällstid vill vi tipsa om Trillen och Älgstallet som har bar
och kvällsunderhållning. Meet and Greet med Adam från KUL PÅ HJUL, 16 juli på Motortorget!
NÖJESANKARET besöker vår marknad med 4 superhjältar som kommer att cirkulera runt
området och träffa barn och ungdomar. Var inte rädda för att be om ett foto, high five eller varför
inte en kram!

M I R I A M B R Y A N T 1 6 / 7 | T H E B O P P E R S 1 7 / 7 | D O L LY S T Y L E 1 8 / 7
www.aselemarknad.se

Åsele Marknad

Lycksele Gummiverkstad

@aselemarknad

Svans Smedja
SLIPAR PÅ PLATS!

Nordemans Bil

Lycksele Gummiverkstad

Knivar, Yxa, saxar, isborrskär (lösa),
gräsklipparknivar & köksknivar.
Lämna in på morgonen, besök
mässan och hämta på
eftermiddagen.
Välkomna!
Följ oss på sociala media

Vi syns på Utemässan!
Nordemans
Bil

Under helgen visar vi upp ett urval av vårt
breda modellprogram på
El och Hybridbilar
Vi finns i monter 68
Välkommen

Lycksele Gummiverkstad:
0950-103 32 • Sågvägen 17, Lycksele
Nordemans Bil:
0950 - 237 50 • Umevägen 5, Lycksele

www.domptoren.se
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Elektriska Greta udda
inslag på Utemässan
Eldrivna cyklar, mopeder och bilar används numera allt mer flitigt i vårt avlånga land. Men båtar?
Svar ja! Just elbåtar, därtill sådana som laddas
med enbarat solceller blir ett udda inslag under
Utemässan.

B

Utställaren är finska Elveneboat med sin “Greta” som byggs i Jakobstad hos grannarna på andra sidan Kvarken. Förvisso finns redan
idag ett antal “elsnurror” att köpa på marknaden, Många sportfiskare har en slik extramonterad på båten för att kunna glida runt tyst och
sakta i jakten på gammelgäddan. Men Elveneboat tar konceptet ett steg
längre genom med Greta.
Greta påminner om en traditionell öppen eka. Men ungefär halva ytan
framför mittoften utgörs av en upphöjd plan yta med två stora solpaneler.
Det är dessa och ett fast monterat gelbatteri på 200 amperetimmar som
enligt tillverkaren och närmast ljudlös ska kunna knuffa fram Greta i cirka
fem knop under en lång fiskedag. Samma yta utgör också en utmärkt
plattform att spöfiska från.
Båt motor och batterier väger inte mer än 150 kilo. Förvånansvärt lite
eftersom Greta är en tämligen lång dam med sina 4 700 centimeter. Den
relativt låga vikten innebär att den finska damen relativt lätt kan tas på trailer mellan olika fiskevatten. Eller, att sättas i och tas upp vid sommarstugan.
Greta saluförs som “underhållsfri” och “osänkbar”. Eller snarare säker då
hon tack vare lufttankar ska flyta helt vattenfylld.
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Ta hjälp av en lokal skogsmäklare som vågar t
kan marknaden i Västerbotten, bättre än någo
Vi har de senaste åren förmedlat flest fastigheter i
Västerbottens inland. Marknaden visar fortsatt höga
- Fastighetsförmedling
avi skogsfastighe
Vi har de senaste åren förmedlat
flest fastigheter
priser samt hög efterfrågan på skogsmark.
- Generationsskifte
och arvsskifte
Västerbottens inland. Marknaden
visar fortsatt höga
- Deklarationer/redovisning
och bokslu
priser samt hög efterfrågan
på skogsmark.
Ta hjälp av en lokal skogsmäklare som vågar tro -att
vi
Skogsbruksplaner och värdering
kan marknaden i Västerbotten,
bättre
någon annan.
Ta hjälp av en
lokalän
skogsmäklare
som vågar tro att vi

överlåta fastigheten?

kan marknaden i Västerbotten, bättre än någon annan.

det eller
läge att sälja eller
Är det läge att Är
sälja
- Fastighetsförmedling
av skogsfastigheter
överlåta
fastigheten?
- Generationsskifte
och arvsskifte
- Fastighetsförmedling
av skogsfastigheter
överlåta fastigheten?
PER THIGER
- Generationsskifte
- Deklarationer/redovisning
och bokslut och arvsskifte

Reg. Fastighetsmäklare
Vi har de senaste åren förmedlat flest fastigheter i
Deklarationer/redovisning
Västerbottens-inland.
Marknaden visar-fortsatt
Skogsbruksplaner
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Marknaden visar fortsatt höga priser
samt hög efterfrågan
på skogsmark.
Ta hjälp av en lokal skogsmäklare som vågar tro att vi

kan marknaden i Västerbotten, bättre än någon annan.

THIGER
- Fastighetsförmedling
av skogsfastigheter
Vi hjälper tillPER
med:
PER THIGER

Unna dig tid till annat!
Hyr lägenhet av oss.

ANNA THIGER
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Franklin Fastighetsservice AB förvaltar drygt 850 lägenheter i
Lycksele, Umeå, och Stockholm. Med en vältrimmad förvaltning
och kunniga medarbetare erbjuder vi dig personlig service,
bostad i centralt läge och till en vettig hyreskostnad.
Som hyresgäst har Du förtur vid byte av bostadsort.

Det är vi som tar hand om dig!
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Skolgatan 10 • Lycksele • 0950-105 57
info@franklin.se • www.franklin.se
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Thiger Skog och Mäklarbyrå AB

ANNA THIGER
Storgatan ANNA
40, 921
31 Lycksele
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656 86 22 och värdering
Fastighetsförmedling av070
skogsfastigheter
070 - 245 75 98
070 - 656 86 22
anna@thigerskog.se
per@thigerskog.se
anna@thigerskog.se
- Generationsskifte och
arvsskifte per@thigerskog.se

per@thigerskog.se

Calle

per@thigerskog.se

Lotta

anna@thigerskog.se

Thiger Skog och Mäklarbyrå AB
Storgatan 40, 921 31 Lycksele

UTEMÄSSANS GODASTE

Suovaskebab
Vi träffas
i Lycksele
27- 29 Maj

Handla från
oss på
mässan

Åke Larsson Rennäring AB
Avaås 2, 939 93 Malå
070-397 91 28

AN
Reg
070
ann

Välkommen till Gammplatsen
UNDER UTEMÄSSAN ERBJUDER VI:
Skogs- och samemuseet: Utställningar, barnhörna och museibutik
Café Ruselegården: Våfflor, hembakat fika, smörgåsar mm
Diversehandeln: Godis i gammeldags miljö
Gårdsbutiken: Köp något lokalt och gott

BESÖK OSS I SOMMAR
- GRATIS ENTRÈ TILL GAMMPLATSEN
Öppna gårdar, sameviste, fornlämningsområde,
naturreservat, utställningar, arrangemang
& Café Ruselgården.

Gammplatsen, Liksjuosámit, Skogs- och samemuseet
www.skogsochsamemuseet.se
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För att
jakthundar
är speciella
Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88 eller gå in på agria.se för att hitta din lokala säljare.
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.
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