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Behöver du som företagare hjälp? kom in till oss på kontoret, vi bjuder alltid på en kopp kaffe.
FÖRETAGSBESÖK HOS INLANDSFRAKT OCH AXBERGS
MASKIN & VAPEN 
Denna gång fick vi träffa Mikael Ledström på
Inlandsfrakt. 
Inlandsfrakt AB bildades år 1993 som en
sammanslagning mellan AB Åselefrakt och Vilhelmina
LBC. De har idag kontor i Åsele och Vilhelmina samt att
de bedriver en verkstad i Åsele som ger dig som
konsument full service för lastbilar, bussar, traktorer
och släpvagnar.
Mikael berättade om hur inlandsfrakt under historiens
gång har utvecklas samt hur man ständigt arbetar
framåt för att nå nya mål.
Tack Mikael för att vi fick komma och besöka dig på
Inlandsfrakt

 

Behöver du som företagare hjälp? kom in till oss på kontoret, vi bjuder alltid på en kopp kaffe.

Vi har även besökt Jimmy Axberg som numera äger
Axbergs Maskin & Vapen.

Han tog över verksamheten av sin pappa Bo i maj
2021. Axbergs Maskin & Vapen startades av Clarence
Axberg, Jimmys farfar på 80-talet. Jimmy är nu den
tredje generationen som driver verksamheten.
Axbergs Maskin & Vapen erbjuder gräsklippare, jakt-
och fritidsutrustning, cyklar, skoterkläder och mycket
mer.
Tack Jimmy för att vi fick komma och besöka dig och
din butik



PÅ GÅNG I SOMMAR
Åsele marknad 2022

Välkommen till Åsele Marknad som bjuder på
underhållning för alla åldrar! Njut av konserter, hundratals
marknadsstånd, tivoli, barnaktiviteter, motortorg, mat,
dans, glädje, fest, gott umgänge och härlig atmosfär!

Cafe på Hembygdsområdet

Sommarlovsentreprenörerna Ebba och Elsa kommer att
driva Åsele Kaffestuga nu under sommaren. Vi önskar
tjejerna lycka till!
 

ÅNS önskar alla en trevlig sommar!
Under juli månad har vi sommarstängt.
Vid brådskande ärenden skicka mail till katrin.normark-
jonsson@asele.se eller ring 076-136 66 92

ÅNS söker lediga lokaler

Har du en lokal att hyra ut som du vill att vi ska berätta
om? Hör av dig till oss i såfall för just nu söker många
företag lokaler till sina verksamheter.
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