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SKYDDSMATERIAL

14

MUNSKYDD
Medicinskt säkerhetsklassat 3-lagers munskydd i
hög kvalitet med elastiska öronöglor. Hudvänligt
tyg för god passform. Bakteriell filtreringseffektivitet över 99%. Användning: Sjukvård, äldreomsorg, omvårdnad, etc. Skyddsklass: 3PLY Medical
(Type II). Standard: EN14683:2019. Certifikat: CE.

ENGÅNGSHANDSKAR
Vinyl och nitril.

DESINFEKTION
• Handsprit
• Alcogel
• Ytdesinfektion

VARI-tryck AB
www.varitryck.se

Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se
Jesus säger: Jag lever, ni ska också leva.
Joh. 14:19

Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Torsdag 15 april börjar årets försäljning!

I år blir den helt digital och barnen får en egen webbshop, som de sen säljer majblommor ifrån. Barnen gör
reklam i familjens och sina egna nätverk och kan sälja
över hela världen. Den som ska köpa går in på barnets
webbshop, beställer och betalar. Blommorna skickas sen
direkt hem ll köparens adress. Inga barn går runt på samhället
och säljer, men ni kan fråga barnen om a få adressen ll deras
webbshop för a sen gå in på nätet och köpa.
Ni som inte brukar handla på nätet, kontakta gärna Majblommeföreningen så hjälper vi er a kunna få köpa majblommor!
Kontakta Ulla och Brage Sundberg, 070-397 47 19.
Hälsningar Åsele Majblommeförening

Digital
rådgivning
Vi verkar för ditt bästa, genom hela skogsägarlivet.
Kontakta oss så möts vi där
det passar dig, i skogen eller
digitalt.
Mattias Edling 073-072 52 44
Göran Enfeldt 073-095 80 24

norraskog.se

www.varitryck.se

Melodikrysset v.13 - 3 april
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Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

www.varitryck.se

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

OPTIKER

Välkommen att beställa tid för synundersökning. Enkelslipade
glasögon fr 495:-, progressiva glasögon med bred läszon fr 1 495:-.
SOLKAMPANJ! Enkelslipade solglasögon från 495:-.
Progressiva solglasögon från 1.495:-.
ICS Optics, Leg Optiker Richard Nordenstam,
Ny adress: Grubbgatan 5, Lycksele. Tel. 0950-140 40, 070-789 58 89

DAGBÖCKER

Dagböcker, femårsdagböcker, finare
anteckningsböcker finns hos oss!
Välkommen in!

VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

Information från Handelsbanken i Åsele:

Vi hjälper dig igång
med våra digitala tjänster.
Bankkontoret i Åsele stänger och vi hälsar dig
varmt välkommen att besöka oss i Vilhelmina från och
med den 3 maj.
Men innan dess vill vi gärna hjälpa dig igång med internetbanken,
mobilappen, Mobilt BankID, Swish och andra tjänster som kan
underlätta din vardagsekonomi. Välkommen att boka en tid hos
oss på Centralgatan 40 A hjälper vi dig.

0941-601 60
asele@handelsbanken.se

www.varitryck.se

