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Boka fönsterputs nu!

20

Dessutom Flyttstäd – Byggstäd – Golvvård
– Trädgårdstjänster.
Nyss tillbakaflyttade till Sörnoret!
Rutavdrag. Fast pris – ring och fråga!
Vi har mycket lång erfarenhet i branschen, och massor av nöjda kunder!
070-651 15 85, jonatan@nordinservice.se
PLATSANNONS

Vindkraftstekniker
Siemens Gamesa Renewable Energy rekryterar
Vindkraftstekniker till den nya vindkraftsparken
Stavro 40 km sydost om Åsele.
Vi söker dig som är tekniskt lagd, är en problemlösare
och är kvalitets – och säkerhetsmedveten.
Du kommer att ingå i ett team och jobba med service
och underhåll av de 62 turbinerna.
Läs mer om tjänsten och ansök på vår
hemsida:
www.jksgroup.se

www.varitryck.se

Minnesceremoni kommer att hållas för
vår avhållne och käre bror

GUNNAR PERSSON
fredag 4/6 kl 11.00 ute vid graven.
För deltagande ombeds ni anmäla er till
Åsele Begravningsbyrå 0941-102 03.
Tänkt gärna på Hjärt- Lungfonden, pg 909192-7.
Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

HÄR kunde DIN annons nått 4000 hushåll och företag! Färgannons 3 cm, 585 kr inkl moms.

Du som bor i södra Lappland
– gör din röst hörd!
Vad är en god och nära vård är för dig?
På vilket sätt vill du få ett mer effektivt stöd av Region Västerbotten när det
gäller att förebygga övervikt, fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom?
Genom att svara på webbenkäten så får regionpolitikerna ta del av dina önskemål.
I slutet av frågeformuläret finns möjlighet att lämna kontaktuppgifter om du vill bli
kontaktad av en politiker. I övrigt är du helt anonym.
Scanna av QR-koden så kommer du direkt till enkäten.
Sista inlämning, 20 juni.

Beredning folkälsa och demokrati i södra Lappland
Dorotea, Vilhelmina, Storuman, Sorsele, Åsele, Lycksele, Malå kommuner

www.varitryck.se

Vi servar/reparerar 0940-103 00
alla märken!
Vilhelmina
Thai/takeaway 27-28/5 kl 14.00-19.00

står vi utanför posthuset i Fredrika.
Worawits thaimat 072-748 65 65

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se

Gratis avhämtning av krattade löv inom
tätorten.
Ställ säckarna synligt
Sms:a eller ring 076-100 72 89 så vi får adressen
Då hämtar vi inom kort.
Elof, virkesköpare
Åsele/Dorotea
tel 0941-143 68

sca.com/skog

En av virkesköparna i området är
Elof Grönlund. Ring honom så får du veta
mer om vår unika tjänst ”Ny skog med
föryngringsgaranti”. Din lokala
virkesköpare hittar du alltid på
sca.com/skog eller i Skogsvinge.

www.varitryck.se

Foto @ Michael Engman

”Ge din
nya skog en
trygg start”

KYRKOFULLMÄKTIGE I SÖDRA LAPPLANDS
PASTORAT
Kallelse till sammanträde på S:t Mikaelsgården i Lycksele.
Tisdag den 25 maj 2021, kl 13.00 för handläggning av ärenden enligt
anslag i församlingarna samt utsänd föredragningslista.
H. Mårtensson, Ordförande
Tag hänsyn till folkhälsomyndighetens
rekommendationer, utifrån Covid-19!

Yrkesutbildningar hösten 2021
Yrkesvux (ansök senast 6 juni)
Barnskötare 1,5 år
Automationstekniker 1,5 år
Installationstekniker 1,5 år
Gymnasieexamen för vuxna 3 år
Vård och omsorg 1,5 år
Yrkesförare, Lastbil med släp 40 v
Yrkesförare, Buss 25 v

Yrkeshögskola (ansök senast 6 juni)
Processtekniker krossning, asfalt och betong

Enstaka kurser (helt på webben)
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Specialpedagogik 2
Psykiatri 1
Redovisning, grundkurs
Redovisning, påbyggnadskurs

Kurser på gång
Event bartenders (prel juni)
CAD (prel september)
Lärling kök/gastronomi (prel september/oktober)

Läs mer och ansök digitalt på http://vilhelminalarcentrum.se

Administratör Siri Nilsson
Tel 0940-142 34
www.varitryck.se

BEACHFLAGGOR
kan du beställa
hos oss!

Flera modeller att
välja mellan.
Varje modell
finns dessutom
i olika storlekar.
Levereras i
praktisk väska
för enkel
transport.
Kan kompletteras
med flera olika
vägg- eller
markfästen
och andra
tillbehör.
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VARI-tryck AB

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

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se
Jesus säger: Var därför redo. I en stund då ni inte väntar
det ska Människosonen komma. Matt. 24:44

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

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

#packatoklart
Läs mer om hur du packar rätt på bussgods.se

www.varitryck.se

Melodikrysset v.20 - 22 maj
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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

VILHELMINA
Folkets hus
Måndag 24/5
kl 11-15

ÅSELE
Kulturhuset
Tisdag 25/5
kl 11-15

14/5 -21
18 karat guld........................ 305:-/gram
23 karat guld........................ 395:-/gram
10 öre, 1872-1962 .........................3:1 kr. 1875-1941............................30:1 kr, 1942-1967.............................14:2 kr. 1876-1940............................60:2 kr, 1942-1966............................28:5 kr, 1935....................................112:Silver (kattfotstämplat) ..........4.300:-/kg

www.varitryck.se

