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När vi flyttar till nya lokaler i början på 2022, välkomnar vi
Sabitha Rolandsson som ny kontorschef på Handelsbanken
i Vilhelmina där även kommunerna Dorotea och Åsele ingår.
Sabitha har tidigare varit verksam i området och är bekant för
våra kunder på samtliga tre orter. 

Ny kontorschef på
Handelsbanken i Vilhelmina

”Efter 20 år som kontorschef i  Handelsbanken
har jag nu fått möjligheten till nya spännande
arbetsuppgifter inom banken. Jag vill tacka alla 
kunder för ett givande samarbete och önska 
Sabitha varmt lycka till som chef för vårt nybyggda 
kontor i Vilhelmina.”

”Efter att ha varit verksam i ett annat län i
Handelsbanken det senaste året, känns det
fantastiskt roligt för mig att komma tillbaka till
Västerbotten. Jag ser fram emot att träffa och 
skapa fortsatt långsiktiga relationer med både nya 
och sedan tidigare bekanta kunder. ”Sabitha Rolandsson

Thomas Rönnberg

Vi vill passa på att informera om att vi håller stängt 12-14 januari
för flytt. Varmt välkomna till våra nya lokaler på Volgsjövägen 36,
1 trappa upp. Entré till vänster om ICA Tallens ingång.

0940-396 50 | handelsbanken.se/vilhelmina
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Lystkom kundtjänst har ändrade öppettider från 3 januari 2022 
 

Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åseles växel och reception är öppen 08.00-16.00 
Lunchstängning kan förekomma i respektive kommun. För närmre information besök din kommuns 
hemsida. 

www.lyckele.se 
www.storuman.se 
www.vilhelmina.se 
www.asele.se 
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Gudstjänst, Fredrika kyrka
Söndagen den 16/1 kl 11.00.
Nina Sandberg Olofsson, Petronella Arnqvist.

Sön 16/1, 23/1, 30/1 kl 11.00 Bönegudstjänst/ 
bönepromenad. Vi följer coronareglerna!  Välkomna!

Handdesinfektion 99:-
1 Liter

Ytdesinfektion 89:-
1 Liter

Desinfektion

Volgsjövägen 94C,
Vilhelmina

Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se

VARI-tryck AB
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Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

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

Tomt i Kittel�äll!  Erbjudande paketpris. Tomt, bra läge, nära 
liftar, byggsats, grundpaket med vatten, avlopp och el ingår. 
950.000:-. Ring för bilder, kartor, ritning.
Alla dagar kl 10–20, 0940-584848, även kvällar och helger.

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

Rapportering Farlig Avfall
Onsdag 19 januari kl 09.30-11.00 Via Teams

Information om det nya avfallsregistret och krav som ställs på
verksamhetsutövare. Johan Lindén, Affärsspecialist Farligt Avfall

Stena Recycling AB, svarar på frågor.

             Anmälan till: DNAdorotea@outlook.com

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

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

1 2 3 4 5

6

7 8

9 10 11

12 13

14

Melodikrysset v.2 - 15 januari

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:...............................................................................................................................................
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Mattias
arbetar för  
ditt bästa  
skogsägande
Vi ägs av våra medlemmar 
och arbetar för att hela ditt 
skogsägande ska bli så  
värdefullt som möjligt.
 
Ring Mattias Edling  
073-072 52 44

Församlingsassistent med  
diakonal och pedagogisk inriktning 
sökes till Södra Lapplands pastorat med placering i Dorotea-Risbäck 
församling. 
Info: kyrkoherde Mats Nygård 0950-27671 
mats.nygard@svenskakyrkan.se

RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,

elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

UTHYRNING av lastväxlarflak.  Ring Olof, 070-530 15 27

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se

Bra betalt för skogar i Västerbotten,
extra bra betalt i Vilhelmina, Dorotea, Åsele av danskar som måste 
köpa/återinvestera innan årsskiftet pga danska skatteregler.
Ring DK Svensktalande 0045-43 33 29 79, även kväll & helg.  
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Kulturstipendium 2021
Åsele kommuns årliga Kulturstipendium delas ut till 
personer som verkar för den lokala kulturens bevarande, 
eller som allmänt bidragit till den kulturella verksamhet-
ens främjande. Förslag till stipendiat skall åtföljas med 
motivering och vara biblioteket tillhanda senast 28 februari
Åsele bibliotek, Lillgatan 2, 919 32 Åsele eller 
asa.persson@asele.se. Upplysningar angående stipendiet 
lämnas av Åsa J-Persson 0941-140 83.

Idrotts- & ledarstipendium 2021
Åsele kommuns årliga Idrotts- & ledarstipendium delas ut 
till någon som själv utfört idrottsliga prestationer, eller 
verkat som ledare. Förslag till stipendiat skall åtföljas med 
motivering och vara Åsele Kommun, Ulf Jonsson-Ejergård, 
919 85 Åsele eller ulf.jonsson-ejergard@asele.se tillhanda 
senast 28 februari. Upplysningar angående stipendiet 
lämnas av Ulf Jonsson-Ejergård 0941-140 77.

Årets Åselebo 2021
Var med och föreslå personer till utmärkelsen 2021 års 
Åselebo. Det ska vara en person bosatt i Åsele kommun. 
Personen ska ha gjort ”oegennyttiga insatser till nytta och 
glädje för sina medmänniskor i Åsele kommun”. 
Förslag till kandidat skall åtföljas med motivering och 
vara Åsele Kommun, Ulf Jonsson-Ejergård, 919 85 eller 
ulf.jonsson-ejergard@asele.se tillhanda senast 28 februari. 
Upplysningar angående utmärkelsen lämnas av
Ulf Jonsson-Ejergård 0941-140 77.

Lista över tidigare
års stipendiater och
Årets Åselebo, finns 
på www.asele.se


