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-bladet
Nr

Norrländsk
pellets
för stugan
eller stallet.

A-Trä, Arjeplog: 0960-100 40

1 pall
= 768 kg

Arvidsjaur Maskinmekaniska:
Matts Elfing 070-695 88 67

1 storsäck
= 700 kg

Kontakta din återförsäljare för pris.

Plåt & Byggspecialisten, Storuman: 0951-105 33
OBS! Nya priser från och med 1 oktober.
Läs mer om vår pellets på baseco.se
Baseco Golv AB, Ammarnäsvägen, Sorsele
Tel: 0952-550 10
www.varitryck.se
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I skogen växer en

hållbar framtid
Att äga skog ska vara fritt, lönsamt
och roligt. Vi hjälper dig med det du
behöver i ditt skogsägande.

Väx tillsammans med oss

Kontakta Norras skogsinspektorer
i Vilhelmina och Dorotea.
Mikael Stenberg
070 - 604 89 90
Robert Mannelqvist 0730 - 80 78 07
Edvin Grönlund
070 - 635 97 75
norra.se
www.varitryck.se

Melodikrysset v.38 - 21 september
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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

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.
Om honom, Jesus, vittnar alla profeterna, att var och en som tror
på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Apg. 10:43
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Hinner du med att uppdatera
företagets konton i sociala medier?

- Om inte så finns vi här!
Vi fotar, vi filmar, vi skriver
och publicerar vid rätt tillfällen.

Ingen bindningstid och
inga krångliga avtal.

Pris från 870kr / vecka
Kontakta oss så hjälper vi dig!
Tfn: 0940 - 360 66
Mail: info@idenfors.se

www.idenfors.se

Studiebesök på
Hissmofors sågverk 28/9!

Välkommen till en trevlig dag tillsammans med Norrskog. Under studiebesöket diskuterar vi även Biometrias nya klasser Prima & Sekunda.
Tid: 28/9 kl 06:30. Bussen avgår från Vilhelmina, parkeringen vid
kontoret, mittemot ICA Tallen. För övriga avgångstider, läs mer på
www.norrskog.se/kalender.
Besöket varar ca 3 timmar och vi åker sedan till natursköna Wången
för en sen lunch. Vi bjuder på smörgås i bussen på väg till Hissmofors
samt lunch på Wången.
Anmälan senast 23/9 till: Patrik Edblom; patrik.edblom@gmail.com,
070-586 35 13 eller Maria Grill; mariagrill@msn.com, 070-651 1082

www.norrskog.se

www.varitryck.se

DOROTEA-bladet på nätet: www.varitryck.se
POTATIS – SYLT – SOLROSFRÖ

King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Sava, Gul mandel, Amadine m fl. 5 och 20 kg förp.
Morötter, lök, rödbetor, fodermorötter. Nykokt sylt, flera sorter, ca 65% bärhalt. Hjortron
köpes. Säljes från lastbil. SÖNDAG 22/9: Vilhelmina P Sagahallen 16.30. Meselefors
rastplats 17.15. Dorotea torget 18.00. Hoting bakom posten 18.30. Backe bakom f d OK
19.30. Ej kort. Nästa tur om 4 veckor. 070-353 41 86, 070-298 39 40. www.potatisbilarna.se

Föreläsning om psykisk ohälsa
Onsdag 25/9 kl 11.00-12.00 på Dorotea bibliotek.
Föreningen Hjärnkoll vill att vi ska våga prata mer om psykisk
ohälsa. Vi får höra om egna erfarenheter av tvångssyndromet
OCD och får information om en stödgrupp för socialt utsatta
unga vuxna. Gratis inträde.
Arrangörer:
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sca.com/skog

Vi finns här för
dig och din skog
Funderar du på att avverka eller
behöver du kanske en skogsbruksplan?
När du väljer SCA får du en partner som är trygg, lokal och
långsiktig. Våra tjänster täcker skogsägarens hela behov.
Kontakta oss så berättar vi mer!
Elof Grönlund
Åsele
tel 072-142 44 45

Jan Erik Jonsson
Vilhelmina östra/Dorotea
tel 070-245 19 73

www.varitryck.se

Richard Grönlund
Vilhelmina västra
tel 070-248 08 75

Stort och varmt tack till personalen på Bergvattengården, avd
Granngår’n, för mycket god omvårdnad av vår mor

ANNA-GRETA JONSSON

under hennes vistelse där.
Tack även till Karin på Dorotea Begravningsbyrå och Gunnar
Lundell för en fin begravningsgudstjänst.
Döttrarna Britt-Marie, Ulla och Annica
Ett stort och hjärtligt tack till ALLA som på olika sätt bidragit till
att göra begravningen efter vår älskade mor

EVA SELIN

till ett ljust och fint minne.
Tack Erika för fin sång. Tack till personalen på Skogsforsen som
tagit hand om vår mor det sista året. Tack till MyWay för god
förtäring och fin service vid minnesstunden.
Barnen med respektive
Barnbarn, barnbarns barn och barnbarns barnbarn

Kontorsprylar, almanackor, lottringar.....
... detta och mycket annat kan du köpa hos oss!

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

www.varitryck.se

