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Det kompletta tryckeriet!
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Efterbehandling

Tryck
i en eller flera färger.

Falsning, häftning, skärning,
numrering, perforering –
det mesta du kan önska.

Förmånliga samannonseringspriser
med annonsbladen i Vilhelmina, Åsele,
Junsele, Storuman/Sorsele och Lycksele.

det mesta du kan önska.
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i ll fl fLayout

Förmånliga sam

Vi hjälper dig med dina

trycksaker.

Bra priser –

korta leveranstider.

Vi lämnar gärna

offert!
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gudstjänst för alla 
barn och vuxna!

�Barn och ledare sjunger och berättar!
Fika och trivs tillsammans med oss! 

 

dorotea.pingst.seSön 8 dec kl 16.00 �i Pingstkyrkan

Allt är 
gratis!

Välkommen till Dorotea kyrka
Sön. den 8/12, kl. 11.00. Mässa

Hälsar alla välkomna till JULBORD 15/12 kl 17.00
i Kaffestugan. Pris: 50:-.
Anmäl er senast 12/12 till
073-042 60 70. Välkomna!

Djurskyddet Åsele Katthem Kurrlyan

Vilhelmina Lärcentrum ger

Utbildningar och kurser med start i januari/februari
Yrkesutbildningar
Bokföring för skogsägare (�ärrträ�ar, 1 kväll/v).
Redovisning 1 (�ärrträ�ar, 1 kväll/v).
Teater Scenisk gestaltning 1 (platsbaserad, 1 kväll/v).
Housekeeping/Våningsservice (Lärling, heltid 20v).
Grundläggande svetsutbildning (platsbaserad, 3 kvällar/v).
Specialpedagogik 1 (Kurs om funktionshinder, webb+podcasts, inga 
trä�ar).
Vård och omsorg (distans 2 närträ�ar/vecka, heltid 1,5 år, sen anmälan).
Yrkesförare buss (platsbaserad, heltid 25v, endast reservplatser).
Yrkesförare lastbil+släp (platsbaserad, heltid 40v, endast reservplatser).
Lärvux-kurser för personer med funktionsvariationer (Teater m m).

Allmänna ämnen
Gymnasiala kurser på distans (LapplandsVux).
Grundskolekurser på distans (LapplandsGrundvux).
Svenska för invandrare.

Information och anmälan: http://vilhelminalarcentrum.se 

Vilhelmina Lärcentrum ger

Utbildningar och kurser med start i januari/februari
Yrkesutbildningar
Bokföring för skogsägare (�ärrträ�ar, 1 kväll/v).
Redovisning 1 (�ärrträ�ar, 1 kväll/v).
Teater Scenisk gestaltning 1 (platsbaserad, 1 kväll/v).
Housekeeping/Våningsservice (Lärling, heltid 20v).
Grundläggande svetsutbildning (platsbaserad, 3 kvällar/v).
Specialpedagogik 1 (Kurs om funktionshinder, webb+podcasts, inga 
trä�ar).
Vård och omsorg (distans 2 närträ�ar/vecka, heltid 1,5 år, sen anmälan).
Yrkesförare buss (platsbaserad, heltid 25v, endast reservplatser).
Yrkesförare lastbil+släp (platsbaserad, heltid 40v, endast reservplatser).
Lärvux-kurser för personer med funktionsvariationer (Teater m m).

Allmänna ämnen
Gymnasiala kurser på distans (LapplandsVux).
Grundskolekurser på distans (LapplandsGrundvux).
Svenska för invandrare.

Information och anmälan: http://vilhelminalarcentrum.se 

Studievägledare Annmari Jonsson
tel 0940-146 04 
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Skogsfastigheter sökes/köpes i Västerbotten av danskar, de 
danska köparna måste återinvestera innan årsskiftet p g a 
danska skatteregler. Extra bra betalt innan den 31 december.
Ring Arvid 0045-43 33 29 69, svensktalande.

Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin 
Son, Jesus, som världens Frälsare. 1 Joh. 4:14

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Annonsering inför jul!?Annonsering inför jul!?
Planerar du att tillönska din omgivning en god jul och ett gott nytt 
år genom en annons i något av våra annonsblad? Då tar vi gärna 
del av dina idéer och hjälper till med utformning av din hälsning så 
snart som möjligt.
Layout ingår alltid i priset när du annonserar hos oss!

VARI-tryck 0940-152 40
post@varitryck.se

Kommunallagen:
35 §   En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på 
sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

Vid kommunfullmäktige 2018-11-26 väcktes en motion av 
DKL med förslag på att tillsätta en Demokratiberedning med 
uppgift att verka för ”direktdemokrati” genom ett ökat med-
borgarinflytande och ökad insyn. Motionen innehöll även 
förslag på verktyg för att involvera medborgarna.
Fullmäktige beslutade att motionen skulle överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning.

Mer än ett år har nu gått men vi kan inte se några tecken på 
att kommunstyrelsen påbörjat någon beredning av motionen.
Motionen kan läsas på Facebooksidan DKL Dorotea Kommun-
lista, föredrar du att läsa den på annat sätt så sms:a eller ring 
070-284 77 63 (Britt-Inger) så ordnar vi det!
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VARI-tryck AB Allt för din
butik!

GATUPRATARE
Gatupratare finns hos oss.
50 x 70 cm i lager, andra storlekar tas
hem på beställning.
Papper till skylten samt ny frontplast
 kan du också köpa här.
 Även ramar för väggmontage.

VI FLYTTAR
Nord Maint Plåt & Lack �yttar till
Norrstrand, Industrivägen 11
(Marcusson grävteknik). Bredvid Inlandsfrakt, mittemot Gallac.

Vi önskar gamla som nya kunder välkomna!
Vi är certi�erade (miljö & kvalitet), vi utför skadehantering av era 
fordon, har avtal med de �esta stora och små försäkringsbolag,
lack, plåt, plast och glas.
Både byte samt stenskottslagning av bilglas.

Kalibrering av olika funktioner i bilar/vindrutor, kamera, regn-
sensor, broms, avståndsbedömning m m.
Har även börjat med service & besiktningskontroller av bilar,
ex: byte olja, �lter, kamrem, koppling, motorer, växellådor, 
avgas, bromsar m m.
Biltransport av fordon, kan hämta er bil, släp, husvagn m m.
Utför även traktortjänster, snöskottning, lastning/lossning m m.

Varmt välkomna! 
Vi 
nns på facebook. Nord Maint AB, e-post:
t.ingelsson.konsult@live.se  •   070-274 14 34
Tord, Börje och André
Vi kommer att ha öppen-dag framöver när vi kommit i ordning,
annons om det kommer.
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.49 - 7 december

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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Läs mer om tjänsten och hur 
du ansöker på sca.com

Led vägen mot en hållbar framtid!
SCA Skog Västerbottens  
skogsförvaltning söker:

Skogsmaskinförare 
till Dorotea

Vill du vara med och bidra 
till vår målsättning att alltid vara 

skogsägarens bästa val? 

Välkommen med din ansökan!

sca.com


