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Mio Vilhelmina
Videvägen 54. Tel 0940-128 25. Ord öppettider: Mån-fre 10.00-17.30. Lör 10.00-14.00.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
Mer info på mio.se

Gäller endast lördag 14/12 10-15 så långt lagret räcker! 

BBll a upp ttiillll
 rabba��

ppåå  uuttvvaallddaa
MMMAAATTTGGGRRRUUUPPPPPPEEERRR!!!

Bl a upp till
60% raba�

på  utvalda
MATGRUPPER!

 
 

VI FYLLER 1 ÅR!
Massor av

kanonerbjudanden
i butiken

LÖRDAG 14/12 

Kenneth från
Däck & Maskin

är här och
visar skotrar!
Kom & prata

Yamaha
med honom!!

Vi bjuder på kaffe & tårta så långt det räcker!
Johan & Pernilla med personal

Kvalitetsdistribuerad av PostNord PostNord Gruppförsändelse

Nr 50Årgång 1 DOROTEA -bladet
2019-12-11
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Tåsjö kyrkokör 

Dorotea Gospelkör 

Doroteakören 
 

Hjärtl i gt välkomna! 

Julkonsert 
 

 
 

 

 

Två av Sveriges mest  

kända körsångerskor 

Bri tta Bergström 

Kersti n Ryhed 

BEGRÄNSADE ÖPPETTIDER
PÅ DOROTEA KOMMUNKONTOR

UNDER JUL- OCH NYÅR

Kommunkontoret
Under tiden 23 december till och med 3 januari tar vi bara 
emot bokade besök i kommunhuset. Ytterdörrarna är låsta och 
den ni bokat besök hos kommer och öppnar.

Kommunens växel
Från 23 december till och med 3 januari är kommunens växel 
enbart öppen mellan kl 10.00 och 12.00, vardagar.

Vid FELANMÄLAN gällande Doroteahus under kontorstid, när 
växeln är stängd: 23/12-3/1, ring 0942-140 45.

Vid FELANMÄLAN gällande Fastighet och GVA under kontors-
tid, när växeln är stängd: 23/12-3/1, ring 070-288 39 39.

Vid FELANMÄLAN gällande bredband och kabel-TV under 
kontorstid, när växeln är stängd: 23/12-3/1, ring 0942-795 100.

Från och med 7 januari är det öppet som vanligt igen!
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Tack för i år
2019 är snart slut och vi önskar alla God Jul och Gott Nytt År.

Vi ser ljust på framtiden och presenterar nya tjänster som förenklar livet 
för skogsägare och vi gör miljardinvesteringar i Västerbotten för att ta 

tillvara Norrlands fantastiska virkesråvara på allra bästa sätt.  
Vi tror på skogen och på Norrland!

Välkommen att kontakta våra lokala virkesköpare  
på sca.com/skog

sca.com/skog

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.

VARI-tryck

Första bladen 2020 kommer fredagen den 10 januari.
MANUSSTOPP TISDAG 7/1 KL 12.00.

Manus går alltid att maila till oss.
Tryckeriet stängt 23/12 tom 6/1.

...står för dörren och därmed ett uppehåll
i utgivningen av våra annonsblad.

Den 18 december kommer årets sista utgåva.

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

Hemsida: www.varitryck.se

JUL, NYÅR & TRETTONHELG...

Tryc



www.varitryck.se

vi
n

te
r.

tabussen.nu
0771-100 110

Ja, nu är det slut  
på gamla tider ...
Från 15 december och ett år framåt gäller en ny tidtabell.  
Vill du ha den direkt i mobilen laddar du ner vår app. 

Du kan också välja att surfa in på tabussen.nu och skapa en  
personlig tidtabell för de linjer som är aktuella för dig.  
Ladda ner som en pdf eller beställ hem till brevlådan.  
Kundservice kan också hjälpa dig att skapa en  
egen personlig tidtabell.

Välkommen ombord! 
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Köket Åseles Julbord
Kväll 15:e & 18:e. Dag 19:e & 20:e. Ring 073-088 31 20.

Men åt alla dem som tog emot honom (Jesus) gav han rätten 
att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Joh. 1:12

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

STÄMPLAR

VARI-tryck
Volgsjövägen 94 C, Vilhelmina.

Tel 0940-152 40.
www.varitryck.se

Stämplar i flesta utföranden 
beställer du hos oss.

Kom in för info och pris.

Bilvaruhuset, Lycksele söker

Reservdelsman/Kundmottagare
Bilvaruhuset Lycksele AB är en fristående serviceverkstad 
med lång och gedigen erfarenhet av fordonsbranschen. 
Vi är idag ansluten till den rikstäckande bilverkstadskedjan 
Autoexperten.

Vi söker dig som har ett antal års erfarenhet inom bran-
schen och ett eget motorrelaterat intresse. Tidigare 
erfarenhet av kundkontakter, försäljning av reservdelar 
alternativt bilreparationer är en fördel. Vidare bör du ha 
datorvana, ekonomisk förståelse och framgångstänk. 
Som person har du en positiv inställning med gott ord-
ningssinne och hög arbetsmoral. Du brinner för en 
förstklassig service och är strukturerad och duktig på att 
hantera parallella arbetsuppgifter. B-körkort är ett krav.

Om tjänsten: Tjänsten är en heltidstjänst, tillsvidare och 
med månadslön enligt överenskommelse. Arbetstiderna är 
primärt vardagar utifrån verkstadens öppethållande. 
Vill du veta mer om oss och tjänsten så kontakta 
verkstadschef Patrik Risberg på telefon 0950-121 32. 
Intervjuer sker löpande så vi ber dig att söka snarast.

Ansökan via e-post till: reservdelar@bilvaruhuset.net
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Välkomna!

Saffransbiscotti &
en mjuk kaka

99 kr (ord 128:- )

Max 1 pkt/hushåll

Erbjudandet gäller under hela
dagen om inte annat anges.

Med reservation
för slutförsäljning.

Öppet till
18.00

ICAs KAFFE

Max 1 pkt/hushåll

10:-/st 

Onsdag 18/12
öppet till 2000

OLSSONS
Glas & Bygg

ALLA Schampon &
Balsam
10%

50% på
ALL julbelysning
TRÄULL 10kg/st
Köp 3 för 999 kr
(Ord pris 1200 kr)

Begränsat antal!

Tomtar utplacerade
i butiken som

erbjuder 20%
på utvalt sortiment

Tel. 0722 45 46 44

ÖPPETTIDER
fram till JUL:
 Mån-fre 11-20.

Lör 11-14
Nya erbjudanden

varje dag!

Dorotea Köpmanna och Intresseförening
arrangerar öppetkvällar varje sista onsdag i månaden. 

Vi önskar ER en riktigt GOD JUL &  ett GOTT NYTT ÅR!!

LapplandsFloristerna
DOROTEA 072-24 70 840

Beställ julgruppper
& få en 

värdecheck på 50:-

Pssst...        
Julklappstips!  

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

Vi bjuder på Julbuffé, hör gärna av er så vi vet hur många som
kommer till: Staffan 070-550 41 07 eller Bengt 070-398 44 76.
Vi får besök av Helena Lindahl från Riksdagen.

DOROTEA

Medlemsmöte
Söndagen den 15/12 kl 13.00

Plats : Hotell Dorotea

Välkomna!
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Välkommen på jul�ka! 
Vi välkomnar alla våra medlemmar och  
skogsägare till Norras årliga jul�ka. Besök ditt  
lokala kontor för en trevlig stund tillsammans. 

När: Fredag 13 december, kl 10-14 
Var:  Volgsjövägen 36, 912 32 Vilhelmina

                             norra.se                                  
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Självklart hjälper vi �ll med ROT-avdrag om så önskas.
Ni besöker oss i Vilhelmina på Terminalgatan 6,
samt i Dorotea på Järnvägsgatan 50.

Peab har e upptagningsområde över hela Västerboens inland.
Kontakta oss för hjälp med di byggprojekt.

Vi u�ör allt inom bygg såsom:
Nyproduk�on av fri�dshus & villa, om & �llbyggnad.
Badrums & köksrenoveringar med kakel & klinkersäningar.
Dräneringar av hus & markjobb. Snöskoning av tak.
Bygglovsprojektering & teknisk konsulta�on.

VISSTE DU ATT PEAB FINNS PÅ DIN ORT?

Telefon Platschef, Lars Gavelin: 072-533 49 63.

Följ oss på Instagram:

 #PEABINLAND

*  Mattläggning och tätskikt
*  Kakel och klinker

Vi utgår ifrån Hoting och utför bland annat:
*  Renoveringar 
*  Nybyggnationer

Christian: 073-074 28 19    tkvbygg@gmail.com

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 13/12:
Strömsund kyrkan 10.30.
Hoting busstation 12.00.
Dorotea Myway 12.45-13.00.
Vilhelmina fd Televerket 15-15.30.
Åsele OKQ8 17.00-17.15.

Mandel, King-E, Princess,
Asterix, Bintje, & Blue Belle. 

Egen odling.

Nästa tur 31/1.
Välkomna!  Anna & Martin
www.lappmarksbonden.se

  Förbeställ gärna. Tar kort & swish.   Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47.
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Simmande Luciatåg
MB Simhall

Torsdag 12:e december kl 18.00 Dorotea IF Simning

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina

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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Köp en HERO Luftvärmepump redan idag 
och börja spara pengar.

HERO, värmepumpen som dominerar värme och kyla.
 Kraftpaketet med inbyggd WiFi och garanterad drift ned till -35ºC. 

Framtidens värmepumpar från Mitsubishi Electric.

070-521 68 33
Storgatan 29, 917 31 Dorotea

Gåvor till HjärtLung kan nu lämnas in på MyWay.
Önskar en God Jul & ett Gott Nytt År

till medlemmar och vänner!
POTATIS från 7:50/kg
i 20 kg säck, 5 kg 50 kr. Sv äpplen, hemkokt sylt flera sorter, (60-70% bärhalt). Hjortron 
och skogshallon köpes. Övrigt sortiment se www.potatisbilarna.se  Säljes från lastbil.
SÖNDAG 15/12: 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 26/1. 070-353 41 86, 070-298 39 40.
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50% rabatt på
ammunition

70% rabatt på
övriga varor

Adress: Storgatan 43, Dorotea
Sport & Fritid i Dorotea AB försattes i konkurs den 14 november 2019. 
Konkursen handläggs av Ackordscentralen Norrland AB.

Presentkort och tillgodohavanden inlöses inte.
Öppet köp gäller ej.

Box 4066, 904 03 Umeå
Tfn 090-70 62 00 Fax 090-17 87 60

Sport & Fritid
i Dorotea AB

Konkursutförsäljning

Torsdag 12 december kl 10-17


