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Åsele och Dorotea
sjukstugor informerar
Sök i första hand information på nätet
Det är hög belastning på samhällets telefontjänster,
särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma
fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på
myndigheternas webbplatser.
Information om det nya coronaviruset och covid-19
finns på www.1177.se. Där hittar du även aktuell information från Åsele och Dorotea sjukstugor gällande
kontaktvägar, öppettider osv.
Den som har frågor om coronaviruset covid-19 kan läsa
mer och få svar på vanliga frågor på Folkhälsomyndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se
På www.krisinformation.se finns samlad information
från myndigheter.
Det går också bra att ringa det nationella informationsnumret 113 13 om man har allmänna frågor om det nya
coronaviruset och INTE kan hitta informationen på
nätet.
Ring 1177 endast om du behöver personlig
sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för
allmänna frågor om coronaviruset eller om
myndigheternas rekommendationer.
www.varitryck.se

Välkomna till gudstjänst i Dorotea kyrka
Söndagen den 29/3, kl. 18.00

Inbjudan till vårutställning
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Dorotea Konstförening bjuder in intresserade
sthantverkare med lokal förankring
konstnäreroch konsthantverkare
a ut sina alster vid årets vårutställning.
att ställa

INS

Utställningen hålls lördag 9 maj - onsda
onsdag 13 maj 2020
i Kramforsgården.
Kontakta oss senast den 31 mars:
Jannice.jonsson@gmail.com el 072-7171577
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INSTÄLLT! Men..
STÖD RAJA-RYCKET MED ETT FÖRKÖP

och säkerställ inte bara Ryckets fortlevnad, utan även
chansen att vinna någon av utlottningsvinsterna!
Vinn på förköpt
startkort!
Utlottning på förköp
gjorda senast 9/4 kl 12.00

Klass Ö:
• Polaris Sportsman 570 EPS
med frontbåge, vinsch och
plogblad.
• 2 st resepresentkort 10.000:-

Klass U:
• Nintendo Switch
• Stiga Snowracer
• Åkmadrass

Besök våra förköpsställen eller swisha 150 kr (Ö=vuxen) / 100 kr (U=ungdom t o m 12 år) till 123 098 77 68 (ange
samtliga deltagarnamn med kortnummer och adress) senast 9/4 kl 12.00, så skickar vi din lott.
Dragning kommer att ske lördag 11 april kl 12.00. Vi livesänder dragningen på Facebook @raijaik.
Förköpställen: Mårtenssons Allservice, Borgafjällens Lanthandel, Ormsjödalens ICA, OKQ8 Dorotea, 44:ans Kläder
Dorotea, Firma Åke Mattsson Norråker, Mson Bygg Hoting, Vilhelmina Värme & Sanitet, Grönlunds Jakt & Fiske Vilhelmina,
Team Sportia/Andrées Strömsund, Strandbergets Motor & Fritid Strömsund.
Info: Anders 070-332 61 69, Egon 070-244 14 35

www.varitryck.se

KÖPES:

Enstaka föremål eller hela hem.

E-post: topppettersson@gmail.com | Tel: 0736-24 63 62

ÅRSMÖTE

Dorotea Jaktskytteklubb håller årsmöte tisdagen den 31/3
kl 18.00 hos Doro Camp Lapland.
Välkommen! Styrelsen

LAPPMARKSPOTATIS Mandel, King-E, Princess,
Asterix, Bintje, & Blue Belle.
Fredag 27/3:

Egen odling.
Strömsund kyrkan 10.30.
Hoting busstation 12.00.
Nästa tur 8/5.
Dorotea Myway 12.45-13.00.
Vilhelmina f d Televerket 15-15.30. Välkomna! Anna & Martin
www.lappmarksbonden.se
Åsele OKQ8 17.00-17.15.
Förbeställ gärna. Tar kort & swish. Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47.

TILLKÄNNAGIVANDE

KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER

Datum:
2020-03-30
Tid:
Kl 13.00
Plats:
Medborgarhuset i Dorotea, A-salen
Dagordningen anslås i kommunhuset senast måndag 23
mars, och handlingarna finns därefter tillgängliga i kommunhusets reception.
Ordförande i kommunfullmäktige har i samråd med kommunfullmäktiges presidium tagit beslut om att fullmäktige 30 mars
2020 skall hållas utan åhörare, dock är massmedia välkomna.
Anledningen är att vi i dag befinner oss i en situation i Sverige, Europa och övriga världen där vi inte vet hur stor spridningen av detta Coronavirus är och om det kommit till Dorotea. Beslutet har därför tagits i förebyggande syfte.
Det är en mycket olycklig situation att behöva stänga ett
fullmäktigemöte för allmänheten, det har aldrig hänt tidigare
och vi hoppas att det är en engångssituation. Kommunfullmäktige SKA vara ett öppet möte för alla åhörare.

Christer Eriksson
ordförande
www.varitryck.se

UTHYRES: 3 ro k på Parkvägen.
80 kvm. Allt ingår i hyran: internet, hushållsel, parkering mm.
Hyra 5500 kr. Tommy TP Fastigheter 073-624 63 62.
Jesus säger: Allt vad ni vill att människorna ska
göra er, det ska ni också göra dem. Matt.7:12

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

Har du trasiga persienner?
Solblekta eller sönderblåsta markiser?
Det fixar vi!
Ring, så får du en kostnadsfri offert.
Vi lagar även stenskott
och byter rutor på din bil.

RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing,
koppar, katalysatorer, elektronikskrot,
kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.
UTHYRNING av lastväxlarflak.

Ring Olof, 070-530 15 27
Vill du jobba i sommar på kyrkogården i
Vilhelmina, Stensele eller Dorotea församlingar?
Ansökan finns på
www.svenskakyrkan.se/sodralappland/lediga-tjanster.
Gäller både sommarjobb för ungdomar samt säsongsanställning.
Sista ansökningsdag för säsongsanställning är
10 april 2020 och
sommarjobb 24 april 2020.
SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT

www.varitryck.se

VARPSJÖNAPPET 2020 INSTÄLLT
Då vi vill göra vårt för att minska smittspridningen av Covid-19
har vi tagit det tråkiga, men nödvändiga, beslutet att ställa in årets
napp.
Priser som redan hunnit skänkas av våra fantastiska
sponsorer kommer att sparas till nästa år.
Vi hoppas vi får se många pigga fiskar(e) 2021!
Var rädda om varandra!
Varpsjö Bygdegårdsförening

Våren är på väg

Då vintermarknaden blev inställd så har vi det
erbjudandet denna helg istället,
vi "firar" att våren är på gång.
Du kan få mellan

Kasta din rabatt!

20 & 50% rabatt när du kastar 2 tärningar.

Gäller allt utom sol- & presentkort, redan prisnedsatta varor samt varor från LJ Design.

Gäller torsdag till söndag, OBS söndagsöppet 12-15.
VÄLKOMNA IN!

Preliminärt datum för vårens tjejkväll är söndag 10 maj kl 18.00.

www.varitryck.se

Behöver du hjälp med bokslut och deklaration?
Skogs- och Ekonomikonsulten i Södra Lappland.
Mail: tarja.eliasson@gmail.com. Tel: 072-24 666 73.
Adress: Baksjöstigen 7, VILHELMINA

DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING
håller extra årsmöte måndag 6/4 kl 18.00, på
Kullerbacken. Ärende: Val av kassör.
Inför Valborg tar vi gärna emot ris till majbrasan.
OBS! Endast ris!

www.varitryck.se

HÄGGÅS IF

Planerat årsmöte skjuts på framtiden på grund av Corona
pandemin. Medlemskap kan lösas via Swish 123 339 75 51.
Mer information: haggasif.se
Häggås IF:s styrelse

FORSLUNDS TANDVÅRD INFORMERAR:
Om du har rest, har förkylningssymptom eller feber –
BOKA OM DIN TID!
Tel 0942-109 00
Mail patient.forslunds@gmail.com
Sms 070-598 88 46
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
er.
Ta hand om varandra!
Conny, Erica och Gunilla

Åsele och Dorotea
sjukstugor informerar
NYTT TELEFONNUMMER

till kurator fr o m 2020-03-30.
Nytt telefonnummer blir 090-785 93 15, öppet för inringning dygnet runt där ni får besked om när kurator ringer
tillbaka.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och information om
jourhavande läkare.
Vid misstanke om livshotande sjukdom
eller stroke ring 112.
www.varitryck.se

Foto: Håkan Wike

Erik Högbom,
medlem Gimån

TILLSAMMANS
är vår röst stark när vårt
skogsbruk ifrågasätts.
I generationer har vi stått enade sida vid sida när starka politiska krafter utmanat vår rätt att äga och bruka våra skogar. Idag
är vår enade röst viktigare än någonsin. Tillsammans är vi
bättre. Bli medlem du också!

www.norrskog.se

www.varitryck.se

