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Vi lämnar gä
offert!

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

VARI-tryck

VILHELMINA-aktuellt • ÅSELE-NYTT
DOROTEA-bladet
Volgsjövägen 94C, VILHELMINA.
Tel 0940-152 40. E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
www.varitryck.se

Välkomna till gudstjänst i Dorotea kyrka
Söndagen den 5/4, kl. 11.00

Vårt varma tack till er alla som hedrat minnet av vår käre
far & farfar

TOMMY SKÖLD

Niclas & Eva, Joakim. Johan, Molly & Nelly.
Andreas & Nathalie. Clary.
Tack till er alla som på olika sätt hedrat minnet av vår
älskade

KRISTIN MARKUSSON

Ett särskilt tack till personalen på akutavdelningen, Dorotea sjukstuga.
Lage
Per-Erik, Jenny, Daniel
Barnbarnen

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

Ring Olof, 070-530 15 27

www.varitryck.se

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

THAI/TAKEAWAY 4/4 och 5/4 kl 14.00-19.00.

Står på parkeringen utanför kommunkontoret i Dorotea.

Worawits thaimat 072-748 65 65

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

MÅNDAGAR
13/1, 3/2,
24/2, 16/3,
6/4

TISDAGAR
14/1, 4/2,
25/2, 17/3,
7/4

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck AB

Tel: 0940-152 40

•

E-post: post@varitryck.se

Service från biblioteket i coronatider

• Hemleverans: Dorotea bibliotek erbjuder dig som är
•
•

70 år eller äldre samt dig som tillhör någon annan riskgrupp hemleverans av medier. Kontakta oss för att
berätta vad du vill låna: 0942-140 87,
biblioteket@dorotea.se
Slopad förseningsavgift: Vi tar bort förseningsavgiften
på alla medier tills vidare. Gäller lån gjorda från och med
17 mars.
Digitala tjänster: På www.v8biblioteken.se kan du som
har bibliotekskort lyssna på e-ljudböcker, läsa e-böcker,
se strömmande film via Cineasterna och läsa digitala
tidningar via Pressreader.

Alla programpunkter samt Baby på bibblan och Språkcaféerna är inställda tills vidare.
För aktuella öppettider, se
www.v8biblioteken.se. Välkomna!
www.varitryck.se

Dorotea kommun
informerar om coronaviruset
Tänk på att minska risken för smittspridning

Det är viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De fullständiga rekommendationerna hittar du på
www.folkhalsomyndigheten.se, men här följer några av dem:
Om du är mer än 70 år eller tillhör en annan riskgrupp,
undvik kontakter med andra människor så mycket du kan.
Det gäller även om du känner dig frisk. Försök att hålla dig
hemma, men självklart får du till exempel ta en promenad
eller vistas ute i miljöer med få människor.
Undvik att röra vid ansiktet och tvätta händerna ofta och
noggrant.
Stanna hemma om du får hosta, snuva eller feber, även om
det är lätta symtom. När du känner dig frisk, stanna hemma
i ytterligare två dagar. Om du blir sämre och inte kan ta
hand om dig själv, ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.
Ring alltid 112 vid livshotande tillstånd!

•

•
•

Det här gör vi på kommunen

• Vi har tillsatt en beredningsgrupp som träffas regelbundet

för att kontrollera läget i kommunen och besluta om
åtgärder.
Vi har vidtagit åtgärder för att stötta vårt lokala näringsliv.
Kommunmedarbetare har resestopp för tjänsteresor till
andra kommuner.
Gruppträningar och biovisningar är inställda tills vidare.
Bergvattengården har besöksförbud för att skydda de
boende.
Grundskolorna har infört strikta besöksregler.
All vuxenundervisning bedrivs på distans tills vidare.
Maten på skolor och äldreboenden serveras på tallrik tills
vidare.
För att läsa om de fullständiga åtgärder vi har vidtagit, gå in på
vår webbplats. Om ingenting annat anges på vår webbplats är
kommunens verksamheter öppna som vanligt.

•
•
•
•
•
•
•

www.varitryck.se

Du hittar den mest aktuella informationen på vår
webbplats

www.dorotea.se/corona
På webbadressen ovan samlar vi den senaste informationen,
både från oss lokalt, från regionen och från myndigheter. Om du
inte har tillgång till internet hemma, ring gärna en granne eller
någon bekant för att få ta del av informationen. Det som publiceras här i Dorotea-bladet kan ha hunnit ändras innan du har fått
detta i din brevlåda. Därför hänvisar vi alltid först och främst till
vår webbplats.

Tillhör du en riskgrupp?

Biblioteket i Dorotea erbjuder nu hemleverans av böcker och
andra medier till dig som är 70+ eller tillhör en annan riskgrupp.
Ta kontakt med biblioteket på 0942-140 87 för att få mer
information.
Vi vill gärna kontrollera att ingen som tillhör en riskgrupp sitter
ensam och isolerad utan hjälp och kontaktnät.
Om du tillhör en riskgrupp och känner dig orolig, kontakta vår
växel på 0942-140 00.

KOPIERINGSPAPPER...
... i olika tjocklek och
för olika ändamål
finns alltid i lager
hos oss!

VÄLKOMMEN!
VARI-tryck

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

www.varitryck.se

Melodikrysset v.14 - 4 april
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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

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för
att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt
liv. Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Certifierad Kontrollansvarig ” K”

Behöver du en sådan???
Jag kan hjälpa dig till rimliga kostnader.
Ring eller e-posta mig för mera info: 070-674 99 89,
ulf.nilsson@uproab.se
Ulf Nilsson Certifierad KA ”K”
DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING

P g a rådande omständigheter med smittorisk,
är extra årsmötet 6/4 samt Valborgsfirandet i år
INSTÄLLT!
Vi återkommer med årsmötesdatum när allt lugnat
Styrelsen
sig! Sköt om er!

Vi utgår ifrån Hoting och utför bland annat:
* Mattläggning och tätskikt
* Renoveringar
* Nybyggnationer * Kakel och klinker
Christian: 073-074 28 19 tkvbygg@gmail.com

PÄRMAR

i olika utföranden finns
att köpa hos oss.
tfritt!!
Alltid frak

VARI-tryck AB
Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
www.varitryck.se

Än finns chansen…
2020

Själva fisketävlingen

är inställd, men

vi säljer förköp/lotter fram till torsdag 9 april kl 12!
Besök våra försäljningsställen, eller
swisha avgiften till 123 098 7768
så är du med i kampen om de fina förköpsvinsterna!
Dragningen lördag 11 april kl 12 livesänds på Facebook @raijaik
www.varitryck.se

KÖPES:

Enstaka föremål eller hela hem.

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

!

Motionsdansen den 4/4 i Lajksjö FH är
INSTÄLLD p g a Corona. Beträffande övriga danser
återkommer vi med besked senare.

Lajksjö Intresseförening

Årsmöte Raija IK

Lördag 11 april kl 10.00 i Anders garage, Lillånäset.
Därefter utlottning av vinster Raja-rycket.

Sista dag 15 maj

Allmän kurs på Vindelns Folkhögskola
Åsele tar emot ansökningar till höstterminen 2020. Sista dag är 15 maj.

Vi ger behörigheter för vidare studier, försöker öka intresset för
samhället och ger kunskap om demokratiska spelregler.
Åselekursen bedrivs som dagfolkhögskola utan internat.
Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet.
Vårdbiträdesutbildning är för dig som jobbar eller vill jobba
inom vården och ökar yrkeskunskaper. Kursen bedrivs som
deltid över två terminer.
Vid frågor kontakta Sylvia Schöne 073-096 78 68 eller
sylvia.schone@vindelnsfolkhogskola.se

HÄFTAPPARATER
Häftapparater och
häftpistoler med
tillhörande

KLAMMER

Flera modeller i lager!
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Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se

www.varitryck.se
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