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Alltid mycket i lager!!

VARI-tryck AB
V

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

www.varitryck.se

Har du inte
möjlighet att
hälsa på
oss kan vi
självklart
skicka
dina varor!

sca.com/skog

Anders Tanse
virkesköpare Åsele
tel 0941-143 69

Fråga mig om ditt
gallringsbehov
Skogsbruk behöver inte vara krångligt. Vill du börja
arbeta med din skog hjälper vi dig gärna att få en
god överblick och tillgång till de verktyg du
behöver för att nå dina mål med skogsbruket.

Foto @ Michael Engman

Ring någon av våra virkesköpare för att höra mer
om åtgärder som kan öka värdet på din skog.
Din lokala virkesköpare hittar du alltid på
sca.com/skog eller i Skogsvinge.

www.varitryck.se

KÖPES:

Enstaka föremål eller hela hem.

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

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

Melodikrysset v.16 - 18 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

Tack för din omtanke!
Tillsammans bromsar vi smittan
• Tvätta händerna
• Hosta och nys i armvecket
• Stanna hemma om du är sjuk
• Undvik nära kontakt med andra
• Håll avstånd till varandra

regionvasterbotten.se

www.varitryck.se

Intresserad av att sälja er skogsfastighet/markområde på den danska marknaden?
I dagsläget 40% valutaskillnad. Svensktalande ring DK 0045-43 33 29 79 äv kvällstid.
Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.
Jesus säger: Kom till mig, alla ni som arbetar och
bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Matt.11:28
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Vi behöver er hjälp...

Precis som så många andra drabbas vårt företag hårt av den pandemi vi upplever
just nu. Vi hoppas kunna ta oss igenom den — men nu behöver vi er hjälp!

Fram till 30/4 erbjuder vi er denna rabattstege:

Blanda kläder
och skor
som ni vill.
Passa på och
shoppa er vår& sommargarderob.

Köp 1 vara – få 30% rabatt
Köp 2 varor – få 40% rabatt
Köp 3 eller fler varor – få 50% rabatt
på HELA köpet.
Gäller EJ sol- & presentkort, redan prisnedsatta varor, Åsele T-shirten
samt varor från LJ Design.

Förutom de vanliga öppettiderna kommer vi också ha
söndagsöppet 19/4 & 26/4 mellan 12.00 och 15.00.
Välkomna in till oss!

Problem med
din port?

Eller behöver du en ny?

Vi säljer och servar
• Industriportar
• Villaportar
• Grindar
• Bommar
• Dockningar
072-504 31 74

nyhlanders@gmail.com
Följ oss på Instagram:
@NYHLANDERS

www.varitryck.se

Välkomna till gudstjänst i Dorotea kyrka
Söndagen den 19/4, kl. 11.00

Behöver du hjälp i Coronatider?
Någon att prata med eller hjälp med det praktiska?
Ring: 0942-142 40
RödaKorset
Dorotea

MAT- OCH SÄTTPOTATIS

Dags att deklarera!
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Matpotatis från 7:50/kg i 20 kg säck, 5 kg 50 kr. Sättpotatis, flera sorter.
Hemkokt sylt, flera sorter, (60-70% bärhalt). Övrigt sortiment se
www.potatisbilarna.se. Hjortron och köpes! Säljes från lastbil.
SÖNDAG 19/4: 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 17/5. 070-353 41 86, 070-298 39 40.

Tycker du att det känns jobbigt och krångligt? Kom till oss!
Vi gör alla typer av deklarationer.
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0950-348 40
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Kontakta oss redan idag!

Umeå
090-349 44 30

