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När du annonserar i ditt lokala annonsblad, be då även om att få
samannonsering i de orter du vill synas i.
Perfekt för dig som vill synas hos en större läsarkrets utan
att behöva sköta alla kontakter själv!

Upp till

VARI-tryck AB

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

VILHELMINA-aktuellt

DOROTEA -bladet

www.varitryck.se

Välkomna till Dorotea kyrka
Söndagen den 3/5, kl. 11.00. Gudstjänst.
Onsdagen den 6/5, kl. 18.00.
Jesus säger: Jag är den gode herden.
Den gode herden ger sitt liv för fåren. Joh.10:11
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

THAI/TAKEAWAY 2/5 och 3/5 kl 14.00-19.00.

Står på parkeringen utanför kommunkontoret i Dorotea.

Worawits thaimat

Wiks "Lilla Ullared"
byter ägare den 1/5

Nu är det dags för mig, Ulla-Britta,
att lämna över Wiks livsverk till LOVISA.
Wiks
Jag vill passa på att TACKA alla kunder och
Tel 0942-310 33
Mån-fre 10-17.30.
vänner som följt med under alla år,
Lör 10-13.
samt önska LOVISA
ett stort LYCKA TILL och framgång i sitt Lanthandlaräventyr.
NYSTARTSERBJUDANDE 1 - 2 maj 10% rabatt på hela ditt köp,
vi bjuder på tårta, öppet 10-14 båda dagarna!
Vi fortsätter med varuutkörning kostnadsfritt på torsdagar.
Betalning av varor sker efter kundens önskemål.
Alla tisdagar kommer vi ha STORKÖPSRABATT för alla kunder
- Handla varor för minst 500 kr och få 5% rabatt på hela ditt
köp.
Varmt Välkomna önskar Lovisa och Marie

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

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

www.varitryck.se

KÖPES:

Enstaka föremål eller hela hem.

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

Manusstopp torsdagar kl 15.00!
VÄXTHUSEN ÖPPNAR igen
lördag 2/5 10.00
PENSÉ-låda
(15 st) 120:-

Välkomna!

Össt
Östernoret,
Ö
Åsele
Te
el 0941-440 00
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www.genbacks.se
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w

ÖPPET:

PELARGON
Zonale
4 st 115:-

Tisdag – Fredag
Torsdagar
Lördagar
Röda dagar
Måndagar

kl 10-17
kl 10-20
kl 10-15
kl 10-14
STÄNGT

TAKBYTE | PLÅTARBETEN | SNICKERIJOBB | RENOVERINGAR mm

BYGGPLANER? Kontakta oss!
Hemsida
Facebook
Tel
E-post

dorrobygg.se
@dorrobygg
072-233 07 04
elin@dorrobygg.se

Åsele och Dorotea
sjukstugor informerar
NYTT TELEFONNUMMER

till arbetsterapeut fr o m 2020-05-04.
Nytt telefonnummer blir 090-785 93 16, öppet för inringning dygnet runt där ni får besked om när arbetsterapeut
ringer tillbaka.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och information om
jourhavande läkare.
Vid misstanke om livshotande sjukdom
eller stroke ring 112.
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.

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

Välkommen till vår butik i Vilhelmina!

Hos oss hittar du hemelektronik, data, vitvaror & tillbehör.

Trasig mobil?

Vi reparerar mobiler, surfplattor,
datorer,
ja, det mesta inom elektronik.

Hos oss får du hjälp!
Tel: 0940-554 10

Välkomna!

www.varitryck.se

Melodikrysset v.18 - 2 maj
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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
•
•
•
•
•
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Undvik nära kontakt med andra
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Yhdessä me hillitsemme tartuntaa
•
•
•
•
•

Pese kädet
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Yhessä met hiastama tartuntaa
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Pese käsiä
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Ektesne sohtem tjöödtjestibie
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Ovttas mii goazadit njuommuma
•
•
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