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KAFFE

Jedes pulvertuber och andra
kaffeprodukter såsom hela bönor,
choklad, mjölkersättning och
fruktdrycker för din kaffemaskin
finns hos oss.
VÄLKOMMEN!
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DAX ATT
BESTÄLLA
STUDENTSKYLTAR!!

Välk o m m e n !

Vi hjälper dig förstora foton
och vi tillhandahåller skyltmaterial,
laminerar mm – allt efter önskemål.

VARI-tryck

Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina.
Tel 0940-152 40.
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
www.varitryck.se

Konfirmationsgudstjänster Dorotea kyrka

DOROTEA-bladet på nätet: www.varitryck.se
SLAMTÖMNING 2019

Under sommaren och hösten kommer kommunen
att utföra tömning av enskilda brunnar/tankar på
entreprenad.
Tidigare anmälda brunnar/tankar töms årligen, vid ändring av antal
eller för nytillkomna brunnar/tankar, samt vid ändring av adress och
ägare MÅSTE detta anmälas senast 1 juni till Teknik- och service,
Britta Björklund, tel 0942-140 24.
TÖMNINGSPERIOD
Planerad tömning sker normalt under tiden 1 juni - 31 oktober.
TÄNK PÅ FÖLJANDE för att underlätta tömningen:
• Farbar väg för lastbil skall finnas fram till slambrunn
• Vägen ska tåla tung trafik
• Onormalt tunga lock debiteras kunden
• Märk ut brunnen med ex en käpp
• Väg och brunn ska vara fri från sly, ris och andra hinder
Längsta avstånd från brunn till fordon kan vara 20 m.
Kommunen påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på
brunn och väg eller omgivande terräng i samband med tömningen.
Ej framkomlig väg eller för dåligt utmärkt slamavskiljare/tank, så
kallad "bomkörning", eller om tillträde nekas, debiteras med 870 kr.

www.varitryck.se

Motorsågskurs nivå A+B
Plats: ABF Dorotea och Mårdsjö.
Ring 0942-500 500 för anmälan och information!
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Tak- & fasadmålning!
Nu har vi 20% rabatt på:
• Takmålningar

Plåttak, Betongpannor, Eternittak mm

• Fasadmålningar
ROT-avdrag

Passa på att boka
ditt uppdrag idag!

Viab 0790-47 48 47

Letar du nytt boende?
Vi har lång erfarenhet av den lokala
marknaden och har många råd och
tips att dela med oss av, inte minst
när det gäller bolån.
Ansök om lånelöfte direkt på
handelsbanken.se/lanelofte
Karolin Fjellner
Privatrådgivare

handelsbanken.se/dorotea
Tel 0942-339 40

www.varitryck.se

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.
Jesus säger: Var därför redo. I en stund då ni inte
väntar det ska Människosonen komma. Matt.24:44
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

"HEMESTER"? Lyxa till din hemmasemester

med en pool eller ett spabad från Folkpool.
Just nu har vi förmånliga kampanjer på pooler och
spabad till 31 maj.
Se: https://www.folkpool.se/kampanjer.html

Kontakta Folkpool i Umeå,
070-641 17 13,
mail: erik.westman@folkpoolumea.se

Vårstädning på kyrkogårdarna inom
Södra Lapplands pastorat
Gravlyktor, kransar m.m.
Gravlyktor, kransar eller annan vinterdekoration ber vi att ni plockar
bort från graven senast 31 maj för att underlätta vårt arbete inför
sommaren.
Om du har beställt sommarplantering måste gravrabatten vara
avstädad så att avtalad tjänst kan utföras.
Sortering av trädgårdsavfall m.m.
Vi vädjar till gravrättsinnehavare och andra besökare på kyrkogårdarna
att i samband med skötsel och plantering, sortera och lämna avfallet i
behållare, som finns utplacerade på kyrkogårdarna.
Övrigt
Använd inte glasburkar eller glasvaser på grund av olycksfallsrisken
för personal och besökare.
Vid frågor kontakta våra kyrkogårdsföreståndare:
Vilhelmina-, Stensele- och Dorotea-Risbäck församling,
Daniel Kultner tfn 0940-372 20
Lycksele- och Åsele-Fredrika församling,
Christer Myräng tfn 0950-276 76

www.varitryck.se

sca.com/skogsbruksplan

Skogens
”att göra”
lista
Med en skogsbruksplan från SCA får du en bra
beskrivning av din skog. Planen ger dig förslag på
åtgärder anpassade efter din skogs förutsättningar.
Den är ett bra hjälpmedel för att nå dina mål.
Elof Grönlund
virkesköpare Åsele/Dorotea
tel 0941-143 68

Redan på tisdag...

Foto @ Jonna Jinton

Anders Tanse
virkesköpare Åsele
tel 0941-143 69

...utkommer våra annonsblad nästa
vecka, MANUSSTOPP onsdag

13/5 kl 15.00.....

.... men vi tar tacksamt
emot ditt manus REDAN NU!
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Melodikrysset v.20 - 16 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

föremål eller hela hem.
KÖPES: Enstaka
E-post: topppettersson@gmail.com | Tel: 0736-24 63 62
MAT- OCH SÄTTPOTATIS

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 köpes! Säljes från lastbil.
SÖNDAG 17/5: 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. Sista turen för säsongen. 070-353 41 86, 070-298 39 40.

KYRKOFULLMÄKTIGE I SÖDRA LAPPLANDS
PASTORAT
Kallelse till sammanträde på S:t Mikaelsgården i Lycksele.
Tisdagen den 26 maj 2020, kl. 12.00, för handläggning av ärenden
enligt anslagen och utsänd föredragningslista/H. Mårtensson, Ordförande
Tag hänsyn till folkhälsomyndighetens
rekommendationer, utifrån Covid-19!

Kreativ
avdelningschef
med intresse för HR söks till
Psykiatriska öppenvården,
vuxna, för Södra Lappland.
Placeringsort: Lycksele

Läs mer om tjänsten på
www.regionvasterbotten.se
www.varitryck.se

VÅRSTÄDNING!
EXTRA ÖPPET DOROTEA ÅVC
Dorotea ÅVC har extra öppet vecka 24
8-13 juni
Måndag-onsdag 17.00-20.00
Torsdag
12.00-20.00
Fredag
Ordinarie tider

Att tänka på inför besöket på ÅVC

Sortera avfallet efter material
Allt avfall ska du sortera efter den typ av material det är. Ett tips är
att sortera redan när nu lastar bilen/släpvagnen så går det lättare att
packa ur.
Osorterat avfall tas inte emot utan måste sorteras av avfallslämnaren.
Genomskinliga plastpåsar.
Kommunens återvinningscentraler i Dorotea och Borgafjäll tar
endast emot genomskinliga sopsäckar. Det gör vi för att minska
andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår
personal.
Ta med egen bärhjälp
Tänk på att personalen på grund av arbetsskaderisken inte kan hjälpa
dig att bära tunga saker. Ta med dig bärhjälp om du har stora och
tunga saker du ska slänga.
Några rekommendationer inför ditt besök på anläggningen:
• Personalens anvisningar ska följas.
• Det är förbjudet att ta med sig saker från återvinningscentralen som slängts i någon container.
• Håll barn under uppsikt! Tänk på att ÅVC är en farlig
lekplats, så låt inte era barn springa runt och leka mellan
containrarna.
• Fråga gärna personalen om det är något du undrar kring
sortering eller ditt besök på återvinningscentralen.
Företagsavfall
Företag betalar för avfall enligt kommunens taxa för ÅVC.
Deklarationsblankett för verksamhetsavfall finns på hemsidan.

Tack för att du hjälper till att sortera rätt.
www.varitryck.se

