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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!

Anders, virkesköpare
Åsele/Dorotea
tel 0941-143 69

sca.com/skog

En av våra virkesköpare är Anders Tanse.
Ring honom så får du veta mer om
skogliga tjänster som kan öka värdet
på din skogsfastighet. Din lokala virkesköpare
hittar du alltid på sca.com/skog eller
i Skogsvinge.

www.varitryck.se

Foto @ Michael Engman

Vad kan jag
göra för dig
och din skog?

KÖPES:

Enstaka föremål eller hela hem.

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

Manusstopp torsdagar kl 15.00!
THAI/TAKEAWAY 30/5 och 31/5 kl 14.00-19.00.

Står på parkeringen utanför kommunkontoret i Dorotea.

Worawits thaimat

Mors Dag på söndag!

Köp morsdagspresenten hos oss onsdag-lördag.
Kö
dag.

Alla damkläder 20% morsdagsrabatt!
Gäller ej underkläder, sockar & strumpbyxor.

SNÖ smycken 30%

Det kommer en hel del nyheter varje vecka –
följ oss på Facebook, där vi lägger ut bilder
på alla nyheter. Välkommen in till oss!
Vilhelmina Lärcentrum ger

Yrkeskurser hösten 2020
- Lastbil med släp (yrkesförarutbildning)
- Bussförare (yrkesförarutbildning)
- Specialpedagogik 1
(kunskaper om funktionshinder, webbkurs med poddar)
- Specialpedagogik 2
(webbkurs med poddar, fortsättning efter kurs 1)
- Grundkurs svets (kvällskurs, 3 kvällar/vecka)
- Fortsättningskurs svets (kvällskurs, 3 kvällar/vecka)
För företagare och andra intresserade:
- Grundkurs i redovisning (kvällskurs, webb)
- Påbyggnadskurs i redovisning (kvällskurs, webb)
- Grundkurs i bokföring och deklaration (kvällskurs, webb)
Information och anmälan: http://vilhelminalarcentrum.se
SYV Sara Danielsson
Tel 0940-146 04
www.varitryck.se

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.
Jesus säger: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet
så ska ni få allt det andra också. Matt.6:33
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

Fiskeförbud i Långtjärn, Skarpabborrtjärn och
Yngvestjärn fro m fredag 29/5 t om torsdag 18/6.
Västra Ormsjö Fiskeområdesförening
VACKRA PLANTERINGAR &
AMPLAR TILL MOR!

Östernoret, Åsele
Tel 0941-440 00
www.genbacks.se

HÄRDIGA FRUKTTRÄD
Äpple, Körsbär, Plommon

Välkomna!

ÖPPET:

Tisdag – Fredag
Torsdagar
Lördagar
Röda dagar
Måndagar

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

TILLKÄNNAGIVANDE

KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER

Datum:
2020-06-08
Tid:
Kl 13.00
Plats:
Medborgarhuset i Dorotea, A-salen
Dagordningen anslås i kommunhuset senast måndag 1 juni,
och handlingarna finns därefter tillgängliga i kommunhusets
reception.
Sammanträdet är offentligt och alla hälsas välkomna att delta
i den inledande frågestunden samt i övrigt närvara som
åhörare.

I det läge vi befinner oss, med risk för smittspridning av
coronavirus Covid-19, uppmanas allmänheten att inte besöka
sammanträdet om man inte känner sig helt frisk.

Christer Eriksson
ordförande
www.varitryck.se

Melodikrysset v.22 - 30 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

NATIONALDAGSFIRANDE
DEN 6 JUNI 2020
På grund av covid-19-pandemin har vi ställt in kommunens
nationaldagsfirande. Det är tråkigt att vi inte kan samlas
tillsammans, men vi får fira på var sina håll och se fram emot
nästa år!
Årets nationaldagstal kommer hållas av Nicke Grahn.
Vi kommer att filma talet och lägga upp det på kommunens
hemsida och facebooksida på nationaldagen. Vi kommer
även att lägga upp utdelningen av Kulturstipendiet på hemsidan och Facebook, så att ni får se vem som vann stipendiet.
Håll i och håll ut – tillsammans minskar vi smittspridningen!
Glad nationaldag!
Dorotea kommun

Är ert företag i behov av att vidta åtgärder
för att säkra verksamhetens framtid?
Ta reda på om Region Västerbottens omställningscheck kan vara
svaret för er.
Tillfällig omställningscheck är en ny stödform till företag med
upp till nio anställda som drabbats hårt av pandemin.
Läs mer på: www.regionvasterbotten.se/omstallningscheck

www.varitryck.se

