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Vilket kort passar dig bäst?
Om du exempelvis väljer ett av våra
kreditkort får du bonus på alla dina köp.
Välkommen till oss.

handelsbanken.se/dorotea
Tel 0942-339 40

Tak- & fasadmålning!
Nu har vi 20% rabatt på:
• Takmålningar
 Plåttak, Betongpannor, Eternittak mm

• Fasadmålningar

Passa på att boka
ditt uppdrag idag!

Viab 0790-47 48 47ROT-avdrag 
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SEMESTERSTÄNGT!
PSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDEN I VILHELMINA

Mottagningen håller stängt
22 juni till 17 augusti.

Planerade besök med psykiatrin under denna period
sker på Vilhelmina Hälsocentral.

Vid behov av kontakt under vår stängningsperiod
hänvisar vi till Psykiatrins rådgivningstelefon

090-785 93 19.
Med önskan om en trevlig sommar!

Personalen
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Så här ser våra öppettider ut: 
Vecka 29–30 semesterstängt.
Därefter ordinarie öppettider måndag,  
onsdag och fredag kl. 10.00–13.00.
 
Bankärenden kan du alltid utföra  
i internetbanken och i appen.  
Vill du ha personlig service ringer  
du 0771-77 88 99.

Vi önskar dig en riktigt skön sommar!

Vill du gå på banken  
i sommar? 
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 Välkomna till Dorotea-Risbäcks församling 
Midsommardagen 20/6, kl. 11.00  

 
 

-  

Sön. den 21/6, kl. 11.00.  
 

 
 

-  
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.24 - 13 juni

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:...............................................................................................................................................
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RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,

elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

UTHYRNING av lastväxlarflak.  Ring Olof, 070-530 15 27

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

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.

Välkomna till Segertonens marknadsblogg!
Där bjuder vi på sång, musik och gratiserbjudanden!
Slussfors Fria församling • www.marknadsblogg.segertonen.se

KÖPES: Gård eller villa i eller omkring Dorotea, inom ca 3,5 mils 
radie. Gärna jord- och skogsfastighet, max 200 hektar. 
Inflyttningsbart, 160 m² eller mer för trebarnsfamilj. 
Kontakt: Ronny Jonsson 076-803 93 93 eller ronny@jrjab.se

FISKEPREMIÄR I BERGVATTENSJÖN
Midsommardagen den 20 juni öppnas Bergvattensjön
för fiske, kl 18.00. Fiskekort kan köpas på OK/Q8,
My Way, Doro Camp Lapland samt på www.ifiske.se
under sommaren. Kortet gäller för 3 ädelfiskar per dag.

Barn- och ungdom från 6 år till och med 16 år (skrivna i Doro-
tea) kan hämta ut gratiskort på, OK/Q8 i Dorotea under sommar-
lovet. Ett kort tas ut och det skall räcka hela sommarlovet.
Regnbåge & öring har planterats!
Fiskeförbud råder fr o m tisdagen den 16 e juni och fram till 
premiären.

Tänk på att hålla avstånd (minst 2 m) från varandra när Ni 
vistas runt sjön i dessa coronatider.

VARI-tryck i Vilhelmina AB
0940-152 40  •  post@varitryck.se

Skyltar

Dekaler Beach�aggor

Roll-up
A�scher
Banderoller


