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Tre chanser kvar...

...att visa vilka perfekta
julklappar du har att erbjuda med
en annons i DOROTEA-bladet!
Än finns även chans
att skicka en
julhälsning till
dina nära & kära,
vänner, personal,
af färskollegor,
kunder eller till
alla Doroteabor.
JULKLAPPSTIPS!
Dagböcker –
1/5/10 år

VARI-tryck

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

Lizzy’s Wellness Center

Massage – Medicinsk fotvård – Frisör – Ansiktsbehandling
M
Ma
(f(företag)

072-247 05 81 | www.lizzyswellnesscenter.com | boka.se
0

Finns i
Dorotea
& Åsele

ARVIDSSONS JUL-POTATIS
MÅNDAG
Å
7/12

TISDAG
8/12
Sista gången före jul!

www.varitryck.se

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Enklare stuga önskas köpa!

Vi är ett par i 50-års åldern från Hudiksvall som söker enklare
stuga. Alla svar tas tacksamt emot! 070-361 47 17.
Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son,
Jesus, som världens Frälsare. 1 Joh. 4:14

Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Skydda dina kreditkort!
Elektroniskt skyddskort mot skimming.

Placera detta kort tillsammans med dina övriga
kreditkort i plånboken/mobilfodralet så skyddas
dina kort mot skimming.
Denna typ av brottslighet ökar nu
kraftigt i vårt land.

99:-

VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

MayN

Medicinsk Fotvård &
Hälsa i Åsele
Utför Medicinsk fotvård – Ansiktsbehandling – Massage

Passa på och prova min sköna ansiktsbehandling till
jul/nyår (rengöring, peeling, ånga, portömning, mask,
ansiktsmassage). 10 % rabatt december månad.
10% även på alla produkter för fotvård.
Har presentkort, lämplig som julklapp.
May Nguyen dipl. Medicinsk Fotterapeut

vid Axelssons Gymnastiska Institut, Stockholm
Vidareutbildad i medicinsk fotvård för diabetiker,
Karolinska Sthlm. Utbildad massagehudterapeut i HoChiMinh, Vietnam.

Ni hittar mig på
Centralgatan 40 B
(Handelsbanken).

Tidsbokning på
tel 072-583 88 93.

www.varitryck.se

Välkomna!

Melodikrysset v.49 - 5 december
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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

NYFIKEN PÅ HUR DET ÄR ATT
PLUGGA PÅ UNIVERSITET?
Har du gått och funderat på att plugga på universitet eller högskola, men
vet ännu inte om det vore rätt för dig? Här får du möjligheten att få
information och ställa dina frågor. Vi pratar bland annat om:
•
•
•
•

Hur är det att plugga på ett universitet eller en högskola?
Vilka utbildningar finns vid Umeå universitet?
Hur funkar det att vara distansstudent?
Universitetets stöd för studenter

Tid och plats: 2 december kl. 18-19, via Zoom.
Läs mer på umu.se/utbildning/nyfiken
Välkommen!
Studievägledare från Umeå universitet samt
lärcentrumen i Dorotea, Vilhelmina och Åsele

TORKPAPPER!
Prisexempel

319:Tork Universal
34 cm x 1000 m

Tork M2
M2
Tork
Centrummatad
300 m

99:/rulle

55:/rulle

Minitork
Centrummatad
120 m
Vid köp av hel förpackning –

11 rullar – 50:-/st.
Toapapper
hel bal, 64 rullar

299:VARI-tryck AB
post@varitryck.se
Tel: 0940-152 40
www.varitryck.se

www.varitryck.se

Moms ingår i samtliga priser

Hela TORK-sortimentet
finns hos oss - både
papper och hållare.
Snabba leveranser!

Julgåva till Dorotea kommuns
medarbetare
Dorotea kommun kommer i år att dela ut en
julgåva till sina medarbetare i form av ett
presentkort för lokala butiker och restauranger.
2020 har varit ett tufft år på grund av Coronapandemin.
Kommunens medarbetare har axlat ett stort ansvar för
att hålla verksamheterna igång trots ökad arbetsbelastning
och oro. Kommunens så viktiga lokala näringsliv har
också drabbats av pandemins effekter.
Detaljhandel och restauranger har tappat en stor del av
sina intäkter.
Dorotea kommun och Doroteahus i Dorotea AB vill därför
visa sin uppskattning för personalen och samtidigt stötta
den lokala handeln genom att dela ut en julgåva i form
av ett presentkort på 500 kronor till alla anställda.
Presentkortet tas fram i samarbete med Dorotea
köpmannaförening och satsningen innebär att kommunkoncernen stimulerar den lokala handeln med nästan
200 000 kronor.
Presentkortet kommer att gälla för de flesta butiker och
restauranger inom Dorotea kommun.
Ica Dorohallen och Coop Dorotea har avsagt sig deltagande
i presentkortet eftersom de hellre vill gynna restaurangerna
och de mindre butikerna i kommunen.
Mer detaljerad information kommer senare.
Greger Lindqvist, kommunalråd
Nicke Grahn, kommunstyrelsens ordförande
Bengt Henriksson, ordförande Doroteahus i Dorotea AB

www.varitryck.se

