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VARI-tryck

...står för dörren och därmed ett uppehåll
i utgivningen av våra annonsblad.

Den 23 december kommer årets
sista utgåva.

Volgsjövägen 94C.
Tel 0940-152 40.

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

JUL, NYÅR &
TRETTONHELG...

Julhälsningar och andra manus
till sista numret

TAR VI GÄRNA EMOT REDAN NU!

E
HeHeHeHe

Första bladen 2021 delas ut
torsdagen den 14 januari.

MANUSSTOPP MÅNDAG 11/1 KL 12.00.
Manus går alltid att maila till oss.

Tryckeriet stängt 23/12 tom 10/1.
Under 2021 delas bladen ut på torsdagar.

Kvalitetsdistribuerad av PostNord PostNord Gruppförsändelse

  
Nr 51Årgång 2 DOROTEA -bladet

2020-12-16
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Karin, Inger, Jan och Peter

Vårt varma Tack
till er alla som hedrat minnet av vår älskade pappa 

Frans Lindberg 
med blommor och minnesgåvor till olika fonder

Har du behov av att prata med någon?
112

- 0950-276 71

Rose- : 0942–142 40

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina

Vi vill tacka er alla av hela vårt hjärta, som ställde upp när 
vårt hus tragiskt nog brann ner den 4/11. Det visar att det 
verkligen �nns änglar!
Vill även rikta ett stort tack: Bussgods Dorotea, JPS Åkeri, 
Solifer reservdelar, BMS Helgum, Dorotea Motor, Myway, 
NSD Motor och Slip, Lions Dorotea, NN Transport.

Sven-Johan & Kristin
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INFORMATION
OM KOMMUNKONTORETS OCH KOMMUNVÄXELNS
ÖPPETTIDER UNDER JUL OCH NYÅR 2020/2021:

23/12 till 8/1 har vi växeln öppen kl 10.00-12.00, 
tel 0942-140 00.
Vi har stängt kommunhuset för tillfälliga besök under corona-
epidemin. Bokade besök hämtas vid entrén.

För information om direktnummer övrig tid gå in på 
www.dorotea.se och sök på respektive avdelning.

 Vid FELANMÄLAN 07.00-16.00
 under jul och nyår, 
 då växeln ej är öppen:

 Doroteahus: 0942 140 45

 Fastigheter
 tekniska: 0942-140 55

 Gator, vatten
 och avlopp: 0942-141 36

Dorotea kommun
Kraapohken tjïelte

Spara annonsen!

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

elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

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

NÄSTA VECKA kommer sista DOROTEA-bladet för
detta år. Manusstopp torsdag 15.00.

God Jul
&

Gott Nytt År

God Jul
&

Gott Nytt År

tillönskas personal, kunder, släkt & vänner!
Michael med familj

Inlandets leverantör av kontorsmaskiner

Tel 0950-375 55
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Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Öppettider under jul och nyår på
Dorotea bibliotek
Måndag 21/12 10-17
Tisdag 22/12 10-15
Onsdag 23/12-söndag 3/1:   
Stängt p g a helgdagar och ommöblering (foajén är 
dock öppen 28-29/12).
Måndag  4/1 10-17
Tisdag  5/1 10-15
Onsdag   6/1 Stängt
Torsdag   7/1 10-15
Fredag   8/1 10-15
Från och med 11/1 gäller ordinarie öppettider.

God Jul och Gott Nytt År
önskar bibliotekspersonalen 
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Försäkringsmäklarna 
i Lycksele byter namn!     
From årsskiftet heter vi Faval Försäkring 
och tillhör en större organisation med 
kontor även i Umeå.

Förutom namnbytet är det inga förändringar på vårt 
kontor i Lycksele. Olov och Helen jobbar kvar som 
��i�a�e.

��l�o��en a� ���a av e� o� ni �a� n���a f�n�e�in�a� 
��in� �e�a � elle� �e� f���o� o� e�a f��s���in�a�.

Tel: 0950-105 55 • info@faval.se • www.faval.se

God Jul & Gott Nytt År
Vi sänder er ljus och värme i vintertid

och önskar er glädje och julefrid

Dorotea-Risbäcks församling

God Jul & Gott Nytt År
Vi sänder er ljus och värme i vintertid

och önskar er glädje och julefrid

Dorotea-Risbäcks församling

Lizzy’s Wellness Center
Massage – Medicinsk fotvård – Frisör – Ansiktsbehandling             
072-247 05 81  |  www.lizzyswellnesscenter.com  |  boka.se         
 (företag)
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Finns i
Dorotea
& Åsele
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1
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6 7

8

9 10

11 12 13

14

Melodikrysset v.51 - 19 december

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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Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son 
till världen för att vi skulle leva genom honom. 1 Joh. 4:9

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

Dorotea-bladet på torsdagar igen!
Dorotea-bladet får ny utgivningsdag 2021, 

då PostNord ändrar i sin utdelning. 

Det innebär a� första numret 2021 kommer 
TORSDAG 14 JANUARI. 

Manusstopp för nr 1 är måndag 11 januari kl 12.00. 
Däre�er blir manusstopp kl 17.00 torsdag veckan före utgivning.

STÄNGT VARI-tryck Tryckeriet stängt 23/12-10/1. Första
bladen 2021 kommer torsdag 14/1.

DOROTEA PRO
Styrelsen för Dorotea PRO vill informera sina medlemmar om 
följderna av Corona-Pandemin för Dorotea PRO. Pandemin startade 
i mars och pågår fortfarande ännu i november med full kraft. För 
verksamhetsåret 2020 har det för Dorotea PRO inneburit att vi hade 
verksamhet enligt plan, bingo och kurser, under jan-feb och årsmötet 
3 mars. Därefter avbröts all verksamhet. Under juli-sept när Coronan 
lugnat ner sig hade vi en utomhusaktivitet, Boule, och några styrelse- 
möten. Verksamheten avbröts igen och Novembermötet där vi skulle 
ha tagit budget, verksamhetsplan och medlemsavgift för 2021, fick 
ställas in. Styrelsen hade också planerat en Julfest på Hotellet som 
fick avbokas. Nu är det styrelsens förhoppning att vi kan ta verksam- 
hetsbesluten för år 2021 på årsmötet i mars. Det är styrelsens förslag 
att verksamhetsbesluten för år 2021 blir detsamma som för år 2020 
dvs en förlängning.Styrelsen kommer att annonsera när våra aktivi- 
teter kan återupptas. Dorotea PRO har följt Folkhälsomyndighetens 
råd och anvisningar vid all verksamhet. Styrelsen vill också påminna 
om vad vi kan göra själva för att minska risken för smitta: Tvätta 
händerna ofta, håll avståndet till andra, socialt umgänge med de 
vi känner oss säkra. Det låter tråkigt men vi måste hålla ut. Har ni 
funderingar, tankar om styrelsens förslag ovan, hör av er till ordfö-
rande Jan Bergström, tel 070-34 65 719, eller till någon i styrelsen.
   Till sist vill styrelsen önska alla Dorotea PRO-medlemmar
 God Jul och Gott Nytt År
 så ses vi på det nya året när det är Coronasäkert!
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SKYLTAR | DEKALER | AFFISCHER | TEXTILTRYCK | DESIGN | MED MERA

En kortare sträcka "från ax till limpa"
Vi hjälper dig med det du behöver i produktion av trycksaker & skyltning
för ditt företag eller projekt. Illustration, fotgrafering (inkl flygfoto med drönare)
layout och textbearbetning i egen regi med produktion lokalt i Vilhelmina.

Lokala företag i samverkan
Våra produkter levereras i samarbete med bland andra MGArts,

VARI-tryck och Hellquist Plåt & Bygg. Kontakt: hansg@mac.com, 070 395 2550.

från

Hilex.se

PRODUKTIONSKEDJAN
HELA

I VILHELMINA

Ax till limpa

OBS!
Allt är producerat
i Vilhelmina


