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MUNSKYDD
Medicinskt säkerhetsklassat 3-lagers munskydd i
hög kvalitet med elastiska öronöglor. Hudvänligt
tyg för god passform. Bakteriell filtreringseffektivitet över 99%. Användning: Sjukvård, äldreomsorg, omvårdnad, etc. Skyddsklass: 3PLY Medical
(Type II). Standard: EN14683:2019. Certifikat: CE.

ENGÅNGSHANDSKAR
Vinyl och nitril.

DESINFEKTION
• Handsprit
• Alcogel
• Ytdesinfektion

VARI-tryck AB
www.varitryck.se

Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se

POTATIS – SYLT – SOLROSFRÖ

Cherie, King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Sava, Gul mandel, Amandine, KRAV-potatis
m fl. Sv äpplen, morötter, lök, rödbetor, solrosfrö, fodermorötter. Nykokt sylt, flera sorter,
(60-70% bärhalt). Hjortron och skogshallon köpes. Säljes från lastbil. SÖNDAG 24/1:
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. Nästa tur 21/2.
www.potatisbilarna.se 070-353 41 86, 070-298 39 40.

Regnbågsbokcirkel ung
Gillar du att läsa och är nyfiken på hbtqi?
Välkommen att delta i V8-bibliotekens onlinebokcirkel i vår!
Böckerna passar dig som går på gymnasiet och därikring.
4 februari kl 19-20: Allt jag vet om kärlek av Katja Timgren
11 mars kl 19-20: Om jag var din tjej av Meredith Russo
15 april kl 19-20: Golden boy av Abigail Tarttelin
Läs mer på www.v8biblioteken.se och
anmäl dig till karin.raghall@dorotea.se

ANBUD

Doroteahus i Dorotea AB försäljer genom anbud
Risbäck 2:14, tomtmark 1399 m² till ett
marknadsmässigt pris, om erforderliga beslut fattas.
Fri prövningsrätt. Tomten har framdragen VA, Dorotea kommun
ansvarar för VA fram till tomtgräns, innanför tomtgräns ansvarar
fastighetsägaren. Grundavgift och förbrukning betalas av fastighetsägaren.
Fastigheten har inga redovisade servitut enligt lantmäteriet som
belastar fastigheten
Köparen ombesörjer själv eventuell anslutning till elnätet.
Frågor angående tomtmarken besvaras av Ingemar Ingelsson,
tel: 0942-140 44. Mobil: 072-551 40 44.
Visning sker efter överenskommelse.
Anbud skickas till:
Doroteahus i Dorotea AB,
Storgatan 42
917 81 DOROTEA
Märkta ”Anbud Risbäck 2:14” skall vara tillhanda senast 2021-02-20.
www.varitryck.se

Jesus säger: Jag är Vägen, Sanningen och Livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom Mig. Joh. 14:6

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

RETUREN AB i Ytterån

KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,
elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.
UTHYRNING av lastväxlarflak.

Ring Olof, 070-530 15 27
PLATSANNONS

Vindkraftstekniker
Siemens Gamesa Renewable Energy rekryterar
Vindkraftstekniker till den nya vindkraftsparken
Stavro 40 km sydost om Åsele.
Vi söker dig som är tekniskt lagd, är en problemlösare
och är kvalitets – och säkerhetsmedveten.
Du kommer att ingå i ett team och jobba med service
och underhåll av de 62 turbinerna.
Läs mer om tjänsten och ansök på vår
hemsida:
www.jksgroup.se

www.varitryck.se

AVASAXA

– slalombacken mitt i Dorotea samhälle
Öppettider fro m 15 januari:
Tisdag
Träningskväll DIF
Fredag
18.00-20.30
Söndag
11.00-15.00

Även i år sponsras drift
av Avasaxa av

För priser och betalning samt viktig information på grund av
pandemiläget, se dorotea.se/slalombacke

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.

VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

99:-

BEGRÄNSAD BIBLIOTEKSSERVICE
TILL 7 FEBRUARI
Med anledning av smittspridningen i Dorotea är bibliotekets lokaler fortsatt stängda tom 7/2.
Däremot kan du varje dag kl 9-15 (lunchstängt kl 11-12):
• Beställa böcker för hämtning utanför biblioteket.
• Lämna böcker i boklådan vid toaletterna i foajén.
• Beställa hemleverans inom Dorotea kommun om du tillhör
riskgrupp.
• Boka tid för användning av dator, kopiering, utskrift, scanning.
• Läsa dagstidningar i foajén. Max 2 personer åt gången!
Maila biblioteket@dorotea.se eller ring
0942-140 78 för att boka eller beställa!
www.varitryck.se

Melodikrysset v.3 - 23 januari
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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

Nytt sätt att rapportera
farligt avfall
Dorotea kommuns miljöenhet informerar om de
nya reglerna som börjat gälla under fjolåret
gällande farligt avfall.
Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter börja rapportera sitt farliga avfall

Nya regler från 1 augusti och 1 november 2020

En utökad anteckningsskyldighet började gälla redan den
1 augusti 2020 och berör alla företag och verksamheter
som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt
mäklar eller handlar med farligt avfall.
Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja
rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet
till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
Den senaste statistiken visar att det uppstår över två
miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men det är
osäkra uppgifter och statistiken uppdateras bara
vartannat år. Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga
avfallets väg genom landet.
Det ökar möjligheten till att avfallet tas om hand på rätt
sätt. Under länken finns samlad information om reglerna
http://www.naturvardsverket.se/avfallsrapportering
Har mitt företag farligt avfall?
Nästan alla verksamheter producerar någon form av
farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika
färg- och kemikalierester.
Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan
vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för
människor och miljö.
Läs mer om farligt avfall på
Naturvårdsverkets hemsida.

www.varitryck.se

