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Utkörning av nya köttlådor 11-12 februari

Hängmörat Aberdeen Angus-kött,
www.danielssonsko.se

070-305 45 78

Välkomna!

vaccat och klart. 20 kg=4000 kr inkl moms.

Ring 070-305 45 78, Ingegerd

LAPPMARKSPOTATIS Mandel, Princess, Asterix,
Bintje & King-E.
Fredag 5/2:

Egen odling.
Strömsund kyrkan 10.30.
Hoting busstation 12.00.
Nästa tur 5/3.
Dorotea Myway 12.45-13.00.
Vilhelmina f d Televerket 15-15.30. Välkomna! Anna & Martin
www.lappmarksbonden.se
Åsele OKQ8 17.00-17.15.
Förbeställ gärna. Tar kort & kontant. Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47.

Digitalt bokcafé
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Torsdag 11 februari kl. 15-16
Vill du få tips om böcker och tipsa andra om något du gillat?
Var med på digitalt bokcafé!
Träffen sker online. Innan får du ett mejl med information om
hur du gör för att ansluta.
Anmäl dig till karin.raghall@dorotea.se senast 10 februari.
Varmt välkomna!

Med licensierade
takskottare
kan du känna dig trygg

www.skottasakert.se

Varje vinter orsakar takskottning,
eller bristen på skottning, skador
för runt 1 miljard kronor!
Via licensieringsprojektet
Skotta säkert ska vi öka säkerheten,
rädda liv samt minska omfattningen av skador
på byggnader och annan egendom.
Ni skottar väl säkert?

VI HAR LICENSIERADE TAKSKOTTARE ENLIGT SKOTTA SÄKERT.

Kontakta oss på:
0940-150 21
070-276 90 99

www.varitryck.se

Jesus säger: För människor är det omöjligt, men inte för Gud.
Ty för Gud är allting möjligt. Mark. 10:27
Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Melodikrysset v.5 - 6 februari
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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

Kommunal Sektion Väst
Årsmöte 2021
Torsdag 18 februari
Klockan 18:00
Digitalt
P g a spridningen av Covid-19 arrangeras endast digitalt
möte.
För att delta behöver du en dator/platta/mobiltelefon
med internetuppkoppling, och rekommenderas att
använda hörlurar med mikrofon eller headset.
Du får inbjudan till mötet dagen innan till den e-postadress som du lämnat när du anmäler dig.
Anmäl dig till mötet senast den 15 februari på:
kommunal.se/arsmote-vast-vbotten
Vid årsmötet kommer att användas ett digitalt omröstningssystem och man behöver tillgång till mobilt bank-id
för att rösta. Saknar du mobilt bank-id, har skyddad
identitet eller saknar svenskt personnummer, så beställer
du det i samband med din anmälan.

www.varitryck.se

