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Dorotea Socialdemokratiska Arbetarekommun
kallar till ÅRSMÖTE 2021
På grund av Coronapandemi så har vi årsmöte 2021 i två
lokaler för 8 personer i vardera och resten via digitalt.
Alla som kan vara med digitalt ber vi ta kontakt med oss
och lämna er e-postadress senast den 14 mars kl 16.00.
Vi skickar information och länk för uppkoppling.
Anmäl er och lämna e-postadresserna till Jan Bergström
tel 070-346 57 19 eller Göran Jonsson tel 070-593 85 14.
Tid: Tisdag 2021-03-16 kl 18.30
Plats: ABF eller digitalt.

Vi hälsar alla medlemmar
Styrelsen
hjärtligt välkomna!

Lagret påfyllt!

Handdesinfektion 1 liter
Handdesinfektion 600 ml
Ytdesinfektion 1 liter
Munskydd II 10-pack, 50-pack
Munskydd FFP2 5-pack
Vinylhandskar 100-pack
VARI-tryck i Vilhelmina AB
Volgsjövägen 94C • 0940-152 40

ÖPPET: Mån-tor 07-17, fre 07-15

www.varitryck.se

Min älskade livskamrat. Vår Pappa
M

Lars Marcusson
* 27/11 1958 † 12/2 2021

har hastigt och oväntat lämnat oss i stor sorg och saknad.
Dorotea
ELISABET
Jan
Åsa
Övrig släkt och vänner

Tack för allt Du oss skänkt
För oss Du strävat, på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta, Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva i tacksamt minne

För alla er som vill ta avsked av Lars kommer Ljusets kapell att hållas öppet
fredagen den 12 mars kl 10.00-11.00. Tänk gärna på Hjärt och Lungfonden.
ÖVNIN

GSKÖR

Nu kör vi igång!
Nyhet: Handledarutbildning inför B-körkort
– för Dig som fyller 15 år 2021

AM-moped klass I med teori på distans
Info och fler kurser på www.medborgarskolan.se
Välkommen a kontakta oss på 0940-600 203
eller vilhelmina@medborgarskolan.se

Dags att byta fönster?
Just nu erbjuder vi 20% rabatt på fönstren vid
beställning innan sista mars.
Kontakta oss för
kostnadsfri offert:
info@fonsterteknik.nu
070-56 200 58
fonsterteknik.nu

VI KAN FÖNSTER, DÖRRAR och MARKISER
www.fonsterteknik.nu

i Vilhelmina • Hör av dig idag • 070-56 200 58

www.varitryck.se

FRITIDSHUS TILL SALU intill vatten. Nordflätiken, Dorotea.
Tel 073-037 95 49.
Uthyres: Lokal/kontor eller annat. Helt nyrenoverad ca 80 kvm.
4 rum, trinett kök, toalett m handfat, kundparkering. Centralt i
Dorotea. I hyran ingår fiber, värme, el, parkering m m.
Hyra 4750 kr/mån. Tel 073-624 63 62.
Jesus säger: Frid lämnar jag kvar åt er,
min frid ger jag er. Joh. 14:27

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

Vill du utbilda dig för framtiden?
Besök den digitala mässa där aktiviteter från sju lärosäten
och ett dussin YH-aktörer i Sverige är samlat.
Mässan genomförs tillsammans med ett 20-tal kommuner
i fem län från Kiruna till Gävle.
Datum: 15-19 mars
Läs mer om mässan och programmet för dagarna på:
www.utbildningforframtiden.se

www.varitryck.se

Öka värdet
på din skog
Genom att utföra rätt åtgärder i
rätt tid, begränsar du skaderisken
i din skog. Det ökar också tillväxten av robusta träd och gör din
skog ännu mer värdefull.
Vi hjälper dig med allt från planering till utförande. Kontakta
oss så berättar vi mer!
Cathrine Jonsson 072-050 46 37
Tomas Mårtensson 072-221 58 09

norraskog.se

Finn
hos osss

Skyddsvisir

!

• Premium ansiktsvisir i
högkvalitativ PET med
anti-im behandling,
tillverkat i Sverige.
• OneSize med en
justerbar huvudrem.
• Skyddsfilm garanterar
renhet vid första
användning.
• Rengörs med en fuktig
trasa och desinfektionsmedel, etanol eller isopropanol rekommenderas.

Per st
5-pack

VARI-tryck i Vilhelmina AB
Volgsjövägen 94C • 0940-152 40
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ÖPPET: Mån-tor 07-17, fre 07-15

www.varitryck.se

Melodikrysset v.10 - 13 mars
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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

3:a uthyres, Dorotea. 85 kvm, fiber, el, värme & parkering ingår.
Hyra 5000kr/mån. Tel 073-624 63 62.
Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Dorotea Civilförsvarsförbund
Årsmöte 27/3 kl 13.00 på ABF Dorotea.
Ormsjöortens FVOF kallar ll FISKESTÄMMA fredagen den
26/3 kl 18.00, ICA Ormsjödalen. Mooner ll fiskestämman

skall vara ordförande Reinhold Henriksson, Västra Ormsjö 100,
917 91 Dorotea, skriligen llhanda senast den 14/3.
Vi ser gärna a även icke fiskeräsägare kommer på mötet. Välkomna!

Bästa medlemmar i SPF Doroteabygden

Styrelsen för SPF Doroteabygden hoppas a allt är väl med er alla
och a ni nu håller ut lls vi blir vaccinerade.
Coronan ställer ll e elände för oss alla.
Med tanke på a vi alla befinner oss i olika riskgrupper och a vi därmed
inte ska utsä a oss för coronasmi a så har styrelsen för SPF i Dorotea
beslutat i samråd med våra revisorer a senarelägga vårt årsmöte lls vi
alla blivit vaccinerade. Förhoppningsvis kan vi ha vårt årsmöte ll hösten,
e årsmöte med go’fika, lo erier och underhållning.
Genom a vi inte kan hålla årsmötet nu i vanlig ordning så kommer
nuvarande styrelse fortsä a ll höstens årsmöte.
Nu när våren kommer och det blir mindre snö och is så kommer vi
a ta upp våra uteakviteter, håll utkik eer annons i DoroteaBladet.
Om Du har en e-postadress så vill vi gärna ha den för registrering i
medlemsregistret, mejla den ll Rigmor eller Lilian. Tack.
Hör av dig ll oss i styrelsen om du undrar över något.
Lilian Tegnander 070-654 70 09 lilian.tegnander@gmail.com
Rigmor Lindmark 070-329 74 95 rigmorlindmark.rl@gmail.com
Björn Nääs
072-547 67 09
Karin Svensson- Nääs
070-667 17 06
Sonja Danielsson
070-635 97 38
Anita Oskarsson
070-998 41 07
Vivianne Sahlman Edman 070-813 58 44
www.varitryck.se

