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Välkommen till en digital föreläsning om
Vindkraft!
25 mars kl 18.00 via Teams.
Föreläsare: Christer Andersson, senior analytiker
vid Vindkraft centrum.

För utskick av länk, anmäl mejladress till
DNAdorotea@outlook.com eller SMS 070-312 64 88.
Välkommen önskar DUC, Företagarna Dorotea

DAGS ATT NOMINERA ÅRETS
KULTURSTIPENDIAT

Dorotea kommun delar varje år ut ett kulturstipendium.
Nu behövs er hjälp för att hitta rätt kandidat.
Ni kan nominera vem som helst som ni anser har
gjort något bra, betydelsefullt eller intressant för
kulturlivet i Dorotea kommun.
Maila dina förslag med motivering till
info@dorotea.se eller skicka in din nominering till
Dorotea kommun
Ledningskansliet
917 81 Dorotea
Din nominering ska vara inkommen
senast den 25 april.
www.varitryck.se

Tack!

Släkt, vänner och arbetskamrater
för blommor och gåvor till olika fonder vid

GUNILLA NORDSTRAND

bår. Ett särskilt tack till Veronica för vacker sång och musik,
till Karin E och Nina L för all hjälp vi fått.
Ricky
Linda med familj
Vår älskade

Barbro Eriksson

* 31/12 1927 † 26/2 2021
har stilla insomnat i ljust minne bevarat.
Dorotea/Högland
Lars-Gunnar
Bert-Ove
Majvor
med familjer

Vi binder en krans av minnen
De vackraste och finaste vi har
Vi vet att de aldrig skall vissna
Hos oss är Du alltid kvar

På grund av rådande pandemi kommer akten att äga rum senare.
Ett stort tack till personalen på Bergvattengården i Dorotea för den goda
omvårdnaden av Barbro. Tänk gärna på Höglands kapell, Bg 5005-4154.

DAGBÖCKER

Dagböcker, femårsdagböcker, finare
anteckningsböcker finns hos oss!
Välkommen in!

VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

www.varitryck.se
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Vi ger er trygg hjälp när ni bäst behöver den.
Samma omsorg i små som stora uppdrag.

Vi finns för er var ni än bor, och ni når oss
på 0670-101 41, alla dagar dygnet runt.
Skylt, 3x1 m
Välkommen!
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POTATIS – SYLT – SOLROSFRÖ
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Träryggspärmar

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 21/3: 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 18/4.
www.potatisbilarna.se 070-353 41 86, 070-298 39 40
40/60/80 mm – blå, svart och
röd är lagervara. Andra färger
tar vi hem på beställning.

mpel,
cm Vilhelmina-aktuellt
12x9
cm
Alltid
fraktfritt!!
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bulta och dörren ska öppnas för er. Matt. 7:7

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

EXTRASTÄMMA RAJASTRANDS FVO
Långfredag 2/4 kl 10.00. Plats: Ute vid skolan.
Ärende: Förslag av förändring §23 i stadgarna. Tänk på att
hålla avstånd p g a Covid 19.
Styrelsen

RETUREN AB i Ytterån

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

Ring Olof, 070-530 15 27
TILLKÄNNAGIVANDE

KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER
Datum: 2021-03-29
Tid:
Kl 13.00
Plats:
Medborgarhuset i Dorotea, A-salen (digitalt)
Dagordningen anslås i kommunhuset senast måndag
22 mars, och handlingarna finns därefter tillgängliga i
kommunhusets reception.
Sammanträdet kommer att ske digitalt, med enbart
presidiet och sekreterare på plats på MB.
Medborgarna har möjlighet att sitta i foajén på MB
och följa sammanträdet där via skärm.
I det läge vi befinner oss i, med risk för smittspridning
av coronavirus Covid-19, uppmanas allmänheten att
inte besöka sammanträdet om man inte känner sig
helt frisk.

Christer Eriksson
ordförande
www.varitryck.se

ÅRSMÖTE

Dorotea Jaktskytteklubb håller digitalt årsmöte torsdagen
den 25/3 kl 18.00. Inlämning av motioner ska ske senast 20/3.
För inloggningsuppgifter till årsmötet, kontakta ordförande
Björn Kerl 070-538 02 12.
Välkommen!
Styrelsen

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck AB

Tel: 0940-152 40

•

E-post: post@varitryck.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

TYGKASSE

Den första maj infördes en skatt på
plastkassar. Skaffa dig därför en
hållbar kasse som du kan använda
om och om igen.
Hos oss kan du köpa en
praktisk tygkasse!
VÄLKOMMEN IN!

VARI-tryck AB

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

www.varitryck.se

Melodikrysset v.11 - 20 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

www.varitryck.se

Information från Handelsbanken i Dorotea:

Vi hjälper dig
igång med våra
digitala tjänster.
Bankkontoret i Dorotea stänger och vi
hälsar dig varmt välkommen att besöka
oss i Vilhelmina från och med den 3 maj.
Men innan dess vill vi gärna hjälpa dig igång med
internetbanken, mobilappen, Mobilt BankID, Swish
och andra tjänster som kan underlätta din
vardagsekonomi.
Hör av dig så bokar vi in en tid här på Storgatan 40
innan flytten. Efter flytten kommer vi självklart att
fortsätta hjälpa dig med din ekonomi. Även om vi
befinner oss några mil längre bort når du oss enkelt
via mejl och telefon. Precis som vanligt.
Vi hörs och ses!

0942-339 40
dorotea@handelsbanken.se

www.varitryck.se

