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Vi behöver DIN hjälp.

Den 19 september är det kyrkoval. Vi söker dig som vill hjälpa till
som röstmottagare under kyrkovalet 6-19 september på din ort.
Skylt, 3x1 m

För mer information eller anmälan kontakta:
Sven-Erik Genberg
0950- 27677
sven-erik.genberg@svenskakyrkan.se
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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
mpel,
cm Vilhelmina-aktuellt 12x9 cm
Tel: 0940-152 40
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I år är vi mera drabbad av pandemin...
Precis som så många andra drabbas vårt företag hårt av den pandemi vi upplever
just nu. Vi hoppas kunna ta oss igenom den — men nu behöver vi er hjälp!

Fram till påsk erbjuder vi er denna rabattstege:

Blanda kläder
och skor
som ni vill.
Passa på att
shoppa er vår& sommargarderob.

Köp 1 vara – få 20% rabatt
Köp 2 varor – få 30% rabatt
Köp 3 eller fler varor – få 40% rabatt
på HELA köpet.
Gäller EJ presentkort, redan prisnedsatta varor, utensilier
samt varor från LJ Design.

Förutom de vanliga öppettiderna kommer vi också ha
söndagsöppet 28/3 mellan 12.00 och 15.00.

Följ oss gärna på Facebook

Välkomna in till oss!

Klädhuset BA:s eller på Instagram

kladhuset_bas

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. Välkommen att boka en tid hos
oss på Storgatan 40 hjälper vi dig.

0942-339 40
dorotea@handelsbanken.se
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Gåvor till föreningen HjärtLung, Dorotea
kan göras på MyWay. Styrelsen

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

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

Elof, virkesköpare
Åsele/Dorotea
tel 0941-143 68

sca.com/skog

En av virkesköparna i området är
Elof Grönlund. Ring honom så får du veta
mer om vår unika tjänst ”Ny skog med
föryngringsgaranti”. Din lokala
virkesköpare hittar du alltid på
sca.com/skog eller i Skogsvinge.
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Foto @ Michael Engman

”Ge din
nya skog en
trygg start”
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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

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

THAI/TAKEAWAY 27/3 och 28/3 kl 14.00-19.00.

Står på parkeringen utanför kommunkontoret i Dorotea.

Worawits thaimat
Sjung med oss i sånger man minns!
Besök: www.sjungmed.segertonen.se
Jesus säger: Himmel och jord ska förgå,
men mina ord ska aldrig förgå. Matt. 24:25

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

Hej PRO-medlemmar!

I vårt senaste brev från PRO där bla inbetalningskortet
för medlemskapet 2021 fanns, medföljde det även en liten broschyr
från Folksam (Vårt nya försäkringsbolag).
I denna broschyr finns det ett antal uppräknade försäkringar som vi
kan teckna. Jag vill särskilt påminna om en försäkring som är ny för
oss och det är SJUKDOM 60+.
Denna försäkring innehåller ett engångsbelopp upp till 40 000 kr
(beroende på ålder). Försäkringen kan utbetala detta, om du får
följande diagnos/diagnoser:
• De flesta cancerformer
• Akut hjärtinfarkt
• Stroke
• ALS, Parkinsons sjukdom, demens vid Alzheimer
• Total förlust av hörsel eller syn på ett eller bägge öronen/ögonen
Denna försäkring kan ni och ev medförsäkrad (make, maka, sambo)
teckna fram till 30 juni 2021 för er som är mellan 60 och 74 år (ej
fyllda 75). Sedan är det omöjligt. Karenstiden/kvalifikationstiden är
6 månader. Dv s att diagnosen måste ha ställts efter det du varit inne
i försäkringen i 6 månader.
Ålder
Engångsbelopp Kostnad
60-69 år 40 000 kr
60 kr/månad
70-74 år 36 000 kr
70 kr/månad
75-85 år 27 000 kr
80 kr/månad
Denna försäkring rekommenderar jag starkt, men ni måste anmäla
er till den senast 30 juni på tel 0771-950 950. Räds inte om du
kommer till en lång telefonkö. De har många handläggare som tar
emot samtal (ibland upp till 180 st).
Christer Eriksson, Försäkringsinformatör PRO Dorotea
e-post: christer.dorotea@gmail.com Tel 070-522 49 97
www.varitryck.se

