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

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Uthyres: Lokal / kontor eller annat. Helt nyrenoverat ca
80 kvm 4 rum, trinettkök, Parkvägen 5 Dorotea.
Bra kundpakering. I hyran ingår fiber, värme, el,
parkering mm, 4650kr. Ring 073-624 63 62.

Anbud Svalan 3

Dorotea kommun försäljer genom anbud Svalan 3 (Idrottsvägen 2),
verksamhetslokal med en byggnadsyta på ca 290 m² och tomtmark
709 m², till ett marknadsmässigt pris. Fri prövningsrätt.
Tomten har framdragen VA och bredband. Mer information om
objektet finns på kommunens hemsida.
Visning kan ordnas den 13:e och 14:e april och bokas hos
Tekniska enheten 0942 - 140 71. Boka endast vid seriöst intresse
med hänsyn till rådande pandemi.
Spekulanter skickar in ett undertecknat skriftligt anbud preciserat i
kronor. Villkorade bud accepteras ej. Anbud tas emot via brev.
Märk kuvertet med ”ANBUD Svalan 3” och skicka till adressen:
Dorotea kommun
Storgatan 42
917 81 Dorotea
Anbudet ska vara oss tillhanda senast 2021-04-26.
Dorotea kommun kommer se till att försäljningen genomförs på
affärsmässiga villkor. Det är därför möjligt att Dorotea kommun
efter anbudstidens utgång tar kontakt med dem som gett de högsta
anbuden för att ge dem möjlighet att delta i fortsatta förhandlingar.
Tekniska enheten, Dorotea kommun
www.varitryck.se

Jesus säger: Jag lever, ni ska också leva.
Joh. 14:19

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

Melodikrysset v.14 - 10 april
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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

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

Digital
rådgivning
Vi verkar för ditt bästa, genom hela skogsägarlivet.
Kontakta oss så möts vi där
det passar dig, i skogen eller
digitalt.
Cathrine Jonsson
072-050 46 37

Tomas Mårtensson
072-221 58 09

norraskog.se

www.varitryck.se

