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Ett varmt och innerligt tack för deltagande i vår sorg.
Tack för blommor och minnesgåvor som
bidragit till att hedra minnet av

LILIAN SVANLUND
Tack till personalen på Granngården för god omvårdnad.
Ricky, Ronny och Ran med familjer

Vårt Varma Tack

till alla er som hedrat minnet av vår käre

TEODOR BACKLUND
med telefonsamtal samt blommor och gåvor till olika fonder.
Tack till Anders Strömdén och Veronica Westerlund som
gjorde begravningen till ett vackert minne.
Ett stort tack till Karin & Nina på begravningsbyrån,
Dorotea Blommor & Design samt till My Way.
Mamma Gun
Agneta och Gun-Britt med familjer, Moster Birgitta

Gratis avhämtning av krattade löv inom
tätorten.
Ställ säckarna synligt
Sms:a eller ring 076-100 72 89 så vi får adressen
Då hämtar vi inom kort.

www.varitryck.se

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

Fiskeförbud i Skarpabborrtjärn, Långtjärn och
Yngves tjärn fro m fredag 28/5 t om torsdag 24/6
pg a fiskeutsättning.

Västra Ormsjö Fiskeområdesförening

Du som bor i södra Lappland
– gör din röst hörd!
Vad är en god och nära vård är för dig?
På vilket sätt vill du få ett mer effektivt stöd av Region Västerbotten när det
gäller att förebygga övervikt, fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom?
Genom att svara på webbenkäten så får regionpolitikerna ta del av dina önskemål.
I slutet av frågeformuläret finns möjlighet att lämna kontaktuppgifter om du vill bli
kontaktad av en politiker. I övrigt är du helt anonym.
Scanna av QR-koden så kommer du direkt till enkäten.
Sista inlämning, 20 juni.

Beredning folkälsa och demokrati i södra Lappland
Dorotea, Vilhelmina, Storuman, Sorsele, Åsele, Lycksele, Malå kommuner

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.

www.varitryck.se

Foto @ Michael Engman

”Ge din
nya skog en
trygg start”

Vi servar/reparerar
alla märken!
Melodikrysset v.20 - 22 maj
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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

SÄLJES:

Parhus, centralt i Dorotea.
För mer info, ring Rolf 070-566 19 57.

Jesus säger: Var därför redo. I en stund då ni inte väntar
det ska Människosonen komma. Matt. 24:44

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

Boka fönsterputs nu!

Dessutom Flyttstäd – Byggstäd – Golvvård
– Trädgårdstjänster.
Nyss tillbakaflyttade till Sörnoret!
Rutavdrag. Fast pris – ring och fråga!
Vi har mycket lång erfarenhet i branschen, och massor av nöjda kunder!
070-651 15 85, jonatan@nordinservice.se

#packatoklart
Läs mer om hur du packar rätt på bussgods.se

www.varitryck.se

KYRKOFULLMÄKTIGE I SÖDRA LAPPLANDS
PASTORAT
Kallelse till sammanträde på S:t Mikaelsgården i Lycksele.
Tisdag den 25 maj 2021, kl 13.00 för handläggning av ärenden enligt
anslag i församlingarna samt utsänd föredragningslista.
H. Mårtensson, Ordförande
Tag hänsyn till folkhälsomyndighetens
rekommendationer, utifrån Covid-19!

Yrkesutbildningar hösten 2021
Yrkesvux (ansök senast 6 juni)
Barnskötare 1,5 år
Automationstekniker 1,5 år
Installationstekniker 1,5 år
Gymnasieexamen för vuxna 3 år
Vård och omsorg 1,5 år
Yrkesförare, Lastbil med släp 40 v
Yrkesförare, Buss 25 v

Yrkeshögskola (ansök senast 6 juni)
Processtekniker krossning, asfalt och betong

Enstaka kurser (helt på webben)
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Specialpedagogik 2
Psykiatri 1
Redovisning, grundkurs
Redovisning, påbyggnadskurs

Kurser på gång
Event bartenders (prel juni)
CAD (prel september)
Lärling kök/gastronomi (prel september/oktober)

Läs mer och ansök digitalt på http://vilhelminalarcentrum.se

Administratör Siri Nilsson
Tel 0940-142 34
www.varitryck.se

