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SEMESTERTIDER!
Veckorna går och det börjar
skymta en semester i fjärran.

Vi håller tryckeriet stängt

19/7 – 8/8

Sista annonsbladen före semestern
kommer torsdagen den 15 juli.
Vi är tillbaka med förnyade
krafter den 9 augusti och
nya annonsblad kommer
torsdag 12 augusti.
MANUSSTOPP måndag 9/8.
Tänk på detta när ni planerar er
sommarannonsering!

Glöm inte att beställa trycksaker i tid samt att fylla på
med kontorsmateriel inför sommaren!

VARI-tr yck
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina.
Tel 0940-152 40.
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
www.varitryck.se

Välkomna till gudstjänst i Dorotea kyrka
Söndagen den 20/6, kl. 11.00

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

www.varitryck.se

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Jesus säger: ”Se, jag gör allting nytt.”
Upp. 21:5

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

..
Tack for oss

Efter 19 år med Forslunds Tandvård i Dorotea så tar vi nu pension.
Vi vill tacka alla våra fina patienter för dessa år, vi kommer att sakna er!
Tandläkaren Babak Rostamian kommer att driva praktiken vidare
under namnet Dorotea Tandvård.
Han är utbildad på Karolinska institutet och har arbetat privat i över
15 år med både allmäntandvård och mer avancerad tandvård.
Han kan därmed möta ett brett vårdbehov.
Med hjälp av tandsköterskorna Gunilla och Katarina kommer han att
jobba vidare i samma anda som hittills.
Tack för oss och en fin sommar önskar vi er!
hälsningar Conny och Erica
sca.com/skog
sca.com/skog

Avverkat
sommarplanerna?
Som skogsägare är det viktigt att också ge sig tid
att njuta av skogen. Passa på att göra det nu i sommar.
När du sedan har avverkat sommarplanerna och istället
YLOOSUDWDRPGLQVNRJVÆðQQVYLKÃUIŌUGLJ
Din lokala virkesköpare hittar du alltid på
sca.com/skog eller i Skogsvinge.
Anders Tanse
Virkesköpare Åsele/Dorotea
tel 0941-143 69
Foto @ Michael Engman

(ORI*UŌQOXQG
Virkesköpare Åsele/Dorotea
tel 0941-143 68

www.varitryck.se

KÖPES: Tomt eller fastighet köpes i Kultsjödalen
Gärna ensligt. Jag är beredd att bryta ny väg. Jag betalar ev
avstyckningskostnad.
Ring Jon Bäckström, 070-467 05 32 (även kvällar).

Hej Dorotea IF-are!

Visste Ni att ni är guld värda?
Det är ni i våra ögon, efter att med STOR entusiasm och glädje
hjälpt oss att på 2 kvällar flytta hela Röda Kors-verksamheten
från Idrottsvägen till Gallerian, Storgatan 37. ETT STORT TACK
till alla ni som var med under flytten! En fröjd att jobba med er.
Idel ROSOR från Dorotea Röda Kors-krets

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

Nästa vecka delas våra
annonsblad ut
redan på onsdag,
den 23 juni.
Manusstopp
torsdag 17 juni
kl 17.00.
www.varitryck.se

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

Målning av fasad/plåttak?
Vi utför målningar av

fasader samt plåttak m m.

Boka ditt arbete nu! Tel: 0790 47 47 95, Tommy

Sökning efter gravrättsinnehavare
Som huvudman för begravningsverksamheten är vi skyldiga att
föra register över pastoratets gravar. Registret skall innehålla
uppgifter om gravsatta, upplåtelsetid samt vem eller vilka som
gravrätten upplåtits till.
Vissa gravplatser där det saknas uppgifter om innehavare har
markerats med en skylt där anhöriga uppmanas att kontakta förvaltningen. Dessa skyltar kommer vara uppsatta under två år.
De kyrkogårdar som just nu berörs är bl.a. Dikanäs, Umnäs och
Åskilje.
På nedanstående webbsida:
svenskakyrkan.se/sodralappland/gravrattsinnehavare
finns mer detaljerad information gällande vilka kyrkogårdar samt
gravar som omfattas och när kontakt senast behöver tas.
Vid frågor kontakta kyrkogårdsförvaltningen:
Kyrkogårdar inom Dorotea-Risbäck-, Stensele och Vilhelmina
församlingar
Johan Olsson, 0942-142 37
johan.s.olsson@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdar inom Lycksele- och Åsele-Fredrika församlingar
Sven-Erik Genberg, 0950-276 77
sven-erik.genberg@svenskakyrkan.se

www.varitryck.se

Fonden för Bergvattengårdens Trevnad

Nu kan man lämna gåvor till Bergvattengårdens fond hos
MyWay i Dorotea. Medlen är till för de boende vid Bergvattengårdens särskilda boende.

SEMESTERSTÄNGT!
PSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDEN I VILHELMINA
Mottagningen håller stängt 25 juni till 16 augusti.
Planerade besök med psykiatrin under denna period sker på
Vilhelmina hälsocentral.
Vid behov av kontakt under stängningsperioden hänvisar vi till
psykiatrins rådgivningstelefon 090-785 93 19.
Med önskan om en trevlig sommar!
Personalen

Vi söker en kundmottagare/verkmästare
till vår serviceanläggning i Vilhelmina
Arbetsuppgifterna är bl a att ta emot kunder, planera jobb,
göra offerter, beställa delar och sköta lagret.
Det ingår även att kvalitetssäkra jobb, provkörning av bilar,
se till att det är ordning och reda i verkstaden och ge teknisk
rådgivning till mekanikerna.
ANSÖKAN
Senas 30/6 2021 vill vi att du mailar din ansökan och ditt CV (krav) till
daniel.lindberg@mekonomenbilverkstad.se
INFORMATION
För information, kontakta Daniel, 070-204 71 31.

Varmt välkommen med din ansökan!
D Lindbergs Verkstad AB

www.varitryck.se

SUPPORTMEDARBETARE TILL VÄXANDE FÖRETAG
OM JOBBET
KVALIFIKATIONER

Vill du arbeta med olika uppdrag åt några av Sveriges mest välkända

Ingen arbetslivserfarenhet krävs

företag? Vill du växa tillsammans med oss? Datakompisen växer och vi

Krav för tjänsten

som trivs med en utåtriktad varierad roll, motiveras av kundkontakt

- Svenska och engelska
- Gymnasieutbildning
- Tekniskt intresse
Meriterande
- Erfarenhet av service
- Windows och office
Om anställningen
Lönetyp: Fast månads- veckoeller timlön

söker nu nya kollegor till våra 50 medarbetare i Dorotea. Vi söker dig
och att leverera olika typer av lösningar. Är det kanske just dig vi
söker?

ÄR DU KVALIFICERAD?
Vi tillhandahåller internutbildning och ställer därför inga krav på
specifik utbildning, men ett allmänt intresse för tekniska lösningar är
ett plus. Vi söker dig med god social förmåga som kan arbeta både
självständigt och i grupp. Allt arbete sker i vår fina och rymliga
produktionsanläggning centralt i Dorotea. Vi är en modern arbetsplats
med fokus på jämställdhet och mångfald.

Arbetsgivare:
Datakompisen i Dorotea AB

Var ligger arbetsplatsen?
Skolgatan 4 i Dorotea

Kontakt
jobb@datakompisen.se

OM DATAKOMPISEN
Datakompisen etablerades i Dorotea 2005 och vi arbetar med
support, kundservice, ärendestyrning, TV- och streamingtjänster,
teknisk övervakning och olika typer av operativa driftstjänster.
Efterfrågan på våra tjänster är hög och vi påbörjar en rad nya
spännande samarbeten under året. Eftersom vi arbetar med
olika typer av uppdragsgivare i många olika branscher är det
stor variation på arbetsuppgifterna hos oss. Vi välkomnar därför
sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi kommer att intervjua kandidater och tillsätta tjänsterna löpande, så skicka in din ansökan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig, maila till: jobb@datakompisen.se

www.varitryck.se

