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INPIPE söker medarbetare inom kvalite och 
utveckling. 
Se annons Blocket Jobb. 
Sista ansökningsdag 1 september. S W E D E N  A B
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RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,

elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

UTHYRNING av lastväxlarflak.  Ring Olof, 070-530 15 27

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

 Vårt varma TACK
 �ll alla er som hedrat minnet av vår älskade

 Gunnar Sjöström
 med blommor, hälsningar och gåvor �ll olika fonder.

        Bitten, Magnus, Erika och Tobias med familjer

Säljes: en stor mängd stora, tjocka fårskinn.
600:-/st. Finns i Ullsjöberg. Tel 070-21 35 709.

VARI-tryck AB

FOTOALBUM
Finns nu ett litet parti fotoalbum
med fickor, plats för
200 foton. 179:-

Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
www.varitryck.se
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BYGGEXTRA!!
Plast
Papp

Skruv

Spik
Tryckvirke

Virke

Cement

Leca
Spånskivor

Gips
Hängrännor

Fönster

Dörrar

Nordsjö färg
Verktyg

Vindpapp

Takpapp
Platon

Honda
gräsklippare

Honda
båtmotorer

TGB
fyrhjulingar

Mitsubishi

värmepumpar
VÄLKOMMEN IN!

samt
mycket

mer!

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

SÄLJES: Volvo S70, -98, ca 18600 mil. Nybesiktigad, nytt batteri. 
Säljes billigt vid snabb affär. 072-576 40 19.

SÄLJES: Årets rundbalat hö, 070-358 30 78.

Avaträsk-Arksjö FVO håller årsstämma
29/8 kl 18.00 i skolan Avaträsk.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Motioner till stämman skall vara ordf tillhanda senast 5 dagar före 
stämman. Motioner skickas till ordf Lennart Karlsson, Avaträsk 45, 
917 91 Dorotea. Kom ihåg att den skall vara undertecknad.

Tel: 0940-152 40   •   E-post: post@varitryck.se

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4

5

6 7 8

9 10 11

12 13

Melodikrysset v.32 - 14 augusti

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:...............................................................................................................................................
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Mitt i Lapplan
d

Nakna Tyskar 2021
Träbildhuggarsymposium 2021

Avaträsk - Dorotea kommun - Västerbottens län
Tider då man kan besöka symposiet "Nakna Tyskar":
17 augusti Öppet hus på Albins Torp  Kl 15.00 - open end
Show-täljning
Presentation av skulpturerna i deras process
Pinnbröd och liten lägereld 
Jam session - alla som vill får ta med sig egna intrument

19 august Drop-In  Kl 14.00-17.00 
Besökare kan komma och titta på hur träbildhuggarna arbetar

21 augusti  Kl 12.00 - open end 
"Bergfest" på Albins Torp Brännboll start: Kl 16.00
Show-täljning
Samtal med träbildhuggarna
Täljning för barn och alla åldrar
Knytkalas 
Jam session - alla som vill får ta med sig egna intrument
Brännbolls-spel
Medium lägereld
Kulturell utbytessamtal 

24 augusti Drop-In Kl 14.00-17.00
Besökare kan komma och titta på hur träbildhuggarna arbetar  

28 augusti   Kl 12.00-15.00 
Besöka konstverken vid deras utställningsplatser.   

Avslutningsfest på Albins Torp Kl 17.00 - open end  
Knytkalas
Stor lägereld, elda upp restvirket
Kulturell utbytessamtal 
Jam session - alla som vill får ta med sig egna intrument
Spel & lekar (Kubb, Jenka, brännboll etc) samtal med träbildhuggarna
Plats: "Albins Torp" Avaträsk. Följ skyltarna med pilar.

Tider då man kan besöka symposiet "Nakna Tyskar":
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ns län
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Det här erbjuder vi:
Bra utbildning

Gott kamratskap

Spännande roligt och
omväxlande jobb

Tillgång till vårt gym

Tillgång till vår tvätthall
och verkstad

Du får C-körkort om du
inte har det

Läkarundersökning varje år

Du får hjälpa människor i nöd

Lön på ca 90 000 per år

DELTIDSBRANDPERSONAL SÖKES

Det här kräver vi:
Du ska ha fyllt 18 år

Du ska ha lägst B-körkort

Du ska ha din arbetsgivares 
tillstånd

Du kan simma minst 200 meter

Du bor och jobbar så du kan 
vara på brandstationen inom
ca 5 minuter

Du ska ha goda kunskaper i 
svenska språket

Du behöver ha bra fysisk status, 
vara frisk och klara våra tester

Om du känner att det här är något för dig, 
hör av dig till räddningschefen på

lars.rydstedt@dorotea.se eller 0942-141 64.

Facklig kontakt för BRF är Pelle Eskelind som nås på
pelle.eskelind@gmail.com eller 070-255 65 74.

Välkomna att söka till vår gemenskap!

Vi söker både kvinnor och män


