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När vi flyttar till nya lokaler i början på 2022, välkomnar vi
Sabitha Rolandsson som ny kontorschef på Handelsbanken
i Vilhelmina där även kommunerna Dorotea och Åsele ingår.
Sabitha har tidigare varit verksam i området och är bekant för
våra kunder på samtliga tre orter. 

Ny kontorschef på
Handelsbanken i Vilhelmina

”Efter 20 år som kontorschef i  Handelsbanken
har jag nu fått möjligheten till nya spännande
arbetsuppgifter inom banken. Jag vill tacka alla 
kunder för ett givande samarbete och önska 
Sabitha varmt lycka till som chef för vårt nybyggda 
kontor i Vilhelmina.”

”Efter att ha varit verksam i ett annat län i
Handelsbanken det senaste året, känns det
fantastiskt roligt för mig att komma tillbaka till
Västerbotten. Jag ser fram emot att träffa och 
skapa fortsatt långsiktiga relationer med både nya 
och sedan tidigare bekanta kunder. ”Sabitha Rolandsson

Thomas Rönnberg

Vi vill passa på att informera om att vi håller stängt 12-14 januari
för flytt. Varmt välkomna till våra nya lokaler på Volgsjövägen 36,
1 trappa upp. Entré till vänster om ICA Tallens ingång.

0940-396 50 | handelsbanken.se/vilhelmina
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Titta in�11–15 lördag 15 jan.
Vi bjuder på fika och en pratstund!
Bibel & bön 19.00 tisdag 18 jan.
och alla tisdagar udda veckor tills vidare

Storgatan�28
Dorotea

dorotea.pingst.se

Gudstjänst, Dorotea kyrka
Söndagen den 16/1 kl 11.00.
Peter Westerberg,
Veronica Westerlund. 

Vårt varma tack
till alla Er som på olika sätt
hedrat minnet av vår älskade

Ingrid Ebervall
i samband med hennes bortgång och begravning.

SÖREN
Sven  Göran  Marie

med familjer.
Tomt i Kittel�äll!  Erbjudande paketpris. Tomt, bra läge, nära 
liftar, byggsats, grundpaket med vatten, avlopp och el ingår. 
950.000:-. Ring för bilder, kartor, ritning.
Alla dagar kl 10–20, 0940-584848, även kvällar och helger.

PÄRMAR i olika utföranden finns
att köpa hos oss.

Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
www.varitryck.se

VARI-tryck AB
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TORKPAPPER!
Prisexempel

Tork Universal
34 cm x 1000 m

Minitork
Centrummatad
120 m

post@varitryck.se
Tel: 0940-152 40
www.varitryck.se

299:-

55:-319:-

Moms ingår i samtliga priser

Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 50:-/st.

Hela TORK-sortimentet
finns hos oss - både
papper och hållare.
Snabba leveranser!

VARI-tryck AB

Toapapper
hel bal, 64 rullar

Tork M2
Centrummatad
300 m 99:-
Torkk MM2

d
/rulle

Församlingsassistent med  
diakonal och pedagogisk inriktning 
sökes till Södra Lapplands pastorat med placering i Dorotea-Risbäck 
församling. 
Info: kyrkoherde Mats Nygård 0950-27671 
mats.nygard@svenskakyrkan.se

i Pingstkyrkan tisdagar udda veckor

för barn och föräldrar
startar 18 jan. 17.30

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

THAI/TAKEAWAY 15/1 och 16/1 kl 14.00-18.00.
Utanför kommunkontoret i Dorotea.

 072-748 65 65 Worawits thaimat

Bra betalt för skogar i Västerbotten,
extra bra betalt i Vilhelmina, Dorotea, Åsele av danskar som måste 
köpa/återinvestera innan årsskiftet pga danska skatteregler.
Ring DK Svensktalande 0045-43 33 29 79, även kväll & helg.  
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.2 - 15 januari

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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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.

Manusstopp torsdagar kl 17.00!

Rapportering Farlig Avfall
Onsdag 19 januari kl 09.30-11.00 Via Teams

Information om det nya avfallsregistret och krav som ställs på
verksamhetsutövare. Johan Lindén, Affärsspecialist Farligt Avfall

Stena Recycling AB, svarar på frågor.

             Anmälan till: DNAdorotea@outlook.com
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VARI-tryck i Vilhelmina AB
 Volgsjövägen 94C  •  0940-152 40 ÖPPET: Mån-tor 07-17, fre 07-15

Handdesinfektion  1 liter
Handdesinfektion  600 ml
Ytdesinfektion  1 liter
Munskydd II  10-pack, 50-pack
Munskydd FFP2  5-pack
Vinylhandskar  100-pack

Skyddsmaterial i lager! Finnshos oss!

• Premium ansiktsvisir
 i högkvalitativ PET med 
 anti-im behandling, 
 tillverkat i Sverige.  
• OneSize med en 
 justerbar huvudrem. 
• Skyddsfilm garanterar 
 renhet vid första 
 användning. 
• Rengörs med en fuktig 
 trasa och desinfektions- 
 medel, etanol eller iso-
 propanol rekommen-
 deras.
 Per st 95:-
 5-pack  420:-


