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Andreas guidar dig rätt 
i ditt skogsägande
Andreas skapar förutsättningar för att din 
skog ska utvecklas som du vill. Du kan känna 
trygghet i att Andreas har koll på läget och 
arbetar för ditt bästa. Alltid. 

Ring Andreas 
072-050 46 37

Kvalitetsdistribuerad av PostNord PostNord Gruppförsändelse

  
Nr 15

Årgång 4 DOROTEA -bladet
2022-04-13

Till Risbäck söker vi  en person 
för gängse arbete på kyrko-
gårdsförvaltningen i Södra 
Lapplands pastorat. Viss del av 
tjänstgöring kan även vara 
aktuell i Dorotea.

För ansökan:
www.svenskakyrkan.se/
sodralappland/lediga-tjanster

Välkommen till oss i sommar!

Kul jobb i sommar?

Foto: Maria Svensk
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Laddkabel - 3 i 1Laddkabel - 3 i 1
Laddkabel med hållbart nylonfibertyg för laddning
av mobiltelefon, surfplatta m m. Kabeln ansluts i
ett USB-uttag och kan sedan ladda tre typer av
enheter, USB C, Micro USB samt Lightning-kontakt.

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

VARI-tryck AB 199:-
kt.

Längd 120 cm. Välkomna!

Påskens gudstjänster i Dorotea-Risbäcks församling
Skärtorsdagsmässa, Dorotea kyrka
14/4 kl 18.00 Peter Westerberg, Veronica Westerlund

Långfredagsgudstjänst, Risbäcks kyrka
15/4 kl 18.00 Peter Westerberg, Helén Skoglund

Påskdagsgudstjänst, Dorotea kyrka
17/4 kl 11.00 Peter Westerberg, Veronica Westerlund

Tack till alla som på olika sätt hedrat minnet av vår älskade

KARIN HEDBERG
Ett speciellt tack till akutvårdsavdelningen, Dorotea.
 Brynolf
 Lena, Mona, Ingrid med familjer
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Nyttan med tryckta kuvert
Hör du till oss som regelbundet använder dig av brev när du 
kommunicerar med omvärlden? Skickar fakturor, bekräftelser, 
blanketter eller annan post i din vardag?
Har du tänkt på fördelarna med att ha din logotype och adress tryckt 
på kuvertet?
• Ett kuvert är en mycket prisvärd reklambärare – passerar många ögon på  
 sin väg från dig till adressaten, väl framme ligger brevet ofta synligt en tid  
 så ännu �er ögon kan få syn på det.
• Skulle ditt brev av någon anledning inte nå adressaten, kanske har du fått  
 en felaktig adress eller mottagaren har �yttat utan att begära eftersänd- 
 ning - har du då ett kuvert med tryck får du ganska säkert tillbaka ditt brev  
 och kan skicka det en gång till. Sparar mycket tid och besvär både för dig  
 och mottagaren.
• Ett bevis på din egen seriositet – man får sällan eller aldrig blu�akturor  
 eller annan oseriös post i ett kuvert med ett �rmatryck eller adressupp- 
 gifter utanpå.

Hör av dig för kostnadsförslag – en offert kostar inget!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB

Jesus säger: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, 
för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha Evigt liv.
Slussfors Fria församling  - www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Boken kommer – ny service från Dorotea bibliotek
Erbjuds till dig som bor utanför samhället, men som inte alltid 
kan ta dig till biblioteket regelbundet. Ring in och beställ 
böcker så skickar vi dem hem till dig! Kan inte du eller någon i 
din närhet lämna tillbaka boken, skickar vi med en retursedel. 

Servicen är gratis för alla kommuninvånare och är ett projektstöd 
från Kulturrådet under 2022.

Är du intresserad eller känner någon som kan ha glädje av 
"Boken kommer"? Kontakta oss på biblioteket!

Tel: 0942-140 78. 
E-post: biblioteket@dorotea.se
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.15 - 16 april

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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Kontakta oss för kostnadsfri offert:
info@fonsterteknik.nu

0940-16 68 80  •  fonsterteknik.nu

i Vilhelmina  •  Hör av dig idag  •  070-56 200 58

VI KAN FÖNSTER, DÖRRAR och MARKISER
www.fonsterteknik.nu

Dags att byta fönster?

Kontakktat oss för kostnadsfrii offert:

Just nu erbjuder vi 20% rabatt på
fönstren vid beställning innan sista april.

Jord- och skogsägare
Jag kan hjälpa er med frågor rörande er fastighet.
Kontakta mig, Ingemar Olofsson,
fastighetsmäklare och skogsmästare.

Tillhandahåller bl a dessa tjänster:
Bokslut, deklaration, fastighetsförmedling, fastighetsvärde-
ring, generationsskiften, köp- och gåvohandlingar.

Mobil: 070-258 22 97
Adress: Kronvägen 13, Junsele 
www.skogomakleri.se

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

SKPF-pensionärerna avd 111 i Åsele, Dorotea & Vilhelmina 

KALLAR TILL ÅRSMÖTE
tisdag 26 april 2022 kl 13.00 på ABF i Åsele.

Sedvanliga mötesförhandlingar. 
Sista anmälningsdag 21 april 2022.
Anmälan till:
Åsele Eivor 072-234 00 65
Dorotea Birgitta 073-054 08 98
Vilhelmina Ulla-Britt 070-679 50 20. 
Välkomna! M

itt i Lappla
ndStyrelsen
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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

dan.danielsson@dorotea.se eller 0942-141 64.

Facklig kontakt för BRF är Tomas Appelqvist som nås på
appelqvisttomas@gmail.com eller 070-317 49 09.

Välkomna att söka till vår gemenskap!

Vi söker både kvinnor och män


