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Nr 27

Årgång 4
2022-07-05

Måndag 11 juli kl 11.00-15.00

Försäljning av: Tunnbröd, rökt �äsk, 
palt, kaffe & våf�or, hamburgare, ost.

Höglandsdagen

Fri entré!

Sågbacken

i full aktion!
Knallar,

tombola &
lotterier

Arr: Höglands Hembygdsförening Välkomna!

a trip in tunes
Kl 13.00
på Höglands Hembygdsområde

Fri entré!
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Dorotea-Risbäcks församling
Öppen kyrka med guidning 
8-9/7 och 11/7 kl 11.00-13.00
Annika Danielsson och Gun-Britt Johansson

Gudstjänst, Dorotea kyrka
Söndagen den 10/7 kl 11.00
Peter Westerberg
Expeditionen är stängd 4/7 - 1/8.

Du somnade stilla
då färden var slut

Från allt vad du lidit
Du nu vilar ut

Vi binder en krans
av minnen

De vackraste
och finaste vi har
Vi vet att de aldrig

skall vissna
Hos oss är Du alltid kvar

K A R I N
Nicklas och Ida

Alfred  Ines  Aksel
Malin och Johnny

Alexander  Martin  Erik
Sara och Mats
Simon  Ellen

Maria med familj
Släkt och vänner

Begravningen äger rum i Ljusets kapell fredagen den 15 juli kl 14.00. Därefter
inbjudes till minnesstund. Osa till Begravningsbyrån 0942-512 25 senst 11/7.

Tänk gärna på Cancerfonden.
Tänd ett ljus för Björn på www.engkvistbegravningsbyra.se

har omgiven av sina nära och kära somnat in
Dorotea

22 juni 2022

Vår älskade

Björn Nääs
* 10 november 1947
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Akutvårdsavdelningen på
Dorotea sjukstuga...

…är sommarstängd 18 juli - 14 augusti, öppnar åter 
igen måndag 15 augusti. Korttidsplatserna är under 
denna period placerade på Åsele sjukstuga. 

Läkarmottagning, provtagning, distriktssköterskemottag-
ning mm är öppna dagtid helgfri måndag-fredag under 
sommaren, dock med neddragen verksamhet. Paramedicin-
verksamheten är stängd vissa veckor under sommaren, se 
anslag samt 1177.se.

Vissa avvikelser kan förekomma.

OBS! Tänk på att förnya era recept i god tid innan era 
läkemedel tar slut!

Du kan alltid ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning, dygnet runt. 

Vid misstanke om livshotande sjukdom eller stroke ring 112. 

Ingrid med familj
Syskon med familjer

Vårt varma tack till er alla som hedrat minnet och deltagit i 
sorgen efter vår käre

TORE LIF
För blommor, telefonsamtal och gåvor till olika fonder.
Ett särskilt tack till läkare och sköterskor vid Dorotea 
sjukstuga för god omvårdnad, samt Peter, Annica och 
Veronica för den fina musiken och minnesstunden.
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Information om kommunkontorets
och kommunväxelns öppettider
under sommaren 2022

Vecka 28 tom 30 samt v 33, är växeln öppen mellan
kl 08.00-12.00, tel 0942-140 00. 
Vecka 31-32 är växeln öppen mellan kl 10.00-12.00.

Vi har kommunhusets sluss öppen vardagar kl 08.00-12.00.

För information om direktnummer övrig tid gå in på 
www.dorotea.se och sök på respektive avdelning. 

Spara annonsen!

 Vid FELANMÄLAN 07.00-16.00 under semesterperioden, 
 då växeln ej är öppen:

 Doroteahus:  0942-140 45
 Fastigheter tekniska:  0942-140 55
 Gator, vatten och avlopp:  0942-140 19 

Vä.Tåsjö/Tjädernäsets VVO kallar till årsmöte/jaktstämma
Söndag 24/7, kl 13.00. Plats: Utposten i Norråker. 
Ärenden enligt stadgar. Stadgeändring. Organisering av jakten 
inför kommande jaktsäsonger. Motioner och nyanmälningar 
skall vara ordföranden tillhanda minst en vecka före stämman. 
Det går också att medverka på mötet digitalt. För digital med- 
verkan kontakta ordföranden på tel 070-575 22 70 senast 20/7 
för länk till mötet. VVO bjuder på fika! Styrelsen

Sommar-REAN
startar torsdag 7 juli kl 10.00

Välkommen in och FYNDA!

En mängd kläder och skor till

HALVA PRISET
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Än finns chansen att informera om era sommaraaktiviteter!

HALLÅ DÄR!

Varmt välkomna!

Lajksjödagen – Onsdag 13 juli
Vi välkomnar er till Paltservering kl 11.00-14.00

på Lajksjö Föreningshus. 120:- inkl dryck & tunnbröd. 
Barn (upp till 12 år) 50:- 1 palt/varmkorv

Glutenfri palt finns. Reservation för slutförsäljning.

Lajksjö Intresseförening
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Skogsfastigheter köpes av Danska köpare. Tillfälle för er som vill ha bra betalt. 
Svensktalande 0045-43 33 29 79. E-post: skogsareal@gmail.com 

Säljes: Kul bil, Fiat 126 -97. Perfekt skick! Tel 070-213 57 09.

Söker du bostad med högre standard?
Dorotea kommun har beslutat att sänka hyrorna

på seniorboendet med 18% från och med 2022-07-01
och vi kan erbjuda dig lediga lägenheter! 

Seniorboendet är till för:

Dig som är 55+ eller äldre

Eller för dig som har behov
av en anpassad lägenhet.

Är du intresserad av en bostad eller vill veta mer angående 
seniorboendet? 

Vänligen kontakta Dorotea kommun
på: 0942-140 00

da dig lediga lägenheter! 

tad eller vill veta mer angående
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EXPO Allt för din mässa/utställning
eller ditt event

kan du beställa hos oss!

Här är några exempel

Bannerbow

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

Roll-ups, banderoller, affischer, väggskyltar
är också exempel på produkter ni kan beställa
hos oss!

Trottoarpratare

Reklamflaggor i flera
storlekar

Pop-up
bord

Beachflaggor

Pop-up vägg

Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

TTrottoarpratareTro

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB
Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.
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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

14 15

Melodikrysset v.27 - 9 juli

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
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Välkommen till Åsele Marknad som bjuder på underhållning för alla åldrar, alltid tredje helgen i juli! 
Njut av konserter, hundratals marknadsstånd, tivoli, barnaktiviteter, motortorg, mat, dans, glädje, 
fest, umgänge och härlig atmosfär!

Gratis konserter dagtid på Hembygdsområdet och Sagavägsscenen med bland annat Miriam 
Bryant, The Boppers och Dolly Styles. På kvällstid vill vi tipsa om Trillen och Älgstallet som har bar 
och kvällsunderhållning. Meet and Greet med Adam från KUL PÅ HJUL, 16 juli på Motortorget! 

NÖJESANKARET besöker vår marknad med 4 superhjältar som kommer att cirkulera runt 

inte en kram! 

www.aselemarknad.se  Åsele Marknad @aselemarknad

Marknadens öppettider:

Fredag: 12.00-18.00
Lördag: 10.00-18.00
Söndag: 10.00-18.00
Måndag: 10.00-16.00
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Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

ANTESBODARNA (Avasjö, Åsele) HAR ÖPPNAT. 
Tisdag-söndag 11-16. Guidning samt fikaförsäljning. 
Säljes: Stora, tjocka fårskinn av tackor. Pris 700:-/st.

Finns i Ullsjöberg. Tel 070-2135709.
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