
www.varitryck.se

Alla som handlar för mer än 300 kr är med i en
utlottning av en Grill-/Eldkorg (JP Teknik & Verkstad)

Välkommen till
en trevlig dag

hos oss i Svanabyn!

Mycket fina erbjudanden
i butiken denna dag!

Vi bjuder på korv med bröd,
kaffe/saft med dopp.
Isglass till alla barn.

Catarinas Livs
i Svanabyn

firar 10-års jubileum
Torsdag 14 juli
kl 10.00-17.30

Tipsrunda
med priser!
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Dorotea-Risbäcks församling
Gudstjänst, Dorotea kyrka
Söndagen den 17/7 kl 11.00
Ulf och Karin Gustafsson
Expeditionen är stängd 4/7 - 1/8.

Vårt varma tack �ll alla er som på olika sä hedrat minnet av vår 
älskade

     ROLAND SELIN
E särskilt tack �ll Dorotea hemsjukvård, Begravningsbyrån
Kers�n Engkvist, Karl Winberg och Veronica Westerlund samt
Erika Selin för vacker sång.
 MARGOT
 Ronny, Peter, Anna med familjer

Hand i hand
genom livet vi vandrat

Sida vid sida
vi alltid har stått

I med- och motgång
vi styrkte varandra

Vår kärlek från
ungdomens år har bestått
Nu Din varma hand jag

aldrig mer får trycka
Tack för allt

E N G E L B E RT
Lillemor och Jörgen

Mija
Nenna

Martin och Moa
Lenny

Hampus
Släkt och vänner

Begravningen äger rum i Höglands kapell torsdagen den 28 juli kl 11.00.
Därefter inbjudes till minnesstund. Osa till Begravningsbyrån 0942-51225

senast 25/7. Tänk gärna på Höglands kapell Bg 5005-4154.

Vår älskade

Margot Långström
* 1 augusti 1939

har i sitt hem somnat in omgiven av sina nära och kära

Högland 21 juni 2022

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina
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Allt för ditt
kontor!

VARI-tryck AB

TEJP av de flesta sorter hittar du hos oss...
...och även hållaren till förstås!

KONTORSTEJP

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

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

Nina
Begravningsrådgivare

Karin 
Begravningsentreprenör/

ägare

Dorotea begravningsbyrå
Ni når oss på 0942-512 25, Parkvägen 4 i Dorotea.
Vi har jour dygnet runt.
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RÖBERG...RÖBERG...
...vem vet, kanske vi gör ett besök när vi får
semester, för nu är det nära!

Vi ger ut två annonsblad till innan sommaruppehållet
men redan den 18/7 går vi på semester,

öppnar igen den 15/8.

Manusstopp måndag 15/8 kl 12.00
för bladen som utkommer

den 18/8.

VARI-tryck
Tel 0940-152 40.

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

Passa på att fylla på med
kontorsmateriel

och annat som ni kan
behöva under sommaren!
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TORKPAPPER!

Minitork
Centrummatad
120 m

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina  •  Tel: 0940-152 40
VARI-tryck AB

55:-329:-

Moms ingår i ovanstående priser

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

Tar även hem hållare
& andra torkpapper
med snabb leverans!

Tork M2
Centrummatad
300 m

Torrk MM2 99:-
/rulle

Prisexempelpp

Toapapper
hel bal, 64 rullar

PREMIÄR PUT AND TAKE GRUBBTJÄRN
Lördagen den 16/7 kl 15.00
 • 120 kg inplanterad Regnbåge
 • Knivlotteri
 • Intresseföreningen säljer hamburgare,
         korv, ka�e & dricka.
   Fiskekortpris: 100 kr för 3 st  skar.

Hjärtligt välkomna ti� fiskeparadiset Rajastrand!

i Rajastrand
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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.28 - 16 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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Sommartider

Volgsjövägen 36, Vilhelmina
0940-396 50
vilhelmina@handelsbanken.se

Vecka 29 och 30 kommer vi endast ta emot bokade besök.
Kontakta oss via mejl vilhelmina@handelsbanken.se eller 
telefon 0940-396 50 för att boka din tid. Du kan också ringa 
personlig service 0771-77 88 99 som är öppet dygnet runt 
hela sommaren för att hjälpa dig. 

Vi vill också passa på att önska våra kunder och
samarbetspartners en riktigt trevlig sommar!

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

PRESENTKORT KÖPES: Ving, Ticket, Gogift/Superpresentkort, 
Apollo. Ring 0704-56 56 05.

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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