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SKÖN SOMMAR...
...önskar vi alla våra kunder,
annonsörer och läsare!

Nu har vi stängt för semester och
öppnar igen den 15/8.
Första annonsbladen efter semestern
delas ut torsdag 18/8,
manusstopp måndag 15/8 kl 12.00.

Välkommen åter!

VARI-tryck
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina.
Tel 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

www.varitryck.se

Dorotea-Risbäcks församling

Gudstjänst, Risbäcks kyrka
Lördagen den 23/7 kl 11.00
Ulf och Karin Gustafsson

Expeditionen är stängd 4/7 - 1/8.
Vi önskar alla en lång och härlig sommar!
Vår älskade

Bo "Bosse" Persson
* 18 juni 1946

har hastigt lämnat oss
omgiven av sina nära och kära
efter en tids sjukdom
Dorotea
11 juli 2022

EVY

Johanna
Johan och Jennie
Viktor och Matilda
Släkt och vänner

Du drömmer Du vandrar
i skog och mark
Du drömmer Du åter
är frisk och stark
Du ser blommor på äng
och hjortron på myr
Du ser fisken i viken
och älgen som flyr
Nu sover Du skönt
det är lugnt i ditt bröst
Det lindrar vår sorg
och skänker oss tröst

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på ALS fonden.

www.varitryck.se

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

STÄMPLAR
Stämplar i flesta de utföranden
beställer du hos oss.
Hör av dig för info och pris.

VARI-tryck

Volgsjövägen 94 C, Vilhelmina.
Tel 0940-152 40.
www.varitryck.se

Dorotea begravningsbyrå
Ni når oss på 0942-512 25, Parkvägen 4 i Dorotea.
Vi har jour dygnet runt.

Karin
Begravningsentreprenör/
ägare

Nina
Begravningsrådgivare

I oktober genomförs
Björngalan – en gala där
företagsamheten i
kommunen står i fokus.
Under galan utses årets företagare
i olika kategorier, där en kategori är:

Ta chansen att rösta på det företag du vill lyfta lite extra!
Scanna QR-koden eller använd länken så kommer du till röstningsformuläret. I formuläret är det viktigt att du också skriver en motivering
till ditt val. Sista dag för att rösta är söndag 14 augusti.
Länk:
Dorotea.se/peopleschoice

www.varitryck.se

QR-kod:

Melodikrysset v.29 - 23 juli
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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:...............................................................................................................................................

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

www.varitryck.se

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck
AB
Vilhelmina

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

Mat & fika, tävlingar & lekar, lotteri & tipsrunda, marknads- & loppisstånd,
bakning i bagarstugan, berättarstuga, fotoutställning (även sön 11-15),
musikgudstjänst, gästande artister, mindful-vandring!

VAR? I RISBÄCK! NÄR?

Jo, 23 juli kl 11-17!

Företag & Fastighet till salu

Du/Ni har chansen att förvärva ett genuint, framgångsrikt och
välkänt företag som fyller 100 år om tre år.
Vi rekommenderar dig som vill leva och bo i en härlig
kommun, arbeta nära dina kunder och som gillar marknadsföring att köpa företaget av oss.
Vi har drivit företaget i 23 år och nu är det dags för oss att
överlämna och koncentrera oss på våra andra verksamheter
Hör av dig så träffas vi live eller digitalt och ser över möjligheterna!
070-699 52 67, markus@tryckeriet.nu //Monica & Markus Falkner

REKLAM & TRYCK

Det finns även möjlighet att förvärva fastigheten som
ST Reklam & Tryck har sina lokaler i, läs mer på:
www.hemnet.se och sök på Blå Vägen 246 i Storuman.

Söker du bostad med högre standard?
Dorotea kommun har beslutat att sänka hyrorna
på seniorboendet med 18% från och med 2022-07-01
da dig lediga lägenheter!
och vi kan erbjuda

Seniorboendet är till för:
Dig som är 55+ eller äldre
Eller för dig som har behov
av en anpassad lägenhet.
tad eller vill veta mer angående
Är du intresserad av en bostad
seniorboendet?
Vänligen kontakta Dorotea kommun
på: 0942-140 00
www.varitryck.se

Semesterledigt 15 Juli - 8 Augusti
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