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Dorotea-Risbäcks församling

Gudstjänst, Dorotea kyrka
Söndagen den 21/8 kl 11.00
Peter Westberg, Veronica Westerlund

Vårt varma tack till er alla som hedrat minnet av vår älskade

      BJÖRN NÄÄS
Tack för blommor, telefonsamtal och gåvor till olika fonder.
Ett särskilt tack till Begravningsbyrån Kerstin Engkvist.
Officiant Ulf Gustafsson och kantor Karin Gustafsson för den 
vackra musiken och My Way för den fina minnesstunden.

KARIN
Nicklas, Malin,Sara med familjer

Hören – något går och viskar,
går och lockar mig och beder:
Kom till oss, ty denna jorden

den är icke riket ditt!
Dan Andersson

Begravningen äger rum i Ljusets kapell, Dorotea fredagen den 2/9 kl 14.00.
Därefter inbjudes till minnesstund på församlingshemmet. Osa till Begr.byrån

0942-512 25 senast den 29/8. Tänk gärna på Parkinsonfonden. 
Tänd ett ljus för Karin på www.engkvistbegravningsbyra.se

Min kära mamma

Karin Ejenstam
* 24 oktober 1939

Birgitta
Övrig släkt och vänner

har stilla somnat
Dorotea

3 augusti 2022
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Enligt Kents önskemål sker ingen begravningsceremoni. Minnesstund hålls den 28/8. 
Osa senast 22/8 till Christian eller Alex. Tänk på Hjärnfondens ALS forskning.

Kent Svanlund
* 25 december 1953     † 3 juli 2022

Christian och Sandra
Alex och Sara

Roger
Barnbarn
Vivianne

Släkt och vänner

har lämnat oss
efter en kort tids sjukdom

Beyond the door
There’s peace, I’m sure

And I know there’ll be no more
Tears in heaven

Urngravsättning äger rum med närmaste familjen.
Tänk gärna på Dorotea Demensförening. Ett stort Tack till Pinntorpet för god

omvårdnad av Bengt-Åke och ett fint bemötande av oss anhöriga.

Vår älskade

Bengt-Åke
Wallin

* 3 januari 1936

M A R G O T H
Tomas och Eva

Sebastian  Saga  Smila
Tobias  Tove  Hampus

Släkt och vänner
Jaktlaget

har stilla insomnat

Dorotea 18 juli 2022

Du var så god,
Du var så glad

Du lämnar bara
vackra minnen
Så svår är ändå

denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad

Du oss skänkt
Vi vet Du på oss

alltid tänkt
Tack för våra lycliga

år tillsammans
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Barn och 
Ungdomsassistans

       

Personlig assistent Dorotea
Vi söker en erfaren assistent på heltid. Rullande schema 
dag-, kväll- och helg, tillträde omgående.
Ansök senast den 26/8 till agnetha@barnassistans.se

Vårt varma tack till alla som hedrat minnet av

ORVAR FORSSGREN
Syskonen med familjer

Hur vi ber och hur vi gråter,
Pappa får vi aldrig åter

Alltid nöjd och glad du var,
tröst och kärlek allt Du gav

Men i vårt hjärta vi har
minnet av en älskad Far

Givmildheten var Din stjärna
godhet var Ditt hjärtas sång
Hjälpsam så oändligt gärna,
minnet lever, vi möts en gång.

Gravsättning sker i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden.

Min älskade far
Min svärfar

Min bror

Seth Löfgren
* 29 januari 1951

Jens och Annelie
Kjell-Åke med familj

har lämnat oss
efter en lång tids sjukdom

Svanabyn
6 juli 2022

Levande åar och älvar!
Återskapa fiskvandring från kust till fjäll.

Ni som bor i Lajksjö och Svanabyn med omnejd, har 
möjlighet att träffa några av våra fullmäktigekandidater i:
Svanabyn den 22 aug kl 18.30-20.00 på Hällagården
Lajksjö den 23 aug kl 18.30-20.00 i Föreningshuset
Kom och ge oss synpunkter/åsikter om vilka
frågor som är viktiga för dig.
Vi bjuder på fika! Varmt välkomna!
Socialdemokraterna i Dorotea
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Ett brett och stabilt samarbete om
de viktiga framtidsfrågorna för
Dorotea kommun.

Anmäl dig till Högskoleprovet
Provdag är lördagen den 23 oktober
Anmälan är öppen den 16-23 augusti.

Mer info och anmälan www.hogskoleprov.nu
Vid frågor, kontakta Syv på Lärcentrum
sara.danielsson@vilhelmina.se
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Valnämnden i
Dorotea kommun informerar 

FÖRTIDSRÖSTNING
Förtidsröstningen startar från den 24 augusti.

Röstmottagningsställe – BIBLIOTEKET Dorotea 

DU kan förtidsrösta vid Biblioteket i Dorotea från och med onsdag
24 augusti till och med lördag 10 september.

ÖPPETTIDER 
Röstmottagningsställe – BIBLIOTEKET

Vecka 34 24-28/8 kl 12.00-14.00

Vecka 35 29-30/8 kl 12.00-14.00
 31/8 kl 14.00-18.00
 1-4/9 kl 12.00-14.00

Vecka 36 5-6/9 kl 12.00-14.00
 7/9 kl 14.00-18.00
 8-10/9 kl 12.00-14.00

Övriga röstmottagningsställen 
 Röstmottagningsställe – STRANDENSKOLAN

Söndag 11 september  kl 08.00-20.00
 (i anslutning till ordinarie vallokal).

Röstmottagningsställe – BERGVATTENGÅRDEN
(vänder sig främst till boende, anhöriga och personal)

Tisdag 6 september  kl 13.00-15.00

OBS! De lokaler för förtidsröstning som ni kan läsa om på ert röstkort 
gäller VALDAGEN söndag 11 september.

 När DU förtidsröstar MÅSTE du ha med dig ditt röstkort och din legitima-
tion. Dubblettröstkort kan beställas via kommunens växel, 0942 140 00.

Partier som har rätt att delta i valet ska lämna in sina partivalsedlar till 
valkansliet, Dorotea kommun senast den 19/8. Tel 0942-140 12 eller 
0942-140 13.

BUDRÖSTNING
Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med rösten till 
din vallokal eller en lokal för förtidsröstning. Material för budröstning kan 
hämtas vid kommunkontoret eller vid biblioteket.

Budrösta med hjälp av nära anhörig eller vårdande personal till
exempel hemtjänstpersonal
Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funk-
tionsnedsättning inte själv kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. 
Då kan din make, maka eller sambo, din eller din makes, makas eller
sambos barn, barnbarn, föräldrar eller syskon vara bud.
Om det �nns någon som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård 
eller brukar hjälpa dig kan den personen också vara bud.

Budrösta med hjälp av personal på häkte eller kriminalvårdsanstalt
Om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt kan du också budrösta. 
Då kan även personalen hjälpa dig.

Budrösta med hjälp av lantbrevbärare
Du som vistas utmed en lantbrevbärarlinje kan budrösta med hjälp av 
lantbrevbäraren. Lantbrevbäraren har med sig budröstningsmaterial.

Ambulerande röstmottagning i Dorotea kommun
Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun
ordna med ambulerande röstmottagare som kommer hem till dig.

Ambulerande röstmottagning erbjuds:

Torsdag 1 september mellan klockan 09.00 och 12.00
Torsdag 8 september mellan klockan 09.00 och 12.00 

Valdagen mellan kl 09.00 och 13.00. 

För att boka ambulerande röstmottagare kontaktar du valnämndens kansli: 
0942-140 12 eller 0942-140 13.

För ytterligare upplysningar om förtidsröstning och budröstning i Dorotea 
kommun ring kanslichef Magdalena Eliasson tel: 0942-140 12 eller se 
kommunens hemsida www.dorotea.se

Valnämnden i
Dorotea kommun informerar 
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För utförligare info/bokning:
trafikskolan@vilhelmina.ac
eller 0940-103 03.

AM-utbildning
Start: Tisdag 13/9
 kl 13.20

Begränsat
antal
platser!

Lägenhet uthyres,
mycket centralt i Vilhelmina. 2 rok, 75 m².
Svar till: VARI-tryck, Volgsjövägen 94 C, 912 32  Vilhelmina.
Märk kuvertet med ”Lägenhet utyres”.

Dorotea kommun ska inte ha Sveriges högsta skatt!









Entré: Föreställning OCH surströmming 250:-  
           Enbart föreställning 150:- (scenpass: 200:-/100:-) 

En musikalisk berusning med Bengan Janson & Tina Ahlin! 
Med detta statement ger sig den musikaliska duon Bengan Janson & Tina Ahlin 
ut turné med musik och esprit från sina 35 år på scenen!  
Uppknäppta sånger, livsbejakande poesi och därtill en och annan snapsvisa, 
gärna med högljudd allsång och spontana infall. 
Du kommer att få stifta bekantskap med duons musikaliska favoriter – från sam-
arbeten med Hasse Alfredsson, Tomas von Brömsen, Peter Dalle, Östen med 
resten, Ulla Skogh och Robert Broberg m. fl. 

Arr: Dorotea Musik och Riksteaterförening, Vuxenskolan 

OBS! Förboka biljetter hos Roland 070-6387668 
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VARI-tryck AB Allt för din
butik!

GATUPRATARE
Gatupratare finns hos oss.
50 x 70 cm i lager, andra storlekar tas
hem på beställning.
Papper till skylten samt ny frontplast
 kan du också köpa här.
 Även ramar för väggmontage.

Hjärta, lunga, lever, mjälte, 
huvud och båda njurarna 
medtages.
Köper även björn, ren, hjort, rådjur, älg- och 
nöthudar.

OBS! Söker ombud 
för hudar.

Älgar köpes!

För övrig info ring Nagasjökälen: 070-288 14 40
SWEDISH WILD MEAT AB

ANTESBODARNAS LOTTERI
1:a pris GRILL Jan Godeau, Trosa
2:a pris Campinggrill Meya Scherdin, Hoting
3:e pris Bok "Äta vilda växter" Thomas Olofsson, Åsele

Tack till alla som köpt lotter och bidragit till fäbovallens 
drift -22.

Dragning
den 6/8

Avasjö samf.förening
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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.33 - 20 augusti

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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Det behövs ungdomar i kommunfullmäktige.        

    Kryssa Jenny!
Äldre man i Åsele söker vikarier 
personlig assistent.
Gillar friluftsliv. Har egen bil, skoter och pulka, flotte i älven 
samt jordbruksfastighet i Fredrika.
Har Aktiv assistans i Umeå i ryggen, lokalkontor i Lycksele.
Svenska och engelska.
Intresserad skriver till thomasvik1954@gmail.com

Fredagen den 19 augusti inviger vi vår
nya Valstuga på Torget kl 13.00. 
På plats finns kommunfullmäktige- och 
regionfullmäktigekandidater, LO-företrädare
samt SSU. Kom och lyssna och ställ Era frågor.
Vi bjuder på fika! Socialdemokraterna i Dorotea

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET
Fastigheten Dorotea Sörfors 1:11 utbjudes till försäljning 
genom offentlig auktion för ett utgångspris om 900 000 kr.

Fastigheten är vackert belägen i byn Rajastrand, med adress 
Rajastrand 22, cirka fyra mil från Borgafjäll.
Visning sker den 24 augusti 2022 kl 10.00.

Auktionen äger rum den 14 september 2022 kl 14.00 vid
Advokatbyrån Nywas kontor på Kungsgatan 60 i Umeå.
Det finns möjlighet att närvara digitalt.

Information om fastigheten och auktionen finner du på 
www.nywa.nu/forsaljningar/
Frågor om auktionen besvaras av juristen Hampus Bergh, som biträder 
den gode mannen advokaten Agneta Gustafsson med försäljning av 
fastigheten, tel.nr 090-13 69 99.
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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

RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,

elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

UTHYRNING av lastväxlarflak.  Ring Olof, 070-530 15 27

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Bellvik/Rörströms FVOF
kallar till EXTRA ÅRSMÖTE onsdag 31/8 kl 18.00, Furuberg i 
Rörström. Ärende: Val av ny ordförande. Välkomna! Styrelsen

Tisdag 23 augusti kl 11.30-13.30 finns vår Civilminister
Ida Karkiainen på plats i vår Valstuga på Torget.
Hon har även ansvar för Kommun- och Regionfrågor. 
Kom och grilla henne med frågor.
Vi bjuder på grillade hamburgare.

Socialdemokraterna i Dorotea
Varmt

välkomna!


