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Dorotea Demensförening
välkomnar nya medlemmar!
Både Åseles & Vilhelminas lokalföreningar har
lagt ner, men vi finns kvar för Er.
För info ring Erika Karlsson (ordf) 070-307 6072
eller mail: erika.karlssonhansson@gmail.com

Ni som bor i Avaträsk och Ormsjö med omnejd har
möjlighet att träffa några av vår Fullmäktigekandidater i:

Avaträsk tisdag 30 augusti kl 18.30-20.00 i Skolan
Ormsjö torsdag 1 september kl 18.30-20.00 i Affären
Kom och ge oss synpunkter/åsikter om vilka frågor
som är viktiga för dig.
Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!
Socialdemokraterna i Dorotea

www.varitryck.se

Gudstjänst, Risbäcks kyrka
Söndagen den 28/8 kl 18.00

Ingela Lindberg & Maria Hahlin medverkar.
Peter Westerberg, Veronica Westerlund

Vår älskade mamma, svärmor, mormor, farmor,
gammelmormor, gammelfarmor och gammelgammelmormor

Anna Vesterlund

* 15 maj 1932
har idag lämnat oss efter ett liv
fyllt av kärlek och omtanke om oss alla
Dorotea
9 augusti 2022
Tack lilla mamma
för åren som gått
Carina och Stig
Tack för all kärlek
Lasse och Christina
och omsorg vi fått
Lolita och Billy
Barnbarn
Tack för all ömhet
Barnbarnsbarn
och vänlighet stor
Barnbarnsbarnbarn
Tack för allt vår
älskade mamma
Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på Diabetesfonden.
Tänd ett ljus för Anna på www.engkvistbegravningsbyra.se.

Ett brett och stabilt samarbete om
de viktiga framtidsfrågorna för
Dorotea kommun.

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck AB

Tunnbröd
Dockverkstad
Hantverkare
Lagtävlingar
Sagotält mm

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

SAVE THE DATE – 3 SEPTEMBER!

Dorotea Hembygdsförening är tillbaka med Höstmarknad
på Kullerbacken. Kick off för Årets Berättarkomun med
Se kommande annons för
musik och berättelser från trakten.
alla aktiviteter!
www.varitryck.se

Skynda på upprustningen av Inlandsbanan till
klimatvänlig drift!
Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Motionsdans till Mickes i Lajksjö FH lördag 27/8.
Kl 19.00 - 22.30. Inträde 150 kr, swish eller kontant.
Varmt Välkomna! Lajksjö Intresseförening

Dorotea egen kommun, nu och alltid.

Kryssa Nicke i valet!

Melodikrysset v.34 - 27 augusti
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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:...............................................................................................................................................

www.varitryck.se

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
31/8
1-4/9

kl 12.00-14.00
kl 14.00-18.00
kl 12.00-14.00

Vecka 36

5-6/9
7/9
8-10/9

kl 12.00-14.00
kl 14.00-18.00
kl 12.00-14.00

Övriga röstmottagningsställen
Röstmottagningsställe – STRANDENSKOLAN
Söndag 11 september
(i anslutning till ordinarie vallokal).

kl 08.00-20.00

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 legitimation. 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.
www.varitryck.se

Valnämnden i
Dorotea kommun informerar
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 funktionsnedsättning 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 finns 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
www.varitryck.se

Valnämnden i
Dorotea kommun informerar

VALDAGEN 11 SEPTEMBER 2022
Söndagen den 11 september är det val till Riksdag, Kommun och
Region. Följande vallokaler och röstmottagningsställen kommer att
finnas tillgängliga under valdagen:
Dorotea Valdistrikt
Ordinarie vallokal
Röstmottagningsställe
Röstmottagningsställe
Röstmottagningsställe
Röstmottagningsställe

Lokal
Strandenskolan, Dorotea
Skolan Avaträsk
Sporthallen Svanabyn
Föreningshuset Lajksjö
Strandenskolan, Dorotea

Öppettider
08.00 - 20.00
11.00 - 13.00
13.00 - 15.00
16.00 - 18.00
08.00 - 20.00

Risbäcks Valdistrikt
Ordinarie vallokal

Lokal
Fd hemstjänstlokal, Risbäck

Röstmottagningsställe
Röstmottagningsställe
Röstmottagningsställe

Ped. omsorg, Borgafjäll
Samlingslokal ICA Ormsjö
Fd Posten Högland

Öppettider
09.00 - 13.00
17.00 - 20.00
10.00 - 12.00
14.00 - 16.00
17.00 - 19.00

Du röstar vid röstmottagningsställe om du inte har möjlighet att
rösta i DIN ordinarie vallokal på valdagen. Vid ett röstmottagningsställe kan man lämna sin röst oavsett vilket valdistrikt i Dorotea
kommun man tillhör eller var i Sverige man är skriven. Rösten skickas
vidare till det valdistrikt som är uppgett på röstkortet.
För den som är skriven i annan kommun betyder det att en röst som
lämnas på valdagen räknas i aktuell hemkommun vid den så kallade
onsdagsräkningen den 14 september.
Den som röstar vid "Röstmottagningsställe" MÅSTE ha röstkort med
sig.
Dubblettröstkort kan beställas via kommunens växel, 0942-140 00
under kontorstid från och med vecka 34. På valdagen kan dubblettröstkort beställas via 0942-140 12 eller 0942-140 13.
www.varitryck.se

Valnämnden i
Dorotea kommun informerar

Den som röstar MÅSTE kunna styrka sin identitet.
Det kan man göra på tre sätt:
– visa sin ID-handling
– vara känd av röstmottagaren
– ha en person med sig som går i god för väljaren,
men då måste den som går i god visa sin ID-handling
Valskjutsar
Väljare som önskar valskjuts till vallokalen den 11 september
måste anmäla detta till valnämndens kansli, tel: 0942-140 12
eller 140 13. Anmälan skall vara inkommen senast 8 september.
Vid akut behov, ring valnämnden på valdagen tel: 0942-140 12.

www.varitryck.se

Fritidshusägare! Behöver du ved? Ring 0942-200 04.
Dorotea kommun ska inte ha Sveriges högsta skatt!

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Välkommen att besöka våra hemsidor!
Sjung o bli glad! www.sjungmed.segertonen.se
Läs o bli uppmuntrad! www.godatankar.segertonen.se

Yh
Myndigheten för
yrkeshögskolan

En yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta
inom krosshantering, asfaltverk eller betongindustri.

Utbildningsstart 7 november 2022
Sista ansökningsdag 11 september
•
•
•
•

Distansutbildning
Fåtal träffar på studieorten
30% praktik
Utbildningstiden är 1 år och 3 månader

Läs mer och anmäl dig via vår hemsida
www.vilhelminalarcentrum.se/yrkeshogskola
Välkommen med din ansökan nu!

www.varitryck.se

