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REKLAMFLAGGORREKLAMFLAGGOR
Kan du beställa hos oss!
Stående eller liggande flagga.
6 olika storlekar att välja bland.

Till stående flaggor kan man även köpa
till en windtracker så att flaggan förmedlar
sitt budskap även när det är vindstilla.

ggg
eet äär vvinnddssttilllaa.

VILHELMINA
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida:

www.varitryck.se

VARI-tryck AB

Dorotea-Risbäcks församling
Frilu�sgudstjänst, Kullerbacken
Söndagen den 4/9 kl 11.00.
Peter Westerberg mfl.

Vårt varmaste tack till alla för visad omtanke vid vår älskade

BOSSE PERSSON
bortgång.

Tack för gåvor till minnesfonder, alla fina blommor och telefon-
samtal. Tack till Kerstin Engkvist, Karin Elverum, MyWay.
Tack Arne och Bengt för musiken.

Evy, Johanna, Johan med familj



www.varitryck.se

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Bo och leva i hela Dorotea kommun – 
Liberalernas valprogram Dorotea 2022
• Vi måste bli fler kommuninvånare. 
 Det är den viktigaste frågan.
• Brett samarbete i viktiga frågor
• Var rädd om det goda samarbetsklimatet i kommunpolitiken.
• Ekonomi i balans. Dorotea ska inte ha Sveriges högsta skatt.
• Ta vara på ungdomars engagemang. Inrätta ungdomsråd.
• Samarbete med föreningslivet för att minska ofrivillig 
 ensamhet.
• Musik- och kulturskolan behövs.
• Garanterat sommarjobb för ungdomar i årskurs 9 och 1 på 
 gymnasiet.
• Aktiviteter på loven för barn och ungdomar.
• Inlandsbanan ska rustas och drivas med vätgas utan utsläpp.
• Upprustningsplan för Dorotea centrum.
• Utvecklingsplan för byar som vill arbeta med det.
• Vindkraften är färdigutbyggd i Dorotea kommun i och med 
 de projekt som finns nu.
• Fler samarbeten med grannkommunerna om kommunala 
 tjänster.
• Ökat samarbete med regionen om sjukvården. Gemensam 
 vårdnämnd i någon kommun på försök.
• Förverkliga fiskvandring från hav till fjäll förbi vattenkraftverken.
• Vi tror på vår hembygd och kämpar alltid för Doroteabygdens 
 framtid. Dorotea ska alltid vara en fri och egen kommun.
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Onsdag 31 augusti
En vandring i Jonas Nenséns fotspår
Hör Agneta Gustavsson berätta om Jonas
Nensén, som i ett halvt sekel var kyrkoherde
i Dorotea. Om hans dramatiska privatliv, 
viktiga folklivsforskning och varför han har
platser på Oxhornsberget uppkallat efter sig.
Kl 12.00 Lunchföreläsning i A-salen, MB 
Kl 18.00 Vandrande föreläsning: Ca 3km vandring på 
 Oxhornsberget - samling vid Hotell Dorotea. 
 Vid dåligt väder hålls föreläsningen inomhus i 
 A-salen, MB.

Arrangör: Dorotea bibliotek, 0942-140 78 

post@varitryck.se • 0940-152 40
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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.

Ulf Näslund – professor i kardiologi och överläkare
vid Hjärtcentrum Norrlands Universitetssjukhus
föreläser på ABF i Dorotea torsdag 8 september kl 18.30. 

Alla är välkomna!

Riksförbundet HjärtLung Dorotea har medlemsmöte
samma dag och plats kl 17.30.

Tack till alla som har skänkt vinster
till vår tombola!

Mitt i Lapplan
d
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Dax för

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB

Påstejp

Kraftpapper
(vitt/brunt)

 Engångshandskar

(både vinyl och nitril)

 Torkpapper
(flera sorter)

B

eerre
rr)))rr

((båådd y

Pappers-

tallrikar

Engångs-

förkläde

Torkrulle-
hållare

JAKT!
åånnnggggggggggggg

Sopsäckar

Genomskinliga

Blå (Beställningsvara)

Svart (Beställningsvara)

Ärmskydd
(Beställningsvara)

Pappers-
muggar
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SÄLJES: 30 st stora, tjocka fårskinn av fårtackor. 
600-700 kr/st. Finns i Ullsjöberg. Tel 070-21 35 709.
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.35 - 3 september

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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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

    Kryssa Nicke Grahn i valet!

Dorotea Socialdemokratiska Arbetarekommun
får besök av våra riks- och regionkandidater.

Ni kan träffa dem i valstugan på torget.
Den 5 september har vi besök av 
Helen Pettersson, Björn Wiechel, Åsa Karlsson, Fredrik Stenberg, 
Isak Frohm, riksdagskandidater.
Anna-Lena Danielsson, Urban Lindström, region-kandidater.
Valstugan kl 15.00-18.00, vi bjuder på valfläsk.
Hjärtligt välkomna!
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Bellvik/Rörströms FVOF
kallar till EXTRA ÅRSMÖTE onsdag 31/8 kl 18.00, Furuberg i 
Rörström. Ärende: Val av ny ordförande. Välkomna! Styrelsen
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Självförsörjningen måste
öka i Dorotea kommun
- Värna om våra lokala affärer
 genom att bland annat förbättra
 hemkörningsstödet
- Fokusera kommunens upphandling
 av livsmedel till närproducerat

  Centerpartiet Dorotea

g

a

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

Det behövs ungdomar i kommunfullmäktige.        

    Kryssa Jenny!

Tur & Retur: Nya öppettider from 6 september
Tisdag, onsdag, torsdag 12.00-17.00
Lördag 12.00-15.00
Butikens telnr: 076-829 42 52 Dorotea IF

Jag håller på att avveckla mitt liv …
… i Lappland. Det betyder att jag ”döstädar”, i princip lägger ner 
min redovisningsbyrå, ska sälja min bostadsfastighet, ska sälja 
min kontorsfastighet, ska göra mig av med alla onödiga saker 
(och det är mycket det), ska göra mig av med flera konstverk och 
tavlor.
Det finns bokhyllor, skåp, serviser, maskiner, kontorsmaskiner osv.
Hör av dig om du känner att du behöver något (kontant betalning 
via Swish). 076-727 79 19 eller 070-746 58 98.
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Höstmarknad

Lördag
3/9 11.00 -15.00

ÅRETS BERÄTTAR-
KOMMUN 2022/2023

11.30-12.00 SAGOTÄLT I
 GRANÅSLOGEN

12.30 INVIGNING PÅ SCEN
Presentation av utmärkelsen
- Lyssna på musik och ta del
 av skrönor från Dorotea!

14.00-14.30 SAGOTÄLT I
 GRANÅSLOGEN

Årets berättarkommun Dorotea arrangeras av Västerbottens museum och Nordisktberättarcentrum/ 
Västerbottensteatern i samverkan med Dorotea kommun och lokalaföreningar och organisationer. 
Med stöd av Region Västerbotten.

11.00 INVIGNING AV MARKNADEN 2022 
Marknadsförsäljning, tunnbröd i bagar- 
stugan, kolbullar, hantverkare i Erke 
Björns, Kenneth Nielsens motorsågs- 
konst, Rose-Maries Dockverkstad, 
Utställning av gamla lyktor. 
Fika- och korvförsäljning! 
LAGTÄVLINGAR MED JAN-ÅKE: 
Anmälan 070-252 71 96

11.15 HELEN SKOGLUND & VERONICA 
WESTERLUND underhåller med sång & 
musik.

12.30 KICKOFF FÖR  ÅRETS BERÄTTAR-
KOMMUN med musik och berättelser 
från trakten.

13.30 HELEN & VERONICA PÅ SCEN

15.00 MARKNADEN AVSLUTAS

Besök Julla Májja –
den samiska biblioteksbussen

Plats: Dorotea hembygdsgård, Kullerbacken
Arrangör: Hembygdsföreningen


