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Hos ingen annan (än Jesus) ﬁnns frälsningen. Inte heller ﬁnns det
under himlen något annat namn genom vilket vi blir frälsta. Apg.4:12
Slussfors Fria församling www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

www.varitryck.se

Dorotea-Risbäcks församling

Gudstjänst, Dorotea kyrka

Söndagen den 11/9 kl 11.00.
Karl & Rose-Marie Winberg.

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

ANNIE SKÖLD
vid hennes bortgång och begravning. Allt stöd har betytt väldigt
mycket för oss anhöriga.
Ett särskilt tack till den fantastiska hemtjänsten i Norråker och
hemsjukvården, som gjorde det möjligt för oss att få ett så fint
avslut.
Mats, Marianne, Anita, Jessica, Gunny och Sture

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Det behövs ungdomar i kommunfullmäktige.

Kryssa Jenny!
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Dorotea Kommun behöver
ett tryggt ledarskap för att:
- Driva ett aktivt folkhälsoarbete med årlig hälsokontroll för 70-åringar och
åtgärder för att lyfta ungdomars ohälsa
- Avsätta medel för samverkan mellan kommun och
region

Staffan Östman

- Upprätta en långsiktig och
hållbar plan för utvecklingen i Borgafjällsområdet
- Prioritera självförsörjningsgraden i kommunen
- Fortsätta utveckla samarbetet med närliggande
kommuner, dela på kostnader för tjänster och inköp
så standard kan öka och
behållas

Rösta på
Centerpartiet Dorotea
den 11 september

Urban Larsson

Maria Skoglund

Håkan Eriksson

Margareta Skoog

Alexandra Eriksson Gejland

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

Lokal
Medborgarhuset A-salen,
Dorotea
Skolan Avaträsk
Sporthallen Svanabyn
Föreningshuset Lajksjö
Medborgarhuset A-salen,
Dorotea

Öppettider
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

Röstmottagningsställe
Röstmottagningsställe
Röstmottagningsställe
Röstmottagningsställe

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

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.

n
e
t
r
a
t
s
l
o
k
s
Allt för
hittar du hos oss!

VARI-tryck AB
post@varitryck.se • 0940-152 40
www.varitryck.se
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Kryssa Nicke Grahn i valet!

BRASKAMINER

Lagerförsäljning I Fredrika! Norrlands största lager med några
av de bästa priserna i hela Sverige!
För vidare info se blocket sökord "WAMSLER" eller
Lappland Headquarters AB. Kontakt: Tony 070-6204048.

www.varitryck.se

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

BUTIKEN UPPHÖR! Sista dag den 30/9.

MELODIKRYSSET fick tyvärr inte plats denna vecka.

UTFÖRSÄLJNING
på massor av varor
Öppet varje vecka:
Tor-fre 12.00-18.00
Lör-sön 12.00-15.00

20-70%

PS! Hjälp mig tömma lagret!

Övriga tider! ,
ring mig

070-674 61 53

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.

•
•
•
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•

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.
www.varitryck.se
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