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VILHELMINA FÖRSAMLING
VILHELMINA KYRKA
Söndag 13 september kl 11.00 Gudstjänst, Örnberg.
BÄSKSJÖ SKOLA
Torsdag 17 september kl 19.00 Vis- och berättarkväll med Laila
Eliasson – se annons!

FJÄLLDISTRIKTET

SAXNÄS KYRKA
Tisdag 15 september kl 18.30 Kvällsgudstjänst, Ingvarsdotter.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.se/vilhelminaforsamling
Församlingsexpeditionen i Vilhelmina besökstid: måndag, onsdag & fredag kl 10-12.
Telefontid: måndag-fredag kl 10-12.
Telefon: 0940-372 00.

Strandvägen 1.

Sön 11.00 Gudstjänst. Tis 18.30 Bönepromenad. Samling vid
Pingstkyrkan.

Missionskyrkan

Söndag 13/9 kl 11.00 Gudstjänst
med nattvard, Phill Taylor.
Tisdag 15/9 kl 18.30 Bön.

lats

Ledig annonsp

304:-

exkl moms

www.varitryck.se

GRATIS BOKPLOCK Skogsvägen 3
Diverse litteratur. Vid tjänlig väderlek.

Lizzy’s Wellness Center

Massage – Medicinsk fotvård – Frisör – Ansiktsbehandling
M
Ma
(f(företag)

072-247 05 81 | www.lizzyswellnesscenter.com | boka.se
0

Finns i
Dorotea
& Åsele

Personligt: Man 60+ söker äldre man.
Svar till: "Norrlänning", VARI-tryck, Volgsjövägen 94 C,
912 32 Vilhelmina.

Fälgar BMW
4 st BMW-fälgar 7 x 16 tum, 5/120. Har suttit på
en 320 2005 (E91). Tel 073-182 36 52.

Grundfors Samfällighetsförening inbjuder till årsstämma 2020, Saxnäsgården söndag 4 oktober kl 10.00.
Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer
gällande Covid-19.
Välkomna!
Styrelsen

SYNS DU INTE
FINNS DU INTE
VILHELMINA-aktuellt
ÅSELE-NYTT
DOROTEA-bladet

www.varitryck.se

Vilhelmina
– bilder från förr

Larco

Ett av husen i det nya
bostadsområdet Larco
under uppbyggnad.
Namnet Larco härstammar
från att byggföretaget som
uppförde området hette
Larsson & Co.
Bilden tagen 1961.

Bilden kommer från Lennart Sehlins bildsamling som
ägs och är vänligen utlånad av Vilhelmina
Kommuns Fotoarkiv.

www.fotoarkivet.vilhelmina.se

Blev det tokigt?
Pritt Korrekturroller
4,7mm x 10m 59:-

Vi har flera
a olika produkter
m kan hjälpa dig!
hemma som
Tesa Korrekturroller
8,4mm x 14m

Klassiska
Tipp-Exflaskan, 20 ml

63:-

Även refill

39:-

Korrigeringspenna
Tipp-Ex Shake’N Squeeze
VARI-tryck i Vilhelmina AB
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina

54:-

ÖPPET: Mån-tor 07-17, fre 07-15.
Lunchöppet nästan jämt.

www.varitryck.se

Köpes: Hund

Vuxen ca 4 år gammal eller uppåt. Gärna spets eller blandras går
alldeles utmärkt. Aktuell hund erbjudes ca 18 ha hemman.
Har haft hund i över 40 år. 073-028 50 24.

NYA VINTERDÄCK? Vi har DÄCKHOTELL
SLÄPVAGN SÄLJES: 4P, regnr AFB860. Säljes i befintligt skick.
Totalbredd 221 cm, totallängd 480 cm. Ca 25 år gammal.
Lämna bud via mail moorland83@hotmail.com senast 18 sept.
Fri prövningsrätt.
Kultsjöns FVO, styrelsen
Värmepumpar • Rördragning för badrum • Installationer

070-656 62 96
Värmepumpar

FASTIGHETSFÖRSÄLJNING
Fastigheten Vilhelmina Malgovik 2:27 utbjudes härmed till
försäljning genom offentlig auktion.
Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet och är
belägen på adressen Malgovik 117, 912 91 Vilhelmina. Fastighetens areal uppgår till ca 5,77 ha. På fastigheten finns ett
enklare hus om ca 80 kvm samt ett flertal uthus. Taxeringsvärdet
för taxeringsår 2017 uppgick till 138 000 kr. Fastigheten säljs
med friskrivningsklausul.
Auktionen kommer att hållas den 24 september 2020 kl 13.00 på
Folkets Hus i Vilhelmina. Alla som önskar delta vid auktionen
bör anmäla detta i förväg.
Uppgifterna som tillhandahålls för fastigheten ovan av advokatbyrån är
inte avsedda att vara fullständiga eller ersätta sedvanlig undersökningsplikt. Inga utfästelser eller garantier lämnas. Lägsta handpenning är 10%
av köpeskillingen och ska erläggas direkt vid auktionstillfället genom
banköverföring (ej kontanter).
För ytterligare information kontakta advokaten Josef Angerbjörn,
090-13 69 99 eller besök ww.nywa.nu/forsaljningar
www.varitryck.se

VILHELMINA KOMMUN
INFORMERAR
Se mer på: www.vilhelmina.se

Är du företagare, blivande företagare?
Näringslivskontoret i Vilhelmina kommun kan stötta dig, som blivande
företagare eller redan etablerad företagare när du vill starta ditt företag,
utveckla ditt företag eller har en idé om en ny satsning i vår kommun.
Via oss på Näringslivskontoret kan du få kostnadsfri service, stöd
och hjälp.
I samarbetet med kommunerna i Region 10 vill vi ge företagen ännu
bättre förutsättningar att utvecklas. Vi har extra resurser inom dessa fem
områden, som blir särskilt viktiga att arbeta med för att ge ökad
växtkraft i näringslivet.

• Kompetensutveckling
• Kapitalförsörjning
• Generations- och ägarskiften
• Innovationer
• Större marknad
Under hösten kommer vi att hålla informationsträffar på engelska
För besöksnäringen finns extra hjälp för dig och ditt företags digitala
marknadsföring och utveckling.
Följ oss gärna på vår Facebooksida
”Vilhelmina Näringsliv & Utveckling”
E-post: naringsliv@vilhelmina.se (eller
genom Vilhelmina kommuns e-tjänster)
Tfn: 0940-140 64

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck AB

Tel: 0940-152 40

•

E-post: post@varitryck.se

www.varitryck.se

Are you a Business Owner or a prospective
entrepreneur?
During this fall, we will have information meetings where we also
provide information in English.
Vilhelmina Municipality's Business Office would like to get in
touch with you, who have established yourself in the municipality
and want to run or already run a company.
We can support you, as a prospective entrepreneur or established
business owner, when you want to start your business, develop your
business, or if you have an idea for a new investment in our municipality.
We provide free service, support and guidance.
Follow us on our Facebook page
"Vilhelmina Näringsliv & Utveckling"
Welcome to contact us!
Email: naringsliv@vilhelmina.se

Phone: +46-940-140 64.

Samiska seniorer i Vualtjeren tjïelte
Vill ni vara med på vår sändlista?
Hör av er och meddela mail- eller postadress så vi enkelt
kan hålla kontakt och informera om aktiviteter mm.
Du som anhörig kan också kontakta oss.
Maila eller ring till:
laila.daerga@vilhelmina.se 070-214 97 07
malin.blind@vilhelmina.se 070-678 51 28
Vilhelmina samiska förvaltningskommun
www.varitryck.se

Simhallen informerar!
VATTENGYMNASTIK –

Startar onsdagen den 16 september.
ber.
För dig som vill ha en avslappnande vistelse i
lugn miljö, kanske lite tid för dig själv eller ihop
med en vän? Då är vårt vuxenbad något för er!

Motionsim

Under vårt motionssim har vi dämpad belysning för att få till en
lugn och harmonisk atmosfär. Om du vill ha varmt när du
simmar så har vi sänkt golvet i vår undervisningsbassäng till
1,30 och den har 34-gradig behaglig temperatur.

Vattengympa

Varje onsdag har vi vattengymnastik kl 18.30 stora bassängen,
kl 19.30 avslappning och nedvarvning i lilla/varma bassängen.
Ledare: Annika Lundgren, Anna-Leena Danielsson.
P ga rådande omständigheter med Covid-19, tänk på att ha
avstånd mellan varandra.
Minst 8 personers närvaro krävs för att varje vattenträning ska
genomföras. Gäller även fredagens vattenträning.

Avgift: Ingen extra avgift för ovanstående aktiviteter, vanlig
entréavgift.

Barnen badar: barn upp till 16 år badar kl 16.00-17.45 (onsdagar).
Fredagsgympa

Fredagar kl 15.00-15.45 Vattengympa, ingen åldersgräns.
Tänk på att hålla avstånd mellan varandra.

Tisdagsgympa
Under rådande omständigheter med Covid-19 och att vi har
haft vattengympa i lilla bassängen med många deltagare,
där vi inte kan hålla tillräckligt avstånd mellan varandra,
ställer vi in tisdagsvattengympan tills nya direktiv kommer
från Folkhälsomyndigheten.

Välkomna hälsar simhallspersonalen!
www.varitryck.se

ÖNSKAS HYRA:

Källar- eller vindsförråd
inom Vilhelmina. 073-813 00 75.

Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!

Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

2-rums lägenhet ledig från 1 oktober
Centralt. Sms:a eller ring 073-923 63 93. Parkering.
Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens
(Jesus) namn skall bli frälst. Rom. 10:13

Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Under hösten är det endast förköp på biljetter till våra arrangemang.
Ni köper enkelt biljett via vår hemsida på nätet www.riksteatern.se/
vilhelmina samt via receptionen på Folkets Hus. Deras öppettider är
måndag, onsdag och fredag 8.00-13.00.
Vi kommer endast ha 50 st platser på varje föreställning.
Våra föreställningar kommer vara i Essegården eller Östgården där
vi kan hålla avstånd från varandra samt ge ut handsprit.

VIS- och BERÄTTARAFTON
med Laila Eliasson

BÄSKSJÖ SKOLA, torsdagen den 17/9 kl 19.00.
Vi sitter rymligt på coronaavstånd,
och bjuder på kvällsfika efteråt.
na!

Välkom

TORKPAPPER!
Prisexempel

255:Tork Universal
34 cm x 1000 m

Torrk M
Tork
M2
2
Centrummatad
300 m

79:-

VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina • Tel: 0940-152 40

www.varitryck.se

/rulle

Tar även hem hållare
& andra torkpapper
med snabb leverans!

44:-

Minitork
Centrummatad
120 m

Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 40:-/st.

Moms tillkommer på ovanstående priser

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se
Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!

BESTÄLL DINA BILDER VIA VÅR APP!
LADDA NER APPEN FOTOBUTIK (FUJIFILM).

Följ instruktionerna, VÅR BUTIKSKOD ÄR 1262.
Ladda upp dina bilder,
hämta dem i butiken.
Vid behov ordnar vi hemleverans. Storgatan 34, LYCKSELE • 0950-109 06

FILMSTUDION HÖSTEN 2020
Filmstudions styrelse har beslutat att visa filmer i höst, trots
den pågående pandemin.
Visningarna sker på tisdagar kl 19.00 på Vilhelmina Folkets
hus. Vi ska göra allt för att Coronasäkra visningarna genom
att sprida ut publiken i biosalongen.
Medlemsavgiften kan ske kontant på plats eller i genom Swish.
250 kr för 6 filmer.
22 september6 oktober 20 oktober 3 november 17 november 1 december -

Visslarna
The Favourite
Parasit
Atlantics
Bait
En officer och spion

Kom ihåg att besöka oss på vår Facebook-sida där du kan få
information och ställa frågor:
https://www.facebook.com/VilhelminaFilmstudio

www.varitryck.se

Melodikrysset v.37 - 12 september
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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

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET
Vi håller extra öppet för
de som tillhör riskgrupp:

Måndag – fredag kl 07-08

HANDLA FÖR 300ª
SÅ FÅR DU KÖPA
1 √ KAVIAR för

COGNACSMEDVURST
√

5k
20k
/St

et
Bageri

ITALIENSKT
BRÖD

MEGA LOLLY

20k
25k
/St

Manuella
disken,
våra egentillverkade:
RÖKT MEDVURST
på bit
HAMBURGERKÖTT
GUBBRÖRA

KAFFE &
BÖRJES

RISCHOKLAD

49k
2 för

20k

/Kg

/Hg

/Hg

RÖKT
KORVOST
Nygrillat
JÄGARFLÄSK

/St

Kondis

99k
1290
990
1290
79k
15k

ROTMOS
FELIX

/Hg

/Kg

/st

FLÄSKLÄGG
Rimmat
Nyhléns

2990
/Kg

Kvittovinnare: Tobias Stighall 1629:agar

Alla d

Tel 0940-375 75

RESEVALUTA

RÄTT PRIS PÅ RÄTT KVALITET ÄR EN VIKTIG JÄMFÖRELSE
www.varitryck.se

