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Adoptera en BLOMLÅDA
för Vilhelmina!

BLOMLÅDETÄVLING FÖRETAG

10 st blomlådor behöver planteras
och delta i tävlingen om snyggaste låda.

Vilhelmina kommun sätter inte ut blommorna i år
och därför utlyser vi en tävling om
Vilhelminas snyggaste blomlåda.
Blomster är viktigt för ett vackert centrum och framtidstro.
Adoptera en låda och var med i tävlingen om totalt 5.000 kr
i prispott till det vinnande företaget.
I startavgiften ingår blomlåda, blomjord, vattning, profilskylt
med logga, startnr och plantering.
Men vill du göra det lilla extra kontakta Lilla Fröken Blomster
för plantering av dina blommor.
En låda med blomster i centrum: 2500 kr. (Faktura).
Anmälan:
Lilla Fröken Blomster 0940-102 12.
Information: Kenneth A 070-305 15 43.

www.varitryck.se

Digitala gudstjänster - Vi firar gudstjänst i din dator eller mobil.
VILHELMINA
Söndag 18/4 kl 11.00 Digital gudstjänst
Swisha kollekten till 123 389 2759 märk med KOLLEKT.
Kollekten går till Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS.
www.facebook.com/vilhelminaforsamling
Vi finns till för dig om du känner oro eller om du känner dig ensam
i allmänhet och vill prata en stund. Ulla-Britt Granberg, diakon
0940-372 07.

FJÄLLDISTRIKTET
Vi finns till för dig om du känner oro eller om du känner dig ensam
i allmänhet och vill prata en stund. Hans Lind, präst 0940-372 01,
Anna Ingvarsdotter, diakon 0940-372 04.
P g a Covid-19 håller vi Församlingsexpeditionen stängd för besök
tillsvidare.

Telefontid: helgfria vardagar kl 10.00-12.00 0940-37200.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.com/vilhelminaforsamling
www.facebook.com/fjalldistriktet

www.vilhelminamissionskyrka.se

”Kärlek är den enda kraften kapabel att förvandla en fiende till en
vän”. – Martin Luther King

Manusstopp torsdagar kl 15.00!

www.varitryck.se

Vårt varma Tack
till alla som på olika sätt visat deltagande
och hedrat minnet av vår älskade

"Grymmis" "Mickel"
INGEMAR MIKAELSSON
Tack Samuel, Rose-Marie och Henrik för en ljus och fin
begravning. Tack till personalen inom Hemtjänsten, AVA och
Gläntan för er omsorg. Tack till Fonus för all hjälp.
Sune och Ulla med familjer

EN FÖRELÄSNING FÖR ATT ÖKA
KUNSKAPEN OM SOCIALA MEDIER
I en värld där digitaliseringen ständigt utvecklas,
där nya appar, trender och problem uppkommer
krävs det att vuxna hänger med i utvecklingen.
Vilka appar använder barn? Vad är TikTok? Hur
beter sig barn på sociala medier och hur påverkas
dem av det? Detta är ett urval av de frågor Hanna
och Amalia föreläser om.
Syftet med föreläsningen är att utbilda i sociala
medier och informera om det näthat som barn och
unga utsätts för. Detta för att vuxna ska lära sig,
samt börja lyfta en dialog kring ämnet.
De unga föreläsarna från Västerbotten som under
de senaste två åren hållit över 60 föreläsningar för
över 1000 barn och vuxna om ämnet sociala medier,
vill nu ge er den kunskap som krävs för att ni ska
kunna hantera, förstå och stötta barn som
använder sociala medier.

Föreläsningen är
i samarbete med

Onsdagen den 21 april
kl 18.00 - 19.30
Plats: Online via Zoom
Bland innehållet:

En genomgång av vilka sociala medier
barn använder samt hur de fungerar.
En beskrivning av de problem som
finns på sociala medier och hur barns
beteende påverkar andras mående.
Tips till vuxna om hur man ska tänka
gällande utvecklingen av sociala medier
och barns användande av det.

Anmälan

Senast 19 april via Erika.lorde@abf.se

Varmt välkomna! Hoppas vi ses!
www.varitryck.se

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se

Digitalt årsmöte och föredrag tisdagen den 20 april
Kl 17.00 Årsmöte för Bernhard Nordh-sällskapet
Kl 18.00 Johan Hemmingsson berättar om sin bok Svartvinter.
Anmälan till kontakt@bernhardnordh.se
för att få länk.
-sällskapet

Motorsågskörkort nivå A + B
Lär dig hantera motorsågen rä och
oreska
säkert i skogen. Utbildningen ger dig de teoreska
nna
kunskaper och prakska färdigheter som krävs för a kkunna
använda motorsåg på e säkert och ergonomiskt sä och för a
ta motorsågskörkort nivå A och B.
Nivå A ger dig kunskaper om vanligt förekommande sågarbeten,
tex vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten.
Nivå B ger dig kunskaper vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning.

Röjsågskörkort nivå RA + RB
Lär dig hantera Röjsågen rä och säkert i skogen.
Röjsågskörkortet ses av många som en bra grundkurs i skogsskötsel och skogsvård.
Nivå RA ger dig grundläggande kunskaper för a klara e säkert
arbete med grästrimmer och röjning av sly.
Nivå RB ger dig grundläggande kunskaper för a klara e säkert
och effekvt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten
som skogsröjning och underväxtröjning.
OBS! Vi följer FHM rekommenda oner!
För mer informa on och anmälan kontakta di närmaste
SV kontor eller via vår hemsida www.sv.se/vasterboen
Vilhelmina tel 0940-553 89, Dorotea tel 0942-103 30,
Åsele tel 0941-108 00, Storuman tel 0951-333 24,
Sorsele tel 0952-101 54, Malå tel 0953-102 13,
Lycksele tel 0950-125 85.
www.varitryck.se

Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!

Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

TILL SALU: Radhus Hällstigen, Vilhelmina

5 rum. Boarea 108 m², biarea 28 m². Tomtarea 321 m². Byggår
1982. Mer info, se Hemnet. 070-645 63 10, 072-203 75 45.

Tel
073-059 22 80
S A L O N G

Säljes: 4P släpvagn

380RX, årsmodell 2018. Tipp, Sommar- och vinterhjul.
Superglides. Kapell med fantastisk funktion. Pris 34 900:-.

070-305 15 43

MAT- OCH SÄTTPOTATIS

Matpotatis King Edward m fl sorter. Sättpotatis 10-tal sorter. Morötter, lök,
rödbetor, solrosfrö, fodermorötter. Nykokt sylt, flera sorter, (60-70% bärhalt).
Hjortron och skogshallon köpes. Säljes från lastbil.
SÖNDAG 18/4: Vilhelmina P Sagahallen 16.30. Meselefors rastplats 17.15.
Dorotea torget 18.00. Hoting bakom posten 18.30. Backe bakom f d OK 19.30.
Ej kort. Nästa tur 16/5.
www.potatisbilarna.se 070-353 41 86, 070-298 39 40
Nya Samiska Reformpartiet

NYA SAMISKA REFORMPARTIET
Lika rätt för alla samer.

Som samer är vi alla bärare av renskötselrätten, grundad på urminneshävd.
Med renskötselrätten följer rätt till jakt, fiske, renskötsel och rätt att ta slöjdvirke.
Vi vill sätta kraft bakom orden så att alla samer äntligen ska kunna
utnyttja dessa sina samiska rättigheter.

www.varitryck.se

NYA SOMMARDÄCK? Vi har DÄCKHOTELL

ÅRSMÖTE

digitalt via Google Meet

Medlemmar i Järvsjöby IF kallas till årsmöte.

Söndagen den 25 april kl 15.00.

För länk till mötet maila: skidor@jarvsjoby.com

Björkved på lösvikt

Nu är det dags att beställa er björkved på lösvikt för att säkert
få den levererad under försommaren.
Längd mellan 25-60 cm.
Kontakta oss på telefon eller mail:
Fredrik 073-036 03 37
Johan 073-055 32 93
Besök oss på Facebook HSC Västerbotten AB

THE NEXT
GENERATION PICKUP
VÄLKOMMEN IN OCH
PROVKÖR HELT NYA D-MAX

ISUZU VILHELMINA

Parallellgatan 82A, 0940 - 100 10
Säljare Tobias Ohlsson, 076 - 128 59 49
Mån-fre 08-17, www.folkesbil.se

www.varitryck.se

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

Under tiden maj – oktober kommer Vilhelmina kommun att
utföra tömning av enskilda slambrunnar.
Årsbostäder. Endast anmälan första gången. Tömning sker
varje år om inte Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat annat
intervall.
Fritidshus. Anmälan görs om man inte redan har bokat in
tömning med visst intervall sedan tidigare år.
Anmälan görs skriftligt till Vilhelmina kommun eller mail till
maria.danielsson@vilhelmina.se senast 30 april.
För att underlätta tömningen tänk på följande:

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

Grundavgift 1929 kr inkl moms för planlagd tömning (beställd
före 30 april). Övriga avgifter/tilläggsavgifter framgår av
renhållningstaxan.

Namn:
Adress:
Telefonnummer:
FASTIGHETSBETECKNING:
Årsbostad

•

•

Fritidshus
Ange om det endast gäller för 2021 eller ev återkommande intervall.

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

Insändes till Vilhelmina kommun, Ekonomienheten, 912 81 Vilhelmina.
Anmälan om tömning av enskilda slambrunnar.

•

Kommunen påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på brunn, väg eller omgivande terräng i samband med
tömningen, i de fall väg ej uppfyller ställt krav på bärighet.

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

Upplysningar 0940-140 50

•

Farbar väg för lastbil skall finnas fram till slambrunn.
Vägen ska tåla tung trafik
Onormalt tunga lock debiteras extra.
Märk ut brunnen med ex en käpp.
Väg och brunn ska vara fri från sly, ris och andra hinder
upp till 4,5 meters höjd.
Kodlås till bommar och lock

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

Tömning av enskilda slambrunnar

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR
•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

www.varitryck.se

www.varitryck.se

MICHELIN
PÅ LAGER

Sälggatan 2 • 0940-100 00

www.varitryck.se

OB
S

0 kr uppläggningsavgift
0 kr aviavgift
0 % ränta

När du väljer upp till 6 månader
ränte- och betalningsfritt.

Handla nu
nu, betala i augusti

I samband med säsongsskifte är du med i utlottningen
av nya fälgar till ett värde av 7000:-

Däckhotellkunder!

Passa på! Gäller to m 31/5

Ansök
här!

O

BS!!

• 1:a 5000:- • 2:a 2500:- • 3:e Hjulinställning

!!

Vid köp av 4 nya sommardäck utlottas presentkort:

Skyddsmaterial i lager!

Finn
hos osss

!

• Premium ansiktsvisir
i högkvalitativ PET med
anti-im behandling,
tillverkat i Sverige.
• OneSize med en
justerbar huvudrem.
• Skyddsfilm garanterar
renhet vid första
användning.
• Rengörs med en fuktig
trasa och desinfektionsmedel, etanol eller isopropanol rekommenderas.
Per st
95:5-pack
420:-

Handdesinfektion 1 liter
Handdesinfektion 600 ml
Ytdesinfektion 1 liter
Munskydd II 10-pack, 50-pack
Munskydd FFP2 5-pack
Vinylhandskar 100-pack
VARI-tryck i Vilhelmina AB
Volgsjövägen 94C • 0940-152 40

ÖPPET: Mån-tor 07-17, fre 07-15

www.varitryck.se

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Borttagning av eldningsoljetankar
Har du oljetanken kvar i källaren? Vi tar bort den!
Fast pris, ring för info, Thomas 073-046 51 49.

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!

Jesus säger: Allt vad ni vill att människorna ska göra er,
det ska ni också göra dem. Matt. 7:12

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

PÅMINNELSE KALLELSE
Andelsägare i Vilhelmina Folkets Hus förening u.p.a.
sŝůŚĞůŵŝŶĂ&ŽůŬĞƚƐ,ƵƐŬĂůůĂƌƟůůŽƌĚŝŶĂƌŝĞĊƌƐŵƂƚĞ͗
Onsdag 21 april klockan 18.00.
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐďĞƌćƩĞůƐĞŬĂŶŵĂŝůĂƐĞůůĞƌŚćŵƚĂƐŝƌĞĐĞƉƟŽŶĞŶ͘
WŐĂƌĞƐƚƌŝŬƟŽŶĞƌŬŽŵŵĞƌĊƌƐŵƂƚĞƚǀĂƌĂĚŝŐŝƚĂůƚ͕
ŬŽŶƚĂŬƚĂũĞŶŶǇ͘ůŝĚƋǀŝƐƚΛǀŝůŚĞůŵŝŶĂ͘ƐĞ
ĨƂƌĂƩĨĊŝŶďũƵĚĂŶǀŝĂdĞĂŵƐ͘

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.

VARI-tryck AB
post@varitryck.se • 0940-152 40
www.varitryck.se

www.varitryck.se

Allt för din
butik!

* $ //5 $ 0(' 6&$

Ser du
inte skogen för
alla träd?
(QJDOOULQJPHG6&$JHUGLJHQхQDUHVNRJ
RFKE§WWUHNYDOLWHWS¨WU§GHQ'HVWDPPDU
VRPO§PQDVNYDUI¨UPHUXWU\PPHDWWY§[D
RFKJHUHWWK¹JUHYLUNHVY§UGHYLGVOXWDYYHUNQLQJ'HVVXWRPNDQGHWJDOOUDGHYLUNHWJH
GLJHQWLGLJLQW§NW
Läs mer på sca.com/gallring
eller kontakta din lokala virkesköpare.
(GYLQ*U¹QOXQG
9LUNHVN¹SDUH9LOKHOPLQD
WHO
Foto @ Michael Engman

,GD6RQQH/HKQEHUJ
9LUNHVN¹SDUH9LOKHOPLQD
WHO

www.varitryck.se

RETUREN AB i Ytterån

KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,
elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.
UTHYRNING av lastväxlarflak.

Ring Olof, 070-530 15 27

www.varitryck.se

Melodikrysset v.15 - 17 april
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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

Nu tar vi nästa steg i vårt företags utveckling. Vi erbjuder
en rad tjänster inom skog och ekonomi. Vi har lång
erfarenhet och vi finns på plats här i Södra Lappland.

• Bouppteckningar
• Testamenten
• Gåvobrev
• Kontraktsskrivning
• Ekonomisk rådgivning
• Löpande bokföring
• Bokslut
• Deklarationer
• Skatterådgivning
• Försäkringsrådgivning
• Förvaltning av skogsfastigheter
• Virkesförsäljning
• Skogsvård
• Röjning
• Nya skogsbruksplaner
• Revidering av skogsbruksplaner
• Värdering av fastigheter

Tarja Eliasson
Ekonomikonsult
tarja.eliasson@gmail.com
072-246
0
6 66
66 733

L
Eli
Lars
Eliasson
Skogskonsult
skogskonsulten3@gmail.com
070-296 58 70

www.varitryck.se

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

Måndag – fredag kl 07-08
Manuella
disken,
våra egentillverkade:
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/hg

2 för

55k

SPARERIBS
Sverige
Max 2 köp/
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1490

/st

/hg
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6990

med ben
Sverige

/kg
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Bageri
BUTTERKAKA

SMÖR

CROISSANTBAKELSE

Norrmejerier
500 gr

990

BEARNAISESÅS
Nygrillade
TUNNA
SPJÄLL

25k

/hg

5990
/kg

LIPP
SUPERK25%

/st

rabatt!

10k
Minst

35k

/st

/st

Kvittovinnare: Tommy Olofsson 1005:-22

Sön 10

Tel 0940-375 75

RESEVALUTA

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

