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SEMESTERTIDER!
Veckorna går och det börjar
skymta en semester i fjärran.

Vi håller tryckeriet stängt

19/7 – 8/8

Sista annonsbladen före semestern
kommer torsdagen den 15 juli.
Vi är tillbaka med förnyade
krafter den 9 augusti och
nya annonsblad kommer
torsdag 12 augusti.
MANUSSTOPP måndag 9/8.
Tänk på detta när ni planerar er
sommarannonsering!

Glöm inte att beställa trycksaker i tid samt att fylla på
med kontorsmateriel inför sommaren!

VARI-tr yck
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina.
Tel 0940-152 40.
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
www.varitryck.se

VILHELMINA FÖRSAMLING
VILHELMINA KYRKA
Söndag 20 juni kl 11.00 Gudstjänst, Örnberg.
FJÄLLDISTRIKTET
UMNÄS KYRKA
Söndag 20 juni kl 16.00 Mässa, Örnberg.
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

Strandvägen 1.

Söndag 20/6 kl 18.00 Gudstjänst i Missionskyrkan.
Apg kapitel 16.
Välkomna!

www.vilhelminamissionskyrka.se

Söndag 20/6 kl 11.00 Predikan Moa Nilsson Forsén.

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck AB

Tel: 0940-152 40

•

E-post: post@varitryck.se

www.varitryck.se

All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes,
vänligt men bestämt.
E Persson

GRÖNA LUNDEN

Från hjärtat ett TACK till alla er som hedrat minnet av

LARS-OLOV HANSSON
Tack för alla samtal, blommor och gåvor till olika fonder.
Peter
Tommy, Jonny & Ann-Marie med familjer

KUNGÖRELSE

Styrelsen för Vilhelmina Övre Allmänningsskog kallar
delägarna till följande Allmänningsstämmor, lördag 3 juli på
Saxnäsgården, Marsfjällssalen.
Höststämma 2020 kl 10.00, kaffe/registrering från 09.30
Ärenden enligt 20 § reglementet
• Styrelsen föreslår att punkt 13, ”från föregående stämma
vilande förslag”, hänskjuts till vårstämma 2021.
Vårstämma 2021 kl 13.00, registrering från 12.45
Ärenden enligt 19 § reglementet
• Motion ang arbetsgrupp jakt/fiske.
• Strategi markförvärv

Handlingar finns tillgängliga vid Allmänningskontoret och på
www.vilhelmina-allmanning.se

P g a pandemin ser vi gärna att ni anmäler er innan den 1/7,
så arrangemanget kan genomföras på ett säkert sätt.
Stanna hemma om du är sjuk, du kan även rösta via ombud
(fullmakt finns på vår hemsida).
Saxnäs den 8 juni 2021
Allmänningsstyrelsen
www.varitryck.se

Fjällboberg – Kroksjö vägförening har årsmöte
midsommardagen kl 19.00 i Fjällboberg hos Kenneth.

Vi servar/reparerar
alla märken!
OPTIKER

0940-103 00
Vilhelmina

Välkommen att beställa tid för synundersökning. Enkelslipade
glasögon fr 495:-, progressiva glasögon med bred läszon fr 1 495:-.
SOLKAMPANJ! Enkelslipade solglasögon från 495:-.
Progressiva solglasögon från 1.495:-.
ICS Optics, Leg Optiker Richard Nordenstam,
Ny adress: Grubbgatan 5, Lycksele. Tel. 0950-140 40, 070-789 58 89

sca.com/skog

Avverkat
sommarplanerna?

Edvin Grönlund
Virkesköpare Vilhelmina
tel 0940-379 55

Ida Sonne Lehnberg
Virkesköpare Vilhelmina
tel 0940-379 56

www.varitryck.se

Foto @ Michael Engman

Som skogsägare är det viktigt att också ge sig tid
att njuta av skogen. Passa på att göra det nu i sommar.
När du sedan har avverkat sommarplanerna och istället
YLOOSUDWDRPGLQVNRJVÆðQQVYLKÃUIŌUGLJ
Din lokala virkesköpare hittar du alltid på
sca.com/skog eller i Skogsvinge.

SÄLJES: SAAB 9-5 2002

Automatlåda. Nybesiktigad. Sommar- & vinterdäck i mycket
bra skick. Servicebok finns. 8000 kr. 073-058 15 15.

ÅRSMÖTE
M
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2/7 Folkets Hus kl 12.00.
P g a coronarestriktioner får bara de 40 första
anmälda plats.
Sista anm-dag 30/6 till Ola tel 070-542 82 95.
Välkomna!

FÅGELUTFLYKT ll Klimpäll & Dubbelbeckasinens
spelplats. Tillfälle a få se och höra Dubbelbeckasinens säregna spel
från lällgänglig åskådarplats. Fredag 18/6 samling kl 20.00 vid
Handlar’n, Klimpäll. Nils Åslund är kvällens guide, och kan nås på
070-240 49 82, vid frågor. Väl mö!

Målning av fasad/plåttak?
Vi utför målningar av

fasader samt plåttak m m.

Boka ditt arbete nu! Tel: 0790 47 47 95, Tommy

Du som bor i södra Lappland
– gör din röst hörd!
Vad är en god och nära vård är för dig?
På vilket sätt vill du få ett mer effektivt stöd av Region Västerbotten när det
gäller att förebygga övervikt, fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom?
Genom att svara på webbenkäten så får regionpolitikerna ta del av dina önskemål.
I slutet av frågeformuläret finns möjlighet att lämna kontaktuppgifter om du vill bli
kontaktad av en politiker. I övrigt är du helt anonym.
Scanna av QR-koden så kommer du direkt till enkäten.
Sista inlämning, 20 juni.

Beredning folkälsa och demokrati i södra Lappland
Dorotea, Vilhelmina, Storuman, Sorsele, Åsele, Lycksele, Malå kommuner

www.varitryck.se

Rättelse vinnare av hjulinställning:

Tobias Sandqvist

Sälggatan 2 • 0940-100 00

Nästa vecka delas våra
annonsblad ut
redan på onsdag,
den 23 juni.
Manusstopp
torsdag 17 juni
kl 17.00.

Vilhelmina
– bilder från förr

Bullerforsens Café
Foto från Caféet vid
Bullerforsen taget 1960.
Byggnaden skymtar
mellan träden till höger.
Verksamheten bedrevs
1945-1969.

Bilden vänligt utlånad
av Sven-Olof Forsgren.

Har du någon gammal bild från Vilhelmina kommun, av platser och
miljöer som idag ser helt annorlunda ut, som du kan tänka dig att
låna ut till oss för publicering i VILHELMINA-aktuellt?
Hör gärna av dig! Självklart får du tillbaka dina bilder.

www.varitryck.se

SUPPORTMEDARBETARE TILL VÄXANDE FÖRETAG
OM JOBBET
KVALIFIKATIONER

Vill du arbeta med olika uppdrag åt några av Sveriges mest välkända

Ingen arbetslivserfarenhet krävs

företag? Vill du växa tillsammans med oss? Datakompisen växer och vi

Krav för tjänsten

som trivs med en utåtriktad varierad roll, motiveras av kundkontakt

- Svenska och engelska
- Gymnasieutbildning
- Tekniskt intresse
Meriterande
- Erfarenhet av service
- Windows och office
Om anställningen
Lönetyp: Fast månads- veckoeller timlön

söker nu nya kollegor till våra 50 medarbetare i Dorotea. Vi söker dig
och att leverera olika typer av lösningar. Är det kanske just dig vi
söker?

ÄR DU KVALIFICERAD?
Vi tillhandahåller internutbildning och ställer därför inga krav på
specifik utbildning, men ett allmänt intresse för tekniska lösningar är
ett plus. Vi söker dig med god social förmåga som kan arbeta både
självständigt och i grupp. Allt arbete sker i vår fina och rymliga
produktionsanläggning centralt i Dorotea. Vi är en modern arbetsplats
med fokus på jämställdhet och mångfald.

Arbetsgivare:
Datakompisen i Dorotea AB

Var ligger arbetsplatsen?
Skolgatan 4 i Dorotea

Kontakt
jobb@datakompisen.se

OM DATAKOMPISEN
Datakompisen etablerades i Dorotea 2005 och vi arbetar med
support, kundservice, ärendestyrning, TV- och streamingtjänster,
teknisk övervakning och olika typer av operativa driftstjänster.
Efterfrågan på våra tjänster är hög och vi påbörjar en rad nya
spännande samarbeten under året. Eftersom vi arbetar med
olika typer av uppdragsgivare i många olika branscher är det
stor variation på arbetsuppgifterna hos oss. Vi välkomnar därför
sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Datakompisen erbjuder boende i rum för dig som inte har pendlingsmöjligheter till- och från Dorotea!
Vi kommer att intervjua kandidater och tillsätta tjänsterna löpande, så skicka in din ansökan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig, maila till: jobb@datakompisen.se

www.varitryck.se

KÖPES: Tomt eller fastighet köpes i Kultsjödalen
Gärna ensligt. Jag är beredd att bryta ny väg. Jag betalar ev
avstyckningskostnad.
Ring Jon Bäckström, 070-467 05 32 (även kvällar).

VIK informerar:

Välk
Vilhelmina IK Alpina –
omn
a!
Årsmöte tisdag 29 juni kl 19.00

Plats: Granbergsbacken. Sedvanliga årsmöteshandlingar.

Sökning efter gravrättsinnehavare
Som huvudman för begravningsverksamheten är vi skyldiga att
föra register över pastoratets gravar. Registret skall innehålla
uppgifter om gravsatta, upplåtelsetid samt vem eller vilka som
gravrätten upplåtits till.
Vissa gravplatser där det saknas uppgifter om innehavare har
markerats med en skylt där anhöriga uppmanas att kontakta förvaltningen. Dessa skyltar kommer vara uppsatta under två år.
De kyrkogårdar som just nu berörs är bl.a. Dikanäs, Umnäs och
Åskilje.
På nedanstående webbsida:
svenskakyrkan.se/sodralappland/gravrattsinnehavare
finns mer detaljerad information gällande vilka kyrkogårdar samt
gravar som omfattas och när kontakt senast behöver tas.
Vid frågor kontakta kyrkogårdsförvaltningen:
Kyrkogårdar inom Dorotea-Risbäck-, Stensele och Vilhelmina
församlingar
Johan Olsson, 0942-142 37
johan.s.olsson@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdar inom Lycksele- och Åsele-Fredrika församlingar
Sven-Erik Genberg, 0950-276 77
sven-erik.genberg@svenskakyrkan.se

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

Halltider höstterminen 2021
Senast 1/8 vill Utvecklingsenheten ha in ansökningar om
löpande tider i kommunens sporthallar för HT-21. Detta
gäller föreningar och privatpersoner.
VILHELMINA
KOMMUN

•

Blankett för ansökan finns på vilhelmina.se
under Uppleva & Göra---->Boka lokal.

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

VUALTJEREN TJÏELTE

VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

N INFORMERAR

INFORMERAR • VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

www.varitryck.se

VILHELMINA KOMMUN
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VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR
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VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR

LHELMINA KOMMUN INFORMERAR

•

VILHELMINA KOMMU

Radhus Dalagatan 33 F. Trevligt radhus med fint läge.
Se Booli och Hemnet.

THAIMAT – TAKE AWAY Fredagar

Restaurang KATAE 0940-109 11 Varmt välkomna!
Frälsningsarmén Fatmomakke
Söndag 20 juni kl 11.00

Sommarpremiär i Bönekåtan.
Sång och servering.

Boken om Fatmomakke presenteras. Välkommen!

Vänsterpartiet Vilhelmina
kallar till årsmöte 28/6 kl 18.00,
på Hotell Wilhelmina.

Lättare förtäring ingår.

Varmt välkommen!

SPF Seniorerna Vilhelmina kommer att
öppna upp verksamheten så sakteliga.
Vi hoppas kunna träffas på en lunchträff på Hotell Wilhelmina
tisdagen den 22 juni kl 13.00. Varje person betalar självkostnadspris.
Anmälan senast 18 juni till Lars Ekbäck 070-230 00 87.
Hotellet kommer att följa de restriktioner och rekommendationer
som Regeringen och Folkhälsomyndigheten ger.
Hälsningar Styrelsen

GAMLA SKOLAN I GUNNARN
Museum • Foto • Konst • Hantverk • Loppis

Det mesta är gratis, ni som vill och kan betala bestämmer
priset. Hjälp oss fylla på lagret, släng ingenting!
Skänk eller sälj till oss, vi hämtar.
2%61XXW|NDWWLOOUXPÀHUDYnQLQJDU
*UDWLVNDIIHRFRURQDEU|G
Öppet dagligen på beställning: 076-276 01 60
/DUV*UDQERPODUVJUDQERP#KRWPDLOFRP
www.varitryck.se

Gårdsloppis söndag 20 juni 11-16. Ljusminnesg 6. Retroprylar,
kläder m m. Anna & Camilla 073-150 93 65. Inställt vid regn!

SÄLJES: A-traktor Suzuki Grand Vitara -08
Fyrhjulsdriven med hög och låg växel.
85000 kr.
Tel 070-236 73 87

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!

PRO Dikanäs
Sommaraktiviteter 2021

M

itt

i La pp l a n

Boulekvällar på idrottsplanen Dikanäs tisdagar kl 18.00
PRO bjuder på kaffe, medtag mugg.

Torsdagsträffar på Kaffekoppen kl 13.30 ”fikat bekostas själv”,
avslutar med promenad.
Vi håller på så länge intresse finns. Icke medlemmar är också
välkomna!
Årsmöte samt 50-års Jubileum planeras i september,
tidpunkt meddelas senare.

Nästa vecka delas våra
annonsblad ut
redan på onsdag,
den 23 juni.
Manusstopp
torsdag 17 juni
kl 17.00.
www.varitryck.se
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Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!

Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

Jesus säger: ”Se, jag gör allting nytt.”
Upp. 21:5

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

Radhus uthyres på Hällstigen.
Info maila: info@favici.se

#packatoklart
Läs mer om hur du packar rätt på bussgods.se

www.varitryck.se

Melodikrysset v.24 - 19 juni
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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

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

NYA SOMMARDÄCK? Vi har DÄCKHOTELL
Vi vill vara ett stöd i sorgen
Volgsjövägen 47,
Vilhelmina.
Tel 0940-104 46

www.vilhelminabegravningsbyra.se

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

SEMESTERSTÄNGT!
PSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDEN I VILHELMINA
Mottagningen håller stängt 25 juni till 16 augusti.
Planerade besök med psykiatrin under denna period sker på
Vilhelmina hälsocentral.
Vid behov av kontakt under stängningsperioden hänvisar vi till
psykiatrins rådgivningstelefon 090-785 93 19.
Med önskan om en trevlig sommar!
Personalen
www.varitryck.se

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

Gårdsloppis 19 & 20/6, kl 12-16, Dalasjö 86.
Allt utomhus. Swish föredras. Max 7 pers. Välkomna!
Skogsfastigheter i Vilhelmina sökes/köpes av danskar.

För bra betalt, ring ett oförpliktande samtal.
Just nu extra bra betalt för mark och skog kring fjällen.
Ring även kväll och helg DK 0045-43 33 29 79 talar svenska.

VILHELMINAVARVET 2021
Tack vare ALLA som deltog har vi få in 23.200:ll Majblomman Vilhelmina, så av hjärtat TACK!!!

Tack ALLA ni fantas ska Vilhelminaföretag för era fina priser!
Stort GRATTIS ll vinnarna bl a: Joel Björeqvist/cykeln, Åsa Blom/Led-TV
43" och Loa Charlesdoer/Robotdammsugare.
Barnpriser: Max Jacobsson/Surfplaa och
Emmy Gustafsson/ABU Fiskespö.
Annonssponsor:

Vi söker en kundmottagare/verkmästare
till vår serviceanläggning i Vilhelmina
Arbetsuppgifterna är bl a att ta emot kunder, planera jobb,
göra offerter, beställa delar och sköta lagret.
Det ingår även att kvalitetssäkra jobb, provkörning av bilar,
se till att det är ordning och reda i verkstaden och ge teknisk
rådgivning till mekanikerna.
ANSÖKAN
Senas 30/6 2021 vill vi att du mailar din ansökan och ditt CV (krav) till
daniel.lindberg@mekonomenbilverkstad.se
INFORMATION
För information, kontakta Daniel, 070-204 71 31.

Varmt välkommen med din ansökan!
D Lindbergs Verkstad AB

www.varitryck.se

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

Bageriet

BUTIKSBAKADE
LIMPOR

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

20k
/st

DELIKATESSMEDVURST
SKIVAD

ROSTBIFF
Sverige

COCACOLA
2 liter

139k
/kg

2 för

35k

RÖKT
VÄSTERBOTTENSKARRÉ

CROISSANTBAKELSE
FÄRSKA

SÅSER
Lohmanders

BRIEOST
470 gr
Max 2 köp
/hushåll

2 för

30k

25k
/st

/hg

RÖKT
VÄSTERBOTTENSSKINKA

CAMBOZOLA

BACONRÖRA

SANDWISH/
TWISTER
6-8 pack
Max 2 köp
/hushåll

1290
1890
1590
2290
39k
/hg

/hg

/hg

/st

990
/hg

20k
/st

Kvittovinnare: Max 269:-22

Sön 10

Tel 0940-375 75

RESEVALUTA

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

