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VILHELMINA FÖRSAMLING
VILHELMINA KYRKA
Söndag 11 juli kl 11.00 Gudstjänst, Granberg.
Onsdag 14 juli kl 12.12 Öppen kyrka med lunchmusik.
LATIKBERGS KYRKA
Onsdag 14 juli kl 14.00-18.00 Sommarkyrka - Öppen kyrka.
JÄRVSJÖBY - BADPLATSEN
Torsdag 15 juli kl 19.00 Här vid stranden, andakt, allsång.
Ta med egen sittplats och fika.  – Se annons!
GAMMSÅGEN – SKANSHOLM
Torsdag IKVÄLL 8 juli kl 19.00 Här vid stranden, andakt, 
allsång. Ta med egen sittplats och fika.  – Se annons!

FJÄLLDISTRIKTET
FATMOMAKKE KYRKA
Söndag 11 juli kl 11.00 Gudstjänst, Fröb.
UMNÄS KYRKA
Söndag 11 juli kl 16.00 Mässa, Winberg.
SAXNÄS KYRKA
Torsdag 15 juli kl 19.00 ”Det stora i det lilla” Musik, poesi och 
allsång, Ingvarsdotter och Wikström.
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
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Skydda dina kreditkort!Skydda dina kreditkort!
Elektroniskt skyddskort mot skimming.
  Placera detta kort tillsammans med dina
    övriga kreditkort i plånboken/mobilfodralet
    så skyddas dina kort mot skimming.
    Denna typ av brottslighet ökar nu kraftigt
    i vårt land.

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

VARI-tryck AB 99:-

pingstpingst
Postgatan  vilhelmina.pingst.se

8 juli Sö 11 juli kl 18 Ekumenisk gudstjänst i 
SKOLPARKEN. Se separat annons.

Tack PRO och Kyrkan för uppvaktning på min 90-årsdag!
 Sören Broström

I minnet Du lever, Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig, precis som Du var.

Margit med familj
Syskon med familjer

Tänk på Alzheimers Forskning/Hjärnfonden Bg: 901-1255. Tel 020-523 523.
Besök gärna minnessidor.fonus.se

Vår käre

Sven-Erik Holmgren
* 6/7 1943       † 26/6 2021

har efter en tids sjukdom lämnat oss 

Stilla Du somnade in från världen,
Tårfyllda ögon följer på färden.

Christina och Mats
Johan och Fredrik

Peter och José
övrig släkt och vänner

Begravningen äger rum i Heliga Hoppets kapell, fredagen den 30/7 kl 14.00
i kretsen av de närmaste. Tänk på Parkinson Fond Bg: 901-1255. Tel 020-523 523

eller HjärtLungfonden Bg 909-1927. Tel 0200-88 24 00.
Besök gärna minnessidor.fonus.se

Vår kära mor, mormor och svärmor

Mary Sandberg
* 3/10 1928       † 28/6 2021
  Granträsk          Vilhelmina

har lämnat oss i djup sorg och saknad
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RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,

elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

UTHYRNING av lastväxlarflak.  Ring Olof, 070-530 15 27

Restaurang KATAE 0940-109 11 Varmt välkomna!
THAIMAT – TAKE AWAY Fredagar

Skogsfastigheter sökes/köpes av danskar som måste köpa/
återinvestera innan bokslut p g a danska skatteregler.
För bra betalt ring ett oförpliktande samtal.
Ring även kväll & helg, DK 0045-43 33 29 79, talar svenska.
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Jord- och skogsägare
Jag kan hjälpa er med frågor rörande er fastighet.
Kontakta mig, Ingemar Olofsson,
fastighetsmäklare och skogsmästare.

Tillhandahåller bl a dessa tjänster:
Bokslut, fastighetsförmedling, fastighetsvärdering och 
generationsskiften.
Mobil: 070-258 22 97
Adress: Kronvägen 13, Junsele 
www.skogomakleri.se

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

SÖKES: Söker någon som kan ta på sig att se till ett fritidshus i 
Strömnäs och klippa gräset när vi inte är där. Tel 070-641 21 57.

Vilhelmina
– bilder från förr

Kyrkstaden
Färgfoto av Kyrkstaden
från sent 60-tal.
Bilarna har fortfarande
registreringsskyltar
med länsbokstäver.

Bilden vänligt utlånad
av en av våra läsare.

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.
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Semestertider i sommar!
Linnéa semester vecka 28-32, åter vecka 33.
Frida semester vecka 29-31, åter vecka 32.

Vi önskar alla en

trevlig sommar!

Salongen helt stängd
vecka 29-30-31.

Flyttgods: Någon som kan ta med 2 sängar från Stockholm till
Vilhelmina eller Klimp�äll 1-15 aug? Tel  070-359 50 54.

Säljes: Västerbottensrana. 1,20 x 0,6 meter. Tel 070-210 38 13.
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Lokala företag i samverkan

Trevlig
sommar!

Hilex.se

SEMESTERSTÄNGT

Semesterstängt
9/7 - 9/8



www.varitryck.se

Semestertider hos VARI-tryck
Glöm inte fylla på med kontorsprylar!

Var med och förhindra spridning av 
blomsterlupinen
Många har säkert sett de ståtliga blommorna lysa längst med 
vägar, järnvägar och i trädgårdar. Lupinen är en fin växt men 
har negativa effekter där den växer. Lupinen är ett hot mot 
den biologiska mångfalden då den bland annat konkurrerar ut 
andra växter i de miljöer som den trivs i.

Hantering av trädgårdsväxter och trädgårdsodling är den 
vanligaste spridningsvägen av växterna. Den negativa utveck-
lingen kan hejdas om vi är fler som blir medvetna om riskerna 
med denna invasiva växt. Fler exempel på invasiva växter är 
Jättbalsamin, Jättebjörnloka, Parkslide, Gul skunkkalla och 
Vresros. Vi behöver lära oss att känna igen och veta hur man 
ska handskas med dem.

Bidra gärna med att bekämpa blomsterlupinen på din 
egen fastighet genom att:

 • Slå av dem innan de sätter frö, flera gånger under  
  året, under några års tid - då försvinner de.

 • Gräv/dra upp hela plantor med rot. Eller ta ett spett  
  eller korp och bänd upp plantan. Försök få bort hela  
  växten, särskilt de delar som förökar sig (frön och  
  rotdelar).
 • Vid grävarbeten av olika slag - var uppmärksam så  
  det inte blir ett lupinspridningsområde.

 • Plocka stora buketter, sätt de gärna i vas och njut av  
  färgprakten om du vill, men kom ihåg att slänga  
  dem som brännbart avfall. Då sprids inte fröerna på  
  växtplatsen eller i någon kompost.

Vid bekämpningen uppkommer avfall från växterna och det är 
viktigt att hanteringen av växtavfallet sker på rätt sätt för att 
förhindra spridning både vid lagring och borttransport av 
växtavfallet.

För att säkerställa att växtavfallet (frön och växtdelar) inte 
kan spridas i naturen, tänk på följande:

• Lägg växtavfallet i väl slutna säckar så att de inte   
 riskerar att sprida sig vid förflyttning.

• Lämna växtavfallet som brännbart i genomskinliga   
 säckar på återvinningscentral (ÅVC). 
• Lägg inte växtavfallet på komposten eller i träd gårdsav-
 fallet. Släng inte växtavfallet på någon annans tomt eller i  
 skogen.

Välkommen att träffa oss!
Alla är välkommen, oavsett om du är företagare, medborgare eller

bara allmänt nyfiken – kanske går du i tankarna att starta eget företag?
Näringslivskontoret Vilhelmina Kommun

Vilhelmina 12/7 09.00–12.00
Framför Tingshuset i Skolparken

Programmet hittar du på
https://www.facebook.com/naringsliv.utveckling
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TORKPAPPER!
Prisexempel

Tork Universal
34 cm x 1000 m

Tork M2
Centrummatad
300 m

Toapapper
hel bal, 64 rullar

Minitork
Centrummatad
120 m

post@varitryck.se
Tel: 0940-152 40
www.varitryck.se

VARI-tryck AB
299:-

55:-319:-

Moms ingår i samtliga priser

Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 50:-/st.

Hela TORK-sortimentet
finns hos oss - både
papper och hållare.
Snabba leveranser!

ToTorkrk MM22
99:-

/rulle /rulle

VARI-tryck AB
Tel 0940-152 40.

kvarvarande Vilhelmina-
almanackor med lokala
naturbilder.

VÄLKOMMEN IN!VÄLKOMMEN IN!

Vi säljer ut...Vi säljer ut...
k
a
n

50:-
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Inpipe Sweden AB ligger i Vilhelmina i hjärtat av Södra Lappland. Här 
verkar vi sedan 35 år tillbaka. Vi har en effektiv och modern fabrik där 
vi utvecklar och producerar våra produkter. Vår hemmamarknad är 
Norden men vi levererar våra produkter till stora delar av världen.
Företaget ägs av Björnvind Holding AB och har ett 20-tal anställda och 
en omsättning på ca 55 miljoner kronor per år. Företaget bildades 
1986 och är idag Nordens största företag inom tillverkning av glasfibe-
rarmerade foder för schaktfri tätning av rör och ledningar som är i 
behov av renovering.
Inpipe Sweden AB behöver nu förstärka vår personalgrupp med 
operatörer i vår produktion. Tjänsten är ett korttidsvikariat för perio-
den 9 augusti till 31 augusti 2021. Men då vår ambition är att fortsätta 
växa så kan möjligheten till fortsatt anställning efter perioden finnas.
Känner du igen dig i att du har ett teknikintresse och trivs med att 
varva självständigt arbete med samarbete. Hos oss kommer du att 
påverka vår utveckling av våra produkter och tjänster genom att vi är 
en organisation där samarbete och påverkan är en stor del av vår 
framgång.
Vi tror att du bor i närområdet, så din anställning kan bli långsiktig.
Är du intresserad av att lära dig nya arbetsuppgifter och bli en del av 
Inpipe? Tveka då inte att skicka din ansökan redan idag! Inpipe efter-
strävar mångfald och såklart även i våra rekryteringar.
Ansökan:
Skicka din ansökan till jobb@inpipe.se senast den 26 juli – 2021.
Skicka ett CV där du beskriver vad du har för erfarenheter och utbild-
ning samt ett personligt brev där du beskriver varför just denna tjänst 
passar dig.
Har du frågor om tjänsten, är intresserad eller vet någon som skulle 
vara en bra kandidat?
Hör av dig till
Kent Ove Lindblad på telefon 0940-395 34.

i fabriken
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Kom och sjung med oss!
MUSIK I SOMMARKVÄLL –

"Här vid stranden"
En serie kvällar invid vattnet med musik, allsång och andakt. 

Medverkande:
Inga-Lena Larsson, Max Fredriksson, Karolina Lif med vänner.

 Skansholm, "Gamm-Sågen"
IKVÄLL torsdag 8 juli kl 19.00

Järvjsöby, Badplatsen
torsdag 15 juli kl 19.00

 
 På grund av rådande omständigheter håller vi till utomhus i 
 Guds vackra natur. Vid dåligt väder finns möjlighet att vara 
 inomhus.
 Det kommer att vara SKYLTAT så det är lätt att hitta!
 Medtag EGEN STOL och fika!
 
 Varmt välkomna att vara med! 

NYA SOMMARDÄCK?    Vi har DÄCKHOTELL

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

Vedmaskin uthyres
Pilkemaster evo 36 HC lite
Bensindriven, stocklyft, bildragen 80 km/tim.
Fredrik 073-036 03 37, Johan 073-055 32 93.
Besök oss på Facebook HSC Västerbotten AB 
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Vi vill tacka alla glada kunder för denna sommar, vi ses nästa år                  Marri, Ullis, Johan & Örjanf d M Ull J h & Ö

Torsdag 8 juli TOKREA på
trädgår’n. Öppet 12-16. 

Bu�k 0940-102 12
Handelsträdgår’n

Halva priset på alla buskar, träd och sommarblommor. 

Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!
Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

S A L O N G

Tel
073-059 22 80

Sommarkurser i
Jägareförbundets regi
I augusti har ni möjlighet att gå dessa kurser i Vilhelmina:

• Praktiskt eftersök, 13-15/8. Pris 2900 kr (2400 kr för med-
 lemmar). Anmälan till jagareforbundetvilhelmina@gmail.com
• Jaktledarutbildning, 21-22/8. Pris 1950 kr, anmälan via 
 Jägareförbundets hemsida senast den 31/7. 

För mer infomation, se Jägareförbundet Vilhelminas Face-
booksida.

Folktandvården Vilhelmina, Åsele, Dorotea
informerar!
Under perioden 12/7 tom 6/8 har vi begränsade 
öppettider. Ring respektive klinik för information om 
eventuell hänvisning. 
Vilhelmina 090-785 93 64
Åsele 090-785 93 95
Dorotea 090-785 93 96

Trevlig sommar önskar vi på Folktandvården!
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3 4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

14

Melodikrysset v.27 - 10 juli

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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RÖBERG...RÖBERG...
...vem vet, kanske vi gör ett besök när vi får
semester, för nu är det nära!

Nästa vecka kommer sista bladen ut före semestern
och sedan blir det uppehåll till den 12/8.

Manusstopp måndag 9/8 för
bladen som utkommer den 12/8.

Tryckeriet stängt
19/7–8/8.

VARI-tryck
Tel 0940-152 40.

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

Passa på att fylla på med
kontorsmateriel

och annat som ni kan
behöva under sommaren!



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

Tel 0940-375 75RESEVALUTA

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET

Manuella
disken,
våra egen-
tillverkade:

Sön 10-22

Vi håller extra öppet för
de som tillhör riskgrupp: Måndag – fredag kl 07-08

RÄKBAKELSE

POTATIS-
SALLAD

79k
/st

25k
2 för

POMMES
FRITES

POMMES 
STRIPS

BRISKA
Cider

20k
2 för

25k
/st

Bagerie
t

WIENER-
LÄNGD

2990/st

SUN LOLLY

5990/kg

BENFRI
KARRÉ

30k
2 förFÄRSKA

SÅSER

 Kvittovinnare: Eva Maj Bergqvist 328:62

1890/hg

KÄLLARRÖKT
SKINKA

SALAMI
MAGNIFICO 2990/hg

/hg2990MANCHEGO

890/hg

Nygrillade
KYCKLINGKLUBBOR 15k

/st


