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 Välkommen till Dorotea-Risbäcks församling 
Sön. 8/3, kl. 11.00.  

 

Sön. 15/3, kl. 11.00.  
 

-  
 

 

Vårt Varma Tack
till Er alla som på olika sätt hedrat minnet av vår käre

LARS ERIK ISAKSSON
vid hans bortgång och begravning och ett särskilt tack till Er som 

varit ett stöd under hans sjukdomstid.
Tack också till personalen vid Hemtjänsten och Bergvattengården 

för fin vård och omsorg.
Syskon och svägerskor

Syskonbarn med familjer
Pojkarna i Norge

*  Mattläggning och tätskikt
*  Kakel och klinker

Vi utgår ifrån Hoting och utför bland annat:
*  Renoveringar 
*  Nybyggnationer

Christian: 073-074 28 19    tkvbygg@gmail.com
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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

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

ÅRSMÖTE DKL
TISDAG 2020-03-24 DKL-lokalen 18.00

Innan mötet bjuder vi på mat på Ankis 
från kl 17.00, anmälan till 070-340 95 33.

Du har väl inte glömt betala medlemsavgiften?
50 kr till bankgiro nr 5916-1976.






















Arr: Dorotea Musik o Riksteaterförening, ABF, Vuxenskolan, MOTILI 
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www.aselems.com 

7/3  kl. 10.00 
Stamsjön, Åsele 

Entré 100:- 

Välkomna till Åsele och en  
fartfylld dag 

För bilar 
Isracing-SM 

    Åsele motorsällskap 

Påskafton Lördag 11 april kl 11-13

Läs mer på
www.raijaik.se

eller på
facebook @raijaik

10000 kr / 2000 kr
till segraren i respektive klass.

Klass Ö:

2020RAJA-RYCKET
VINN PÅ FÖRKÖP!
Utlottning på förköp gjorda
senast 9 april
kl 12.00. Klass U:U:

Kallar till ÅRSMÖTE
Lördagen den 28/3 - 2020 kl 14.00,
Replokalen Sörgården.         VÄLKOMNA! 

ÅRSMÖTE DOROTEA PISTOLSKYTTEKLUBB
Torsdag 19 mars kl 19.00 i Luftpistolhallen. Fika. Välkomna!

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina
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VARI-tryck
Volgsjövägen  94C, Vilhelmina

Tel 0940-152 40
E-post:

post@varitryck.se

Kontakta oss för mer info!

340:-
Komplett

skylt!

Pris:Nu är det dags att beställa

STUDENTSKYLT!
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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

15

Melodikrysset v.10 - 7 mars

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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AB Höglands Såg & Hyvleri. Gamla Riksvägen 52, SE-891 51 Örnsköldsvik, www.hoglandssagen.se

ROBERT MOSTRÖM
Sollefteå/Åsele, 070-410 00 23 

JÖRGEN HELLSTRÖM
Åsele/Dorotea/Vilhelmina, 070-602 73 83 

 

BÄST PÅ SISTA RADEN!
Kontakta våra virkesköpare  – det lönar sig!

Vänd dig till oss för att få hjälp med  skogsvård, rådgivning och skogsbruksplaner.

KÖPES: Enstaka föremål eller hela hem.
E-post: topppettersson@gmail.com  |  Tel: 0736-24 63 62

Stenbackavägen och Strandbergsvägens vägföreningar
kallar till årsmöte fredagen den 13 mars kl 10.00
SCA-kontoret, Hoting. Sedvanliga mötesförhandlingar.
Välkommen!

Jesus säger: Frid lämnar jag kvar åt er, 
min frid ger jag er. Joh.14:27

Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

MÄRITHS OSTEOPATI & HÄLSA
Tel: 073-028 29 55, Storgatan 8, Vilhelmina

Osteopati har en helhetssyn på kroppen 
Osteopati är en manuell medicin med bred tillämpning och mjuka metoder,

passar både barn (i Sverige från 8 år) och äldre.
Osteopater är utbildade till att behandla personer med olika typer av besvär

med långvarig smärta orsakad av stress och överbelastning.
Vanliga exempel:

Erbjuder även tjänster som livscoachning & massage

Boka via www.timecenter.se eller via hemsida eller FB.   www.inlandsosteopaterna.se

Huvudvärk • Ryggbesvär ex ryggskott • Axel- & Nackbesvär
Smärtor i armar & ben • Andningsbesvär • Muskel-& ledvärk
Belastningsskador • Förslitningsskador • Stressrelaterade besvär
T ex efter knäoperation, ärrvävnad & återställning av funktion av leder & muskler.



www.varitryck.se

Du som är pensionär kan ha rätt till 
bostadstillägg
Pensionsmyndigheten erbjuder dig som är över 65 år ett bostads-
tillägg. Summan varierar beroende på dina tillgångar och din hyra.

Så här kan bostadstillägget se ut:

Om du har 14000:- i pension, är ensamstående, har 150000 :- på 
banken och hyran är 4500:- i månaden har du rätt till bostadstillägg 
på 1700:- i månaden, förutsatt att du inte har andra tillgångar som 
aktier eller fastigheter.

Om du har 10000:- i pension, är ensamstående, har 25000:- på 
banken och hyran är 4500:- i månaden har du rätt till bostadstillägg 
på 4200:- i månaden, förutsatt att du inte har andra tillgångar som 
aktier eller fastigheter.

Du kan själv räkna ut hur stort bostadstillägg du kan få på 
www.pensionsmyndigheten.se

Du kan till exempel få bostadstillägg när du hyr en seniorbostad

Seniorbostäder är lägenheter avsedda för äldre personer. Du hyr 
seniorboende på eget initiativ. Lägenheterna är speciellt anpassade 
för att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Anpass-
ningarna gäller framkomlighet, inga eller låga trösklar, utrymme för 
rollator, rullstol eller andra hjälpmedel och nära till service och 
kommunikationer. Hygienutrymmen som badrum är också rymliga 
och har tvättmaskin och torktumlare. Hiss finns från markplan. 
Du måste ha fyllt 55 år eller ha behov av en mer anpassad lägenhet 
för att få hyra en seniorbostad.

Vårt seniorboende ligger i ett lugnt område i Dorotea, på Skogsgatan 
bredvid Bergvattengården. Det är nära till bankomaten och apoteket. 
Alla lägenheter är moderna, ljusa och fräscha.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om bostadstillägg eller 
seniorbostäder kan du kontakta Wike Schreuder
på telefon 0942-140 71.


