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SEMESTERTIDER!
Veckorna går och det börjar skymta

en semester i fjärran.

Tänk på detta när ni planerar er
sommarannonsering!

VARI-tryck
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina.

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

Vi håller tryckeriet stängt

11/7 – 26/7
Sista annonsbladen

före semestern
kommer onsdagen den 8 juli.

Åter med förnyade
krafter den 27 juli och

nya annonsblad kommer
onsdag 29 juli.

MANUSSTOPP måndag 27/7.

Glöm  inte fylla på med kontorsmateriel inför sommaren!
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Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Välkomna till gudstjänst i Dorotea kyrka
Söndagen den 28/6, kl. 11.00.

      -ligt TACK till ALLA som tänkte på mig på min födelsedag, samt 
till alla som skänkt bidrag till Dorotea IF ungdomar. Det blev en bra 
slant till vår framtid.  Tusen tack          Lage Lundqvist

-

    

Vårt varma tack till alla som hedrat minnet av vår älskade

HANS MIKAELSSON
vid hans bortgång och begravning.
Tack för blommor och minnesgåvor.

Mamma och syskonen med familjer

Folktandvården Vilhelmina, Åsele, Dorotea
informerar!
Under perioden 6/7 tom 7/8 har vi begränsade öppet-
tider. Ring respektive klinik för information om even-
tuell 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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Vi håller butiken stängd 10/7-3/8.
Vi öppnar igen tisdagen den 4 augusti.

Glad sommar önskar
Maria , Katarina & Ann-Cha

SOMMAR, SOL & SEMESTER!SOMMAR, SOL & SEMESTER!
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THAI/TAKEAWAY 27/6 och 28/6 kl 14.00-19.00.
Står på parkeringen utanför kommunkontoret i Dorotea.

Worawits thaimat
KÖPES: Gård eller villa i eller omkring Dorotea, inom ca 3,5 mils 
radie. Gärna jord- och skogsfastighet, max 200 hektar. 
Inflyttningsbart, 160 m² eller mer för trebarnsfamilj. 
Kontakt: Ronny Jonsson 076-803 93 93 eller ronny@jrjab.se

Projektledare Samisk kulturbuss
V8-biblioteken (Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele) tillsammans med samiska 
samordnare i respektive kommun avser att starta upp ett 
projekt för att utreda intresse, önskemål och behov av en 
samisk kulturbuss där alla ska känna sig välkomna. 
Under projekttiden ska verksamheten dels organiseras, dels 
konkret testas och bedrivas över kommungränserna.

Vi söker en projektledare som tillsammans med den 
samiska projektmedarbetaren driver projektet i samverkan 

också styrgrupp med en representant från varje kommun.

www.storuman.se under lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

DOROTEA-bladet på nätet: www.varitryck.se



www.varitryck.se

Antesbodarna – en levande fäbod
Välkommen att besöka Antesbodarna, i Avasjö, Åsele kommun.  

Här möter du både djur och många berättelser om livet på en fäbod.

Öppet tisdag-söndag, kl 11-16, från 7 juli till 2 augusti. Guidning varje  
hel- och halvtimme. Utfodring av djuren kl 15. Kiosken har öppet kl 11-14.  
Lördagar kl 11 startar en fäbodvandring från skolan i Avasjö till fäboden.  

Senaste nytt hittar du på www.antesbodarna.com

sca.com/skog

Öppet  
7/7-2/8
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KÖPES: Fritidsfastighet i Saxnäs, Bielite eller Borga�äll-
området. Åke Eriksson, Örnsköldsvik, 070-244 83 63.

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

Välkomna till Segertonens marknadsblogg!
Där bjuder vi på sång, musik och gratiserbjudanden!
Slussfors Fria församling • www.marknadsblogg.segertonen.se

Dorotea IF:s 
50/50-TIPSRUNDA 

För att aktivera oss alla,
både kroppsligt och tankemässigt så har Dorotea IF gjort en

motionsrunda med frågor som byts ut varje vecka!
Information ang tipsrundan finns på Fönstret till

Dorotea IF:s Kansli!

Nu är allt material från DoroteaUpproret inlämnat 
till Folkrörelsearkivet för bevarande.
Vi tackar för allt stöd under åren! DoroteaUpproret
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.26 - 27 juni

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:...............................................................................................................................................



www.varitryck.se

FISKEFÖRBUD råder i Rojkatjärnen, Rörström mellan 
29/6-12/7 (fiskeutsättning). Styrelsen för Bellvik/Rörströms FVOF
Intresserad av att sälja er skogsfastighet/markområde på den danska marknaden? 
I dagsläget 40% valutaskillnad. Svensktalande ring DK 0045-43 33 29 79 äv kvällstid.
INSTÄLLT! Vä Tåsjö/Tjädernäsets VVO årsmöte/jaktstämma
Styrelsen har beslutat att ställa in årsmötet 2020 pga Corona-
pandemin. Styrelsen har beslutat att vi i år går på 2019-års 
protokoll gällande beslut val och avgifter. 
Motioner och nyanmälningar skall vara ordföranden tillhanda 
senast 14/7 2020.  Styrelsen


