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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!

Kvalitetsdistribuerad av PostNord PostNord Gruppförsändelse
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Sön 16.00  5 juli Gudstjänst ÄNTLIGEN!
Elin�&�Stanley�Almqvist,�ej nattvard/fika

Vårt Varmaste Tack
till Er alla som på olika sätt hedrat vår mor,

SYSTER HAHLIN
Tack också till personalen inom Hemtjänsten, Bergvatten-
gården och Pinntorpet.

Axner, Torbjörn, Rolf, SivLouise

Tur & Retur
Vecka 28 - 31 är butiken öppen
onsdagar och torsdagar, kl 11.00-15.00. Tel butik: 076-829 42 52

Välkommen!

Vår far, farfar och svärfar

HELGE PERSSON
Storberget

avled den 13 maj av naturliga orsaker och lämnade familj och 
vänner i sorg och saknad. Gravsättningen sker i kretsen av den 
närmaste familjen.
Stort tack till personalen på Bergvattengården för fantastisk 
omvårdnad under de sista åren!
Vill någon hedra hans minne med en gåva, tänk gärna på
Dorotea Hembygdsförening, bg nr 5409-6110 och märk inbetal-
ningen ”Helge”.

Tomas Persson m. fam.
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Säljes: Fabriksny plastbåt, 3,85 m, med åror,
dubbelbottnad. 12 000:-. Tel 070-21 35 709.

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.

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
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Sommarens öppettider:
Pingstkyrkans Secondhandbutik i Lycksele

Tisdagar & torsdagar 
                 kl 17-19 (Gäller veckorna 27-33) 

Överskottet går till bistånd och socialt arbete

Bergstigen 8 • Tel 0950-156 00 www.pingstkyrkanssecondhand.se

Därmed vill jag önska er alla en fin sommar,
så syns vi friska och glada den 3/8 kl 08.30.

Salongen kommer hållas stängd 6/7-2/8 2020.

Nu jag dörren stänger och på semester drar,
dock inte så långt så jag kanske denna sommar pengar spar.

En semester hemma och i stugan det får bli,
för vill inte dra på mig denna hemska pandemi.

Fiska, sola, bada, åka flotte och båt,
plocka med sig en högtalare och spela en lämplig låt.

Vardagslyx jag kallar detta, på hög nivå,
detta är storslaget och egentligen svårt att slå.

/Elisabet
Storgatan 37, 912 32 Dorotea

Tel 0942-101 60

Fälgar BMW 4 st BMW-fälgar 7 x 16 tum, 5/120. Har suttit på
en 320 2005 (E91). Tel 073-182 36 52, Vilhelmina.
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Säljes: Kultbil Fiat 126 -98. Pris 12000:-.
Tel 070-21 35 709.

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

Information om kommunkontorets
och kommunväxelns öppettider
under sommaren 2020

Vecka 27 tom 34, 29/6-21/8, har vi växeln, tel 0942-140 00 
öppen mellan kl 10.00-12.00.  

Vi har stängt kommunhuset för tillfälliga besök under corona-
epidemin. Bokade besök hämtas vid entrén. 

Spara annonsen!

För information om direktnummer övrig tid gå in på 
www.dorotea.se och sök på respektive avdelning. 

 Vid FELANMÄLAN 07.00-16.00 under semesterperioden, 
 då växeln ej är öppen:

 Doroteahus: v 27-34  0942-140 45

 Tekniska:  v 27-29  0942-140 55
  v 30-34  0942-140 48 
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Säljes: 30 st jättestora beredda fårskinn
av tackor, vita, tjocka. 600:-/ st. Tel 070-21 35 709.

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3

4

5 6 7

8

9

10 11 12 13

Melodikrysset v.27 - 4 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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För nästa 
generations 
papper & 
mammor
Och framtidens trappor och  pappor 
för den  delen. Norrskog och  Norra 
 Skogsägarna har gått samman till en 
starkare och tydligare   aktör på  skogens 
och de norrländska  skogsägarnas 
sida. Nu heter vi  Norra Skog och är 27 
000  medlemmar som drivs av sam-
ma sak. Att  utveckla  värdet av livet och 
 råvaran i  norrländska skogar – idag och i 
 generationer framåt.

norraskog.se
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Intresseanmälan - YKB grund 120 h
Kontakta Dorotea eller Åsele Lärcentra.
Dorotea: margareta.skoog@dorotea.se
Åsele: hanna.persson@asele.se
Återkoppling under v33.
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Ha en skön sommar – och 
glöm inte hur viktig du är

Vi förstår att sommaren inte riktigt blev  
som du tänkt dig. Men dina val har betydelse.  

Tillsammans bromsar vi spridningen av covid-19. 

Kom ihåg att hålla avstånd och begränsa dina nära kontakter. 
Stanna alltid hemma om du är sjuk. Det är också viktigt att  
tvätta händerna noga och att nysa och hosta i armvecket.  

Då skyddar vi varandra.

Läs mer på 1177.se/covid-19-vasterbotten

 


