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Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB
Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.

Kör sakta
Lekande barn

& hundar

Rökning
förbjuden

Gasbehållare
förs i säkerhet

vid brandfara

PRIVAT PARKERING
Upplåtelse endast

efter avtal.

SKYLTAR...SKYLTAR...
trottoarpratare, beachflaggor, affischer,
banderoller och flaggor är exempel på
marknadsföringsmaterial som du kan
beställa hos oss!

SKOGS-
PLANTERING

Kamera-
övervakning

med inbyggd GPS

FISKEGRÄNS
FÖR BÅT
www.kultsjonfvo.se

Kvalitetsdistribuerad av PostNord PostNord Gruppförsändelse
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Livets slut kan ingen hindra
Men vackra minnen
kan sorgen lindra

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på Barncancerfonden.

har efter kort tids sjukdom stilla somnat in

Dorotea
17 oktober 2020

Vår älskade

Elsy Olofsson
* 8 oktober 1935

Solveig
Birgitta

Ivar
Annika

med familjer
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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:-

Vi har tor r pr ima björk ved
40 lit småsäck, 1 kbm säck.

Vi kan även ordna hemleverans.
Tel: 070-200 06 66, 070-564 92 79. Varmt

välkomna!

Kontakta oss på 0950-100 83.åå 09

Fira Nyår på Vi har boendepaket
med middag,

läs mer på www.ansia.se

Vårt varma tack
till de som hedrat minnet av min make och vår pappa

EMIL WALLIN
vid hans bortgång och begravning. 

Tack för telefonsamtal, blommor och gåvor till olika fonder. 
Sickan och pojkarna med familjer

DAGBÖCKERDAGBÖCKER
Dagböcker, femårsdagböcker, finare
 anteckningsböcker finns hos oss!

Välkommen in!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB
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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

DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING 
håller extra årsmöte måndag 16/11 kl 18.00, på 
Kullerbacken. Ärende: Val av kassör och revisor. 

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i 
vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Rom. 5:8

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

inda@nordhsalltjanst.se     070-395 35 67  
www.nordhsalltjanst.se

Vill du ha hjälp med din bokföring?
Kontakta mig lokal, 

Linda Nordh, Dorotea

den lilla byrån med 
det stora hjärtat
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Lämnar Du spår efter Dig... 

...så att kunden hittar Dig?? 

Spår lämnar du enklast genom att
annonsera i DOROTEA-
bladet eller genom att
beställa andra säkra

fotavtryck, såsom
visitkort, kuvert

med tryck, reklam-
utskick eller annat

som visar att
Du finns.

Vi hjälper Dig med
allt från layout

till färdig
produkt.

EVENTREKLAM:
Beachflaggor
Roll-up
Banderoller
Eventtält
Flaggor
Bannerbow
Dörrhängare

VI LÄMNAR GÄRNA OFFERT! 

VARI-tryck
Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina

Tel 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se
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Hur vill du forma vår framtida sjukvård?
 
Sjukvården i Sverige håller på att ställa om sitt arbetssätt för 
att ge dig som medborgare mer tillgänglig och bättre sam-
ordnad vård.
Namnet på det nya arbetssättet är ”God och nära vård”.
 
Vi ska införa nya digitala lösningar och samarbeta bättre 
mellan till exempel sjukhus, tandvård och omsorg. Vi ska 
arbeta mer med att främja god hälsa och förebygga sjukdom. 
Allt för att du som medborgare ska få god vård och känna dig 
trygg med vården.
 
I Västerbotten är Åsele och Dorotea kommuner ett modellom-
råde där God och nära vård ska ta fram sitt nya arbetssätt de 
närmaste 4 – 5 åren. Vi har alltså möjlighet att forma inte bara 
vår egen framtida sjukvård, utan hela Sveriges.
 
Detta behöver vi göra tillsammans! Vi behöver dina åsikter och 
ditt engagemang för att skapa din och Sveriges goda och nära 
vård. Därför är vi tacksamma om du svarar på följande frågor 
och lägger svaret i brevlådan utanför kommunhusets entré.
Vi vill gärna ha ditt svar senast 16/11.

Du kan även fylla i enkäten på vår hemsida:
www.dorotea.se/gonv 

Enkätfrågor (Klipp gärna ut sidan och lämna in)

1. Vad är viktigt för dig i mötet med vården och omsorgen?
 Skriv ditt svar här: 

2. Finns det något som oroar dig när det gäller vården och   
 omsorgen? 
 Skriv ditt svar här: 

3. Skulle du vilja lära dig att använda ny teknik och digitala   
 lösningar? (Svara med en siffra mellan 1-5, där 1 betyder att du är  
 negativt inställd och 5 betyder att du är positivt inställd)

4. Hur ser du på möjligheten att träffa vården via video?
 (Ange 1-5)
 
5. Skulle du hellre träffa din läkare via video om du skulle   
 slippa resa till Lycksele eller Umeå? (Ange 1-5)
 
6. Skulle du kunna tänka dig att använda utrustning för att till  
 exempel mäta ditt blodtryck själv? (Ange 1-5)
 

Vill du veta mer? Du kan läsa om God och nära vård på
www.dorotea.se/gonv. Du kan också komma och prata med 
kommunens politiker som kommer finnas utanför ICA och
Coop i Dorotea samhälle den 29/10 kl 14–16.
 
Tack för att du medverkar till en god och nära vård!
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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.44 - 31 oktober

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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Vad kan vi göra  
för dig och din skog?

Med tjänster som täcker skogsägarens hela behov  
är vi en trygg, lokal och långsiktig partner. Du är alltid  

välkommen att kontakta oss.
Anders Tanse Elof Grönlund

sca.com/skog

KYRKOFULLMÄKTIGE  I SÖDRA  LAPPLANDS 
PASTORAT

Kallelse till sammanträde på S:t Mikaelsgården i Lycksele. Torsdag 
den 5 november 2020, kl 13.00 för handläggning av ärenden enligt 
anslagen och utsänd föredragningslista / H. Mårtensson, Ordförande

Tag hänsyn till folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, utifrån Covid-19! 

MÅNDAG
2/11

MÅNDAG
2/11

TISDAG
3/11

TISDAG
3/11

THAI/TAKEAWAY 31/10 och 1/11 kl 14.00-19.00.
Står på parkeringen utanför kommunkontoret i Dorotea.

Worawits thaimat
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NORRLÄNDSK PELLETS
FÖR STUGAN ELLER STALLET.

Baseco Golv, Ammarnäsvägen, Sorsele, Tel 0952-550 10
Läs mer om vår pellets på baseco.se

1 pall  = 768 kg , 1 storsäck = 700 kg

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR PRIS

A-Trä, Arjeplog 0961-100 40

Arvidsjaur Maskinmekaniska Matts El�ng 070-695 88 67

Plåt & Byggspecialisten, Storuman 0951-105 33

OBS! Nya priser från och med 1 oktober.
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Gallringsdag 
med Norra Skog

Läs mer på  
norraskog.se

Kom och se när vår entreprenör  
Nästansjö Skogsavverkningar gallrar! 
Ta chansen att träffa och diskutera  
värdeskapande gallring med våra  
skogsinspektorer. På plats finns även  
representanter från sbo-rådet.
 
Vi bjuder på mat och fika. Välkommen! 

6 november, kl. 11-14.  
Mötingselberg, Vilhelmina. 
Skyltat från E45. Ingen anmälan krävs. 

NORRLÄNDSK PELLETS
FÖR STUGAN ELLER STALLET.

Baseco Golv, Ammarnäsvägen, Sorsele, Tel 0952-550 10
Läs mer om vår pellets på baseco.se

1 pall  = 768 kg , 1 storsäck = 700 kg

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR PRIS

A-Trä, Arjeplog 0961-100 40

Arvidsjaur Maskinmekaniska Matts El�ng 070-695 88 67

Plåt & Byggspecialisten, Storuman 0951-105 33

OBS! Nya priser från och med 1 oktober.
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Influensan är på väg!
 

 

 

 


