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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!
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Tel 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se
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Vi vill tacka alla er som på något sätt hedrat 
minnet av vår mor och mormors bortgång.

Tack också till alla er som hjälpt och stöttat Eva Söderström 
under hennes sjukdomstid.
Tack till er som stöttat oss efter hennes bortgång.

Varma hälsningar Gunilla, Elisabeth, Linnéa och Lina

Vandringsutställning producerad av Västerbottens Museum 
om Sveriges fem nationella minoriteter judar, romer, sverige-
finnar, tornedalingar samt urfolket samer. 

Visas på Dorotea bibliotek 11 november - 15 december.

Arrangörer: Dorotea bibliotek, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan

UTSTÄLLNING PRIORITET: MINORITET

Mitt i Lapplan
d

LAPPMARKSPOTATIS
Fredag 13/11:
Strömsund kyrkan 10.30.
Hoting busstation 12.00.
Dorotea Myway 12.45-13.00.
Vilhelmina fd Televerket 15-15.30.
Åsele OKQ8 17.00-17.15.

Mandel, Princess, Asterix,
Bintje & King-E. 

Egen odling.

Nästa tur 11/12.
Välkomna!  Anna & Martin
www.lappmarksbonden.se

  Förbeställ gärna. Tar kort & swish.   Åsele 0941-200 93, 070-523 73 47.
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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:-
TORKPAPPER!
Prisexempel

Tork Universal
34 cm x 1000 m

Tork M2
Centrummatad
300 m

Vilhelmina
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!

/rulle

99:-
/rulle

Svart eller vit,
centrummatad
1 pappersrulle,
120 m, ingår
i priset.

,Minitork M1
Centrummatad
120 m

Hållare M1
Centrummatad
120 m

319:-

Självklart kan vi även leverera
med Bussgods till dig som

inte har möjlighet att hämta.

Toapapper
hel bal, 64 rullar
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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

15

Melodikrysset v.46 - 14 november

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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Vi�söker
Sälj�&�

Marknadsansvarig
Vill�du�ha�en�nyckelposition�i�ett�bolag�
där�du�har�stor�möjlighet�att�sätta�
just�ditt�avtryck?�Starka�långsiktiga�
ägare,�internationell�marknad,�VD�
med�visioner�och�handlingskraft�som�
leder�verksamheten�framåt�genom�
delaktighet.

Läs�mer�på�vår�hemsida�
www.inpipe.se

Nya tider från 1/11 2020
Öppet jämna veckor:
Torsdag-fredag 12.00-17.00
Lördag-söndag 12.00-15.00

OBS! Onsdag 18/11 kl 12.00-18.00
finns jag hos Tegelbacksgården i Åsele

KLÄDER, UNDERKLÄDER, SMYCKEN, ACCESSOARER, PRESENT-
ARTIKLAR, HEMTEXTIL, GARDINER, NATURPRODUKTER M M.

Övriga tider erbjuder jag er att 
boka egen tid i butiken och handla
i lugn miljö, utan stress!

Passa på att fynda!
Jultextilier 25% rabatt

Välkommen till Östra Ormsjö!

070-674 61 53

SÄLJES: Volvo V70, -97. Nybes, 30' mil, ingen rost, mkt bytt. Nytt 
batteri, filter & olja. Sov-däck. Mkt fin bil! 15 000:-. 070-235 10 17.

POTATIS – SYLT – SOLROSFRÖ
Cherie, King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Sava, Gul mandel, Amandine, KRAV-potatis m fl. Sv äpplen, 
morötter, lök, rödbetor, solrosfrö, fodermorötter. Nykokt sylt, flera sorter, 60-70% bärhalt. Hjortron och 
skogshallon köpes. Övrigt sortiment, se www.potatisbilarna.se. Säljes från lastbil. SÖNDAG 15/11: 
Vilhelmina P Saga- hallen 16.30. Meselefors rastplats 17.15. Dorotea torget 18.00. Hoting bakom posten 
18.30. Backe bakom f d OK 19.30. Ej kort. Nästa tur 13/12. 070-353 41 86, 070-298 39 40.

Certifierad  Kontrollansvarig ” K” 
Behöver du en sådan???
Jag kan hjälpa dig till rimliga kostnader.
Ring eller e-posta mig för mera info: 070-674 99 89, 
ulf.nilsson@uproab.se Ulf Nilsson Certifierad KA ”K”
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SÄLJES: 3:a, nyrenoverad, centralt läge i Vilhelmina, 
Volgsjövägen 32B. Tel 070-230 17 79, Kenneth.

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta 
tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Rom. 10:9

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

Föreläsning: Vad är hbtq?
MB, A-salen, 16/11 kl 19-20
Välkommen till en föreläsning där du får koll på vad hbtq står 
för, vilka rättigheter hbtq-personer har och hur hbtq-personer 
mår. Föreläsare är Ida Linander, läkare och forskare vid Umeå 
universitet. 
Begränsat antal platser, hämta gratis biljett på biblioteket. 
Föreläsningen kommer även att live-
sändas på Dorotea biblioteks Youtubekanal.
Arrangörer: Dorotea bibliotek och
Studieförbundet Vuxenskolan







Blues, Ballader och Boye 

Sätt en stålsträngad gitarr i händerna på honom, låt honom hålla takten med  
foten mot golvet och lägg på sin höjd till lite bas och trummor. Mer behövs inte. 
Daniel Lemma bjuder oss på ett blandat material med både egna låtar,  
tolkningar och Boye-tonsättningarna 
I den enkla sättningen kommer Daniel Lemma närmare sin musikaliska själ än 
någon annanstans. Konserten blir en intim avskalad kväll där Daniel Lemma 
växlar mellan sina egna låtar, andras låtar som inspirerat honom, samt de Karin 
Boyetolkningar som legat till grund för föreställningen ”Stjärnornas Tröst” på 
Göteborgs Stadsteater.








