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Digital 
rådgivning
Vi verkar för ditt bästa, ge-
nom hela skogsägarlivet. 
Kontakta oss så möts vi där 
det passar dig, i skogen eller 
digitalt. 

Cathrine Jonsson 
072-050 46 37 
Tomas Mårtensson 
072-221 58 09

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

Jesus säger: Den som kommer till mig
ska jag inte visa bort. Joh. 6:37

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

REA-START
   Torsdag 28/1 klockan 10.00

50% rabatt på ordinarie pris
på en mängd kläder & skor.

Välkommen in och fynda! Vi har nu börjat få in en del vårnyheter...  

TORSDAG är den nya utgivningsdagen för DOROTEA-bladet.
Manusstopp torsdagar kl 17.00

Kvalitetsdistribuerad av PostNord PostNord Gruppförsändelse
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Mor har räckt Dig handen
Du har fattat den

På den andra sidan stranden
Har ni mötts igen

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. 

har stilla insomnat
Svanavattnet

17 januari 2021

Vår älskade

Ture Eriksson
* 7 juli 1928

Rose-Marie och Alf
Ronald

med familjer

Varmt tack till alla som hedrat minnet av
vår käre make, pappa, svärfar, morfar och gammelmorfar

KUBBEN RÖNNBERG
vid hans bortgång, med gåvor till olika fonder, blommor och
telefonsamtal. Även tack till Karina på begravningsbyrån Dorotea 
Blommor & Design, Karl Winberg och Weronica Westerlund.

Gunilla, Christina, Carola och Camilla med familjer
Göran

Jïjnjh gæjhtoeh! Vårt varma tack till alla som på olika 
sätt hedrat minnet av vår älskade mor

†  SAGA JONASSON
vid hennes bortgång.

Barnen David, Åsa och Lena med familjer.

Ledig annonsplats 100-lappen
(gäller viss privatannonsering).
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Med en skogsbruksplan från SCA får du koll på vilka värden 
som gömmer sig i din skog. Du får också förslag på vad du 

kan göra, och när, för att nå dina mål med skogsbruket.

Din lokala virkesköpare hittar du alltid på sca.com/skog eller i Skogsvinge.

Elof Grönlund 
virkesköpare Åsele/Dorotea 

tel 0941-143 68

Gör det
lätt att göra rätt

– följ en plan
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Dina lokala virkesköpare i området är Anders och Elof. Anders 

veta mer om nyttan och nöjet med en skogsbruksplan.
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.4 - 30 januari

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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TYGKASSETYGKASSE
Den första maj infördes en skatt på
plastkassar. Skaffa dig därför en
hållbar kasse som du kan använda
om och om igen.

VILHELMINA
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida:

www.varitryck.se

VARI-tryck AB

Hos oss kan du köpa en
praktisk tygkasse!

VÄLKOMMEN IN!

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Tänkt bygga i Vår/Sommar?
Då behöver du en Kontrollansvarig!

Min kompetens:
• Byggnadsingenjör
• Certif Kontrollansvarig, ”K”
• 45 år i byggbranschen
• Projektledning
• Byggledning

Kontaktuppgifter:
Ulf Nilsson
070-674 99 89
www.uproab.se
ulf.nilsson@uproab.se
Innehar F-skattsedel

Jag hjälper dig med:
• Bygglov
• Kontrollplaner
• Upphandling
• Byggsamråd
• Projektledning
• Slutbesked
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 2020-01-19
 
Till medlemmarna i Föreningen HjärtLung Dorotea
Hej!
Du/Ni kallas härmed till föreningens årsmöte 2021 som med 
anledning av pandemin kommer att genomföras genom ett 
telefonmöte.
Detta innebär också att dagordningen minimeras. Flera punkter 
som normalt ingår i årsmötesförhandlingen kommer att tas vid ett 
extra årsmöte.
Underlag och handlingar för årsmötet kommer att finnas 2 veckor 
före mötet på föreningens hemsida, där det också finns tydliga 
kontaktuppgifter till föreningen för frågor. Efter årsmötet skrivs 
ett årsmötesprotokoll, vilket vi sedan lägger på vår hemsida.
Datum för årsmötet: 2021-02-27 kl 16.00
Anmäl dig till Birger 0942-10527, 070-354 93 37 eller Vivianne 
070 – 324 73 29 senast den 14/2. Då får du information om 
telefonnummer och mötes-id för årsmötet.
Hur gör man?
Alla ringer själv upp samma telefonnummer och väntar på 
instruktionen att knappa in mötes-id och fyrkant (samma kod för 
alla). Du kan använda både en fast telefon och en mobil. Efter-
som vi är många personer med på mötet, så är det viktigt att få 
till ett så bra ljud- och samtalsklimat som möjligt.
Tack för din medverkan, vilket betyder mycket för oss!
Med vänliga hälsningar
Styrelsen genom ordförande Birger Svanlund
Föreningens hemsidesadress: www.hjart-lung.se.
Postadress: c/o Birger Svanlund
 Stallgatan 2
 917 31 Dorotea
• Har du en e-postadress?
  Mejla oss på info@dorotea.hjart-lung.se
  så kan vi skicka information direkt till dig.

Mitt i Lapplan
d


