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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

VI HAR LICENSIERADE TAKSKOTTARE ENLIGT SKOTTA SÄKERT. 

Med licensierade
takskottare 

kan du känna dig trygg
Varje vinter orsakar takskottning,
eller bristen på skottning, skador

för runt 1 miljard kronor!
Via licensieringsprojektet

Skotta säkert ska vi öka säkerheten,
rädda liv samt minska omfattningen av skador

på byggnader och annan egendom.
Ni skottar väl säkert?www.skottasakert.se

Kontakta oss på:
0940-150 21
070-276 90 99
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Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Doroteahus i Dorotea AB försäljer genom anbud
Risbäck 2:14, tomtmark 1399 m² till ett
marknadsmässigt pris, om erforderliga beslut fattas.
Fri prövningsrätt. Tomten har framdragen VA, Dorotea kommun 
ansvarar för VA fram till tomtgräns, innanför tomtgräns ansvarar 
fastighetsägaren. Grundavgift och förbrukning betalas av fastighetsägaren.
Fastigheten har inga redovisade servitut enligt lantmäteriet som 
belastar fastigheten
Köparen ombesörjer själv eventuell anslutning till elnätet.
Frågor angående tomtmarken besvaras av Ingemar Ingelsson,
tel: 0942-140 44. Mobil: 072-551 40 44.
Visning sker efter överenskommelse.
 
Anbud skickas till: 
Doroteahus i Dorotea AB,
Storgatan 42
917 81 DOROTEA
Märkta ”Anbud Risbäck 2:14” skall vara tillhanda senast 2021-02-20.

 ANBUD

Vårt varma tack till er alla som visat omtanke och med-
känsla i samband med vår käre Tjärnmyrbergar’n

  KARL-IVAR PETTERSSON
sjukdom och bortgång.
För blommor, brev, telefonsamtal, för den fina musiken och 
alla minnesgåvor, vilket gjorde vårt sista farväl till ett ljust 
och vackert minne.

Maud. Maria och Malin med familjer

   
j kkdd
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Hantverkare - slöjdare!
Vi söker dig som vill visa och sälja dina alster hos oss. 
Ta kontakt med Villa Veja så kan vi hjälpas åt.
RING 0950-125 98 eller 073-181 28 62.

Jesus säger: Den som tror på mig 
ska leva om han än dör. Joh. 11:25

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

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.6 - 13 februari

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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Bli stark  
tillsammans!
Vill du påverka på jobbet?  
Känna dig trygg i vardagen?  
Gå med i Handels!

Tillsammans med 160 000 andra  
medlemmar, som jobbar i butik och  
på lager, kan du göra stor skillnad.  
Du får också personlig rådgivning,  
bra försäkringar och värdefulla  
förmåner. Gå med i Handels  
och a-kassan på:

handels.se
0771– 666 444

 Handels avd 29  handelsavd29

Jord- och skogsägare
Jag kan hjälpa er med frågor rörande er fastighet.
Kontakta gärna mig, Ingemar Olofsson,
fastighetsmäklare och skogsmästare.

Tillhandahåller bl a dessa tjänster:
Bokslut, deklaration, fastighetsförmedling, fastighetsvärde-
ring och generationsskiften.
Mobil: 070-258 22 97
Adress: Kronvägen 13, Junsele 
www.skogomakleri.se


