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Vi hjälper dig igång
med våra digitala tjänster.
Bankkontoret i Dorotea stänger och vi hälsar dig
varmt välkommen att besöka oss i Vilhelmina från och
med den 3 maj.

Men innan dess vill vi gärna hjälpa dig igång med internetbanken, 
mobilappen, Mobilt BankID, Swish och andra tjänster som kan 
underlätta din vardagsekonomi. Välkommen att boka en tid hos
oss på Storgatan 40 hjälper vi dig.

Information från Handelsbanken i Dorotea:

0942-339 40
dorotea@handelsbanken.se

Kvalitetsdistribuerad av PostNord PostNord Gruppförsändelse
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Handdesinfektion 99:-
1 Liter

Ytdesinfektion 89:-
1 Liter

Åter i lager!

Volgsjövägen 94C,
Vilhelmina

Tel: 0940-152 40
post@varitryck.se
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Jag minns dig med glädje
Jag gläds åt att Du var min
Jag ska alltid minnas Dig

Jag hämtar kraften och går vidare,
i det ljusa minnet av Dig

Jag ska aldrig glömma Dig

Tänk gärna på Cancerfonden.

Min älskade

Klas Grundström

INGELA
Släkt och vänner

* 10/1 1950  † 18/3 2021
har stilla insomnat.

Svanabyn

Ljuset från höjden kallar
Stilla din ande far.

Bort över okända dalar
Mor på Din sista färd.

Alla kära där uppe förenas
Det var din fasta tro.

Vi som blir kvar här nere
känner att Mor fått ro.

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på
Demensföreningen i Dorotea Bg 5498-5296 eller Hjärnfonden.

Vår kära

Lilian Svanlund

Ricky
Linda med familj

Ronny
Camilla och Anders

med familjer
Ran och Lena
Elin  Max  Leo

Släkt och vänner

* 9 oktober 1934
har idag lämnat oss efter ett liv fyllt
av kärlek och omtanke om oss alla

Dorotea/Avaträsk
16 mars 2021
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Strömsunds
Begravningsbyrå

Vi �nns för er var ni än bor, och ni når oss
på 0670-101 41, alla dagar dygnet runt.
Välkommen! med kontor i Hoting

NÄR ETT LIV BLIR TILL MINNEN
Vi ger er trygg hjälp när ni bäst behöver den.

Samma omsorg i små som stora uppdrag.

Vi �nns för er

NÄ

sundds

NNN

Mona

mssund
Agneta

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

till er alla som på olika sätt visat värme
och omtanke i sorgen efter vår älskade

ELIN RYDEBJÖRKEtt varmt tack

samt för de vackra blommorna och gåvor till Hjärt-Lungfonden.
Mari

Sandra, Lina, Johan, Jerry och Catrine med familjer

Kära lilla Mamma,
nu är din strävan slut

All smärta den är borta,
och Du får vila ut

För allt vi vill Dig tacka,
för kärlek rik och stor

För omsorg och all möda,
Tack kära lilla Mor

På grund av rådande pandemi kommer en minnesakt att hållas senare.
Tänk gärna på Barncancerfonden.

Vår kära

Inger Zakariasson

Kurt  Inge
Tommy  Kim
med familjer

Släkt och vänner

* 27 juli 1926
har stilla insomnat.

Dorotea/Båtas
20 mars 2021

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att 
den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha Evigliv.
Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/
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Vi är på gång! 
Under pandemin har vi passat på att bygga ut vår fabrik till nästan dubbla 
storleken och har nu en oerhört stor orderingång. 
Kanske är det just DIG vi behöver i vårt glada gäng för att ta nästa steg. 
Vi har behov av alla typer av montörer/industriarbetare och du blir upplärd i 
fabriken av våra erfarna medarbetare. 
Tillträde så snart som möjligt. Tjänster kommer att tillsättas löpande. 
Dagtidstjänster samt skiftgång enligt 2-skiftsmodellen kan bli aktuellt. 
Lön enligt GS kollektivavtal.

Är det här något för dig? 
Skicka CV och personligt brev till patrik.lindberg@arbetsvagnar.se


