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Funderar du på att renovera din bostad?
Kanske är det dags att bygga ny altan?
Hör av dig till oss så ordnar vi med lånet.
Du kan även ansöka direkt via vår webbplats.

Trevlig sommar!

Låna pengar inför 
sommarens projekt

tel 0940-396 50
handelsbanken.se/vilhelmina

Kvalitetsdistribuerad av PostNord PostNord Gruppförsändelse
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Du som bor i södra Lappland  
– gör din röst hörd!
Vad är en god och nära vård är för dig? 

På vilket sätt vill du få ett mer effektivt stöd av Region Västerbotten när det  
gäller att förebygga övervikt, fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom?

Scanna av QR-koden så kommer du direkt till enkäten.   
Sista inlämning, 20 juni.

Beredning folkälsa och demokrati i södra Lappland
Dorotea, Vilhelmina, Storuman, Sorsele, Åsele, Lycksele, Malå kommuner

Genom att svara på webbenkäten så får regionpolitikerna ta del av dina önskemål. 
I slutet av frågeformuläret finns möjlighet att lämna kontaktuppgifter om du vill bli  
kontaktad av en politiker. I övrigt är du helt anonym.
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Välkomna�till�Dorotea�kyrka 
Från�1�juni�lättar�vi�på�restriktionerna.�Det�är�med� 
stor�förväntan�vi�ställer�kyrkporten�på�glänt. 
Vi�har�nu�den�stora�glädjen�att�hälsa�Peter�Westerberg�välkommen� 
tillbaka�i�församlingen�och�kan�nu�samlas�upp�till�50�personer�med� 
anvisade�platser.�Vi�följer�de�föreskrifter�och�allmänna�råd�som� 
Folkhälsomyndigheterna�beslutat.� 

Söndagen�den�6/6,�kl.�18.00 
Musikgudstjänst,�Kyrkfika/Tårta�efter�gudstjänsten.� 
Peter�Westerberg,�Veronica�Westerlund  
Karl�och�Rose-Marie�Winberg 
 Tack till er alla som skötte om vår kära

BRITT MARIE BERGLUND
hennes sista tid i livet.

Tack för alla blommor och gåvor till fonder.
Eskil
Maria & Andreas med familjer

Vårt liv är en vindfläkt,
en saga, en dröm,

en droppe som faller
i tidernas ström.

Det skimrar i regnbågens
färg en minut,

brister och faller
och drömmen är slut.

Nils Ferlin
Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste.

Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden.

Vår käre

Sven-Åke Engström

Syskon
Syskonbarn
med familjer

* 12 mars 1942
har lämnat oss

Lavsjön 21 maj 2021
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Vårt        liga tack 
 

till er alla som hedrat minnet av vår älskade  

Alice Pålsson 
med telefonsamtal, blommor och minnesgåvor. 

Eva Branzell och Rose-Marie Winberg som gjorde  
begravningen till ett ljust och vackert minne,  
Lapplandsfloristerna för de fantastiskt vackra  

blommorna och begravningsbyrån Kerstin Engkvist. 

PAUL 
Tommy, Torbjörn och Jimmy med familjer 

 
 Pandemin håller i sig och även detta

läsår avslutas på ett annorlunda vis.
Malgomajskolan kommer p g a Covid-19 inte att ha något
traditionellt firande av studenterna.
Det blir bara en ceremoni inne i skolan för mentorer och 
studenter. 
Vi vill inte ha någon folksamling utanför skolan, utan ber
att endast en person kommer för att hämta
hem den som tar studentern.
Hälsningar skolledningen



www.varitryck.se

KRYDDOR
         5 st 69:-

FINA PLANTERADE
AMPLAR i härliga färger

195:-/st
Planteringsjord,

Tillbehör

Välkomna!

ÖPPET:
Tisdag – Fredag kl 10-17
Nationaldagen kl 10-15
Lördagar kl 10-15
Röda dagar kl 10-14
Måndagar STÄNGT

Östernoret, Åsele
Tel 0941-440 00
www.genbacks.se

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

Grönt Kort-kurs 
Lördag 12/6 & söndag 13/6 med Pro Max Segersten.
Anmälan snarast till Maggan 070-217 09 67 eller
maggans.hansson@gmail.com                       Välkomna!

KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER
Datum: 2021-06-14
Tid: Kl 13.00
Plats: Medborgarhuset i Dorotea, A-salen (digitalt)
Dagordningen anslås i kommunhuset senast måndag
7 juni, och handlingarna finns därefter tillgängliga i 
kommunhusets reception.
Sammanträdet kommer att ske digitalt, med enbart 
presidiet och sekreterare på plats på MB.
Medborgarna har möjlighet att sitta i foajén på MB 
och följa sammanträdet där via skärm.
I det läge vi befinner oss i, med risk för smittspridning 
av coronavirus Covid-19, uppmanas allmänheten att 
inte besöka sammanträdet om man inte känner sig 
helt frisk.

Christer Eriksson
ordförande

TILLKÄNNAGIVANDE
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Catherine
hjälper dig 
med din skog 
Genom att planera rätt 
åtgärder i rätt tid, skapar 
Catherine bästa förut-
sättningar för din skog 
att växa och utvecklas 
som du vill. 

Ring Cathrine Jonsson 
072-050 46 37

VÅRSTÄDNING!
EXTRA ÖPPET DOROTEA ÅVC
Dorotea ÅVC har extra öppet vecka 23
7-11 juni

Måndag-onsdag 17.00-20.00
Torsdag    12.00-20.00
Fredag    07.30-15.30

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

ÅRSMÖTE
Skoteralliansen inom Dorotea kommun.
Söndagen den 13 juni kl 11.00.
Mötet sker digitalt via Teams.
Kontakta Per Nilsson tel 070-677 96 63.
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TORKPAPPER!

Minitork
Centrummatad
120 m

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina  •  Tel: 0940-152 40
VARI-tryck AB

55:-299:-

Moms ingår i ovanstående priser

Vid köp av hel förpackning –
11 rullar – 50:-/st.

Tar även hem hållare
& andra torkpapper
med snabb leverans!

Tork M2
Centrummatad
300 m

Torrk MM2 99:-
/rulle

Prisexempelpp

Toapapper
hel bal, 64 rullar

Jesus säger: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet 
så ska ni få allt det andra också. Matt. 6:33

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

SKPF-pensionärerna avd 111 Södra Lappmarken i 
Åsele, Dorotea och Vilhelmina 

KALLAR TILL ÅRSMÖTE
den 8 juni 2021 kl 13.00 i Vilhelmina Folkets Hus. 

Sista anmälningsdag den 6 juni 2021.
Anmälan till:
Åsele Eivor 072-234 00 65
Dorotea Birgitta 073-054 08 98
Vilhelmina Ulla-Britt 070-679 50 20. 
Välkommen!

M
itt i Lappla

ndStyrelsen

Sommaröppettider på
Dorotea bibliotek 14/6-15/8
Måndag 10-12, 13-17
Tisdag Stängt
Onsdag 12-18
Torsdag 10-12, 13-15
Fredag 10-12, 13-15
Foajén är öppen från kl 09.00 alla vardagar.
Biblioteket är semesterstängt v29-30.

Sommarlån! Från 1 juni får du extra lång lånetid
– till 31 augusti! Gäller ej böcker med reserva-
tionskö, filmer och kurslitteratur. 
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Skydda dig mot inbrott
– insats under vecka 23

Vecka 23 genomför polisen tillsammans med 
kommunen en förebyggande insats mot 
bostadsinbrott.

Vi kommer att knacka dörr i utvalda områden 
för att informera om hur du kan minska risken 
för inbrott i din bostad.

SPF seniorerna anordnar en

TIPSPROMENAD 
Start och mål vid T-bryggan vid Bergvattensjön, och vi går en 
kortare gångvänlig promenad. 
Ta med eget fika, penna och kläder efter väderlek. 
Ta gärna med en vän. Varmt välkomna!  Styrelsen

Torsdag 10/6
kl 14.00

Sommarboken
på biblioteket
Är du ungefär mellan 8 och 12 år? Gillar du 
att läsa, boktipsa och träffa kompisar?
Var med i Sommarboken! Vi är utomhus om det 
är väder och försöker hålla avstånd. Anmäl dig till 
jennie.saulo@dorotea.se

Tisdag 15/6 kl 13-14 Uppstart
Tisdag 29/6 kl 13-14
Tisdag 13/7 kl 13-14
Tisdag 3/8 kl 13-14 Avslutning
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