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Yh
Myndigheten för
yrkeshögskolan

Vilhelmina Lärcentrum anordnar tillsammans med Sollefteå
en yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta inom
krosshantering, asfaltverk eller betongindustri.

Utbildningsstart 1 nov 2021

Sista ansökningsdag 5 sep

• Distansutbildning
• Träffar på Lärcentrum
• 30% praktik
• Utbildningstiden är 1 år och 3 månader

Läs mer och anmäl dig via vår hemsida
www.vilhelminalarcentrum.se
Välkommen med din ansökan nu!
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Vårt varma tack till alla er som hedrat minnet av vår käre bror

ÅKE MATTSSON
med blommor, hälsningar och gåvor till olika fonder.

Karin, Rune, Ewa, Gerd och Inger med familjer

Kontorsprylar, almanackor, lottringar.....
... detta och mycket annat kan du köpa hos oss!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

VARI-tryck AB

Vårt varma tack
till er alla som hedrat minnet av vår kära

   SIGRID ÅNGMAN
Tvåtjärn

Tack för blommor, telefonsamtal och gåvor till olika fonder.
Tack även till personalen på Bergvattengården för omvårdnaden.

Karl-Erik med familj
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Fårskinn säljes: Stora, tjocka, breda. 600 kr/st.
Finns i Ullsjöberg. Tel 070-21 35 709.

SÄLJES: Parhus centralt i Dorotea. Inflyttning kan ske omg. 
För mer info, ring Rolf 070-566 19 57.

RÄTTELSE! Katthemmet Åsele håller årsmöte på
Tallvägen 2 kl 13.00 den 4 september.    Välkomna!

Personligt: 75-årig man, fräsch, pigg, aktiv, frisk, söker bekant-
skap med tjej, gärna yngre. Vi börjar med samtal, sms, får vi se 
vad som händer. 076-101 76 49.

Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.33 - 21 augusti

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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Storgatan�28
Dorotea

dorotea.pingst.se

Titta in i Pingstkyrkan!
�Elin & Stanley sitter i kapprummet
�och bjuder på fika. 
Lördag 11.00 –15.00 21 augusti

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Gammal moped köpes. (Defekt eller i delar går också.)
Herman Persson Dorotea 070-663 45 67.

Skogsfastigheter köpes av danskar. För bra betalt, ring ett 
oförpliktat samtal. DK 0045-43 33 29 79, talar svenska.

Kom ihåg FISKESTÄMMAN 19/8 i Avaträsk skola kl 18.00.

INPIPE söker medarbetare inom kvalite och 
utveckling. 
Se annons Blocket Jobb. 
Sista ansökningsdag 1 september. S W E D E N  A B

Kurser och YH med start i höst
Kurser, bra som fortbildning:
• CAD1,  kvällar - på plats
• Funktionsförmåga och funktionshinder 1, webbaserad -
 tidsoberoende
• Specialpedagogik 2, webbaserad - tidsoberoende
• Psykiatri 1, webbaserad - tidsoberoende
• Redovisning 1, kvällar - �ärrsändningar
• Redovisning 2, kvällar - �ärrsändningar

Yrkeshögskola (YH)
• Processtekniker krossning, asfalt och betong, 15 mån.

PS: Vi har öppnat ansökningarna för yrkesförare buss, lastbil. 
Startar jan-22.

Läs mer och e-anmäl dig på: http://vilhelminalarcentrum.se 
under respektive utbildning/kurs.
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Studievägledare
Sara Danielsson
073-842 99 20


