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Vår tjänst ”Ny skog med föryngringsgaranti” kommer med ett  
löfte: garanterad återväxt till ett fast pris. Du får markberedning  

och plantering i ett paket, och växer det inte som det ska  
gör vi om arbetet. Helt utan kostnad.

Elof Grönlund 
Åsele/Dorotea 

tel 0941-143 68

Anders Tanse 
Åsele/Dorotea 
tel 0941-143 69

Ge din nya skog  
en trygg start
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Pärl- och Diamondpainting-cirkel!
Vi kommer att köra en studiecirkel där man kan
antingen sy dukar i pärlor eller pyssla med Diamond-
painting - där man skapar jättefina tavlor med små
plastdiamanter.
Vi kommer att träffas måndagar kl 18.00 på ABF, Dorotea
och vi kommer att bestämma startdatum när vi fått in nog 
många anmälningar.
Om du är intresserad kontakta oss: tel 0942-500 500, 
mail: gabriella.wallin@abf.se       

Välkommen med din anmälan!
M
itt i Lappla

nd
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Gudstjänst, Risbäcks kyrka
Söndagen den 26/9, kl. 11.00

HandarbetsCafé
Vi träffas tisdagar med start den 5 oktober kl 13.00-16.00
och vi håller som vanligt till på ABF Dorotea, ovanför My Way.
Ta med dig ditt handarbete och kom
och handarbeta och umgås med oss.
Hjärtligt Välkommen! M

itt i Lappla
ndTa med 10:- till fikat

LUSPIE

Information från Överförmyndarenheten 
i södra Lappland
Från och med 1 oktober har Överförmyndarenheten nytt 
telefonnummer och ny postadress:

Telefontid, vardagar kl 10.00-12.00: 0950-168 50

Postadress: Lycksele Kommun
 Överförmyndarenheten
 921 81 LYCKSELE

Det finns ett stort behov av personer som vill ta på sig 
uppdrag som god man och/eller förvaltare.
Läs mer och lämna in en intresseanmälan på 
www.lycksele.se/ofn

Överförmyndarnämnden i södra Lappland
Dorotea  Lycksele  Storuman  Sorsele  Åsele kommun
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Lördag 25/9 kl 10.00,
Sibirien Raceway, övre Lövliden,

Vilhelmina. Entré 50 kr.

MIKAELI-RACET 2021MIKAELI-RACET 2021

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Säljes: Rymlig �ällstuga med stor strandtomt nära Klimp�äll. 
Se Blocket alt ring 070-289 86 08.

Om honom, Jesus, vittnar alla profeterna, att var och en som tror 
på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Apg. 10:43

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

Mikael, Veronika &
Angelina Nolebrink.

IDVATTNETS POTATIS
Familjen Nolebrink bjuder in till Idvattnet 2,

helgen 25-26 september kl 08.00-17.00. 
Fräscha, goda potatisar! Mandelpotatis 12:-/kg,

runda vanliga 7:-/kg, runda stora 4:-/kg. Självplock från lådor.
Vi har Swish. Givetvis håller vi avstånd. Vi bjuder på fika!
Varmt välkomna! Mikael, Veronika & Angelina Nolebrink

Nu kör vi igång med höstens Bingo i Dorotea!
Strandenskolan, torsdag 30 september kl 18³º.
Lyckopott 1: 1500:-
Vi spelar följande torsdagar under hösten:

DIF Fotboll Klipp ur och spara denna annons

Förbingo, Stor Rövare, Vanlig Bingo
Lotterier, Chokladhjul

30 september  7 oktober   4 november   2 december
 14 oktober   11 november   9 december
 21 oktober 18 november 16  december  
  28 oktober 25 november       
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:
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Melodikrysset v.38 - 25 september

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

Nyttan med tryckta kuvert
Hör du till oss som regelbundet använder dig av brev när du 
kommunicerar med omvärlden? Skickar fakturor, bekräftelser, 
blanketter eller annan post i din vardag?
Har du tänkt på fördelarna med att ha din logotype och adress tryckt 
på kuvertet?
• Ett kuvert är en mycket prisvärd reklambärare – passerar många ögon på  
 sin väg från dig till adressaten, väl framme ligger brevet ofta synligt en tid  
 så ännu �er ögon kan få syn på det.
• Skulle ditt brev av någon anledning inte nå adressaten, kanske har du fått  
 en felaktig adress eller mottagaren har �yttat utan att begära eftersänd- 
 ning - har du då ett kuvert med tryck får du ganska säkert tillbaka ditt brev  
 och kan skicka det en gång till. Sparar mycket tid och besvär både för dig  
 och mottagaren.
• Ett bevis på din egen seriositet – man får sällan eller aldrig blu�akturor  
 eller annan oseriös post i ett kuvert med ett �rmatryck eller adressupp- 
 gifter utanpå.

Hör av dig för kostnadsförslag – en offert kostar inget!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40

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

VARI-tryck AB

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

VARI-tryck AB
FÄRGPATRONER & TONERS

Vilhelmina

Årsmöte Dorotea IF
Söndag 3/10 kl 20.00 på Kansliet. Välkomna!
                                                                                        Styrelsen

POTATIS – SYLT – SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Sava, Amandine, Cherie, Gul mandel mfl 
sorter. Sv äpplen, morötter, lök, rödbetor, solrosfrö, fodermorötter. Nykokt sylt, 
flera sorter, 60-70% bärhalt. Säljes från lastbil. 
SÖNDAG 26/9: Vilhelmina P Saga- hallen 16.30. Meselefors rastplats 17.15. 
Dorotea torget 18.00. Hoting bakom posten 18.30. Backe bakom f d OK 19.30. 
Ej kort. Nästa tur 24/10, 21/11 och 12/12. www.potatisbilarna.se.
070-353 41 86, 070-298 39 40.
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Det här erbjuder vi:
Bra utbildning

Gott kamratskap

Spännande roligt och
omväxlande jobb

Tillgång till vårt gym

Tillgång till vår tvätthall
och verkstad

Du får C-körkort om du
inte har det

Läkarundersökning varje år

Du får hjälpa människor i nöd

Lön på ca 90 000 per år

DELTIDSBRANDPERSONAL SÖKES

Det här kräver vi:
Du ska ha fyllt 18 år

Du ska ha lägst B-körkort

Du ska ha din arbetsgivares 
tillstånd

Du kan simma minst 200 meter

Du bor och jobbar så du kan 
vara på brandstationen inom
ca 5 minuter

Du ska ha goda kunskaper i 
svenska språket

Du behöver ha bra fysisk status, 
vara frisk och klara våra tester

Om du känner att det här är något för dig, 
hör av dig till räddningschefen på

lars.rydstedt@dorotea.se eller 0942-141 64.

Facklig kontakt för BRF är Pelle Eskelind som nås på
pelle.eskelind@gmail.com eller 070-255 65 74.

Välkomna att söka till vår gemenskap!

Vi söker både kvinnor och män


