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ÖPPETHUS PÅ TRYGGHETSBOENDET
(fd Servicehuset Sofiagården) Villagatan 14, Dorotea

Lördag 29 oktober kl 12.00-15.00
 Doroteahus utlyser i samband med Öppet hus
 en namntävling för Trygghetsboendet.
Skicka ditt namnförslag till: info@doroteahus.se  eller till: 
Doroteahus i Dorotea AB, Storgatan 40, 917 81 Dorotea
Märk brevet/mejlet med "Namnförslag". Ditt förslag ska ha 
inkommit senast 24 oktober. Styrelsen för Doroteahus tar beslut 
avseende vinnare av namnförslag. 
Vinnare av namntävlingen får 1000:- i presentkort i Dorotea 
Köpmannaförening.

Under vårt Öppet hus kan du titta på
visningslägenheter och ta del av aktiviteter. 
Vinnare av namntävlingen avslöjas kl 14.00
i husets samlingssal.

Vinn
1000:-

VÄLKOMNA!

Vi bjuder på fika!

REKLAMFLAGGORREKLAMFLAGGOR
Kan du beställa hos oss!
Stående eller liggande flagga.
6 olika storlekar att välja bland.

Till stående flaggor kan man även köpa
till en windtracker så att flaggan förmedlar
sitt budskap även när det är vindstilla.

ggg
eet äär vvinnddssttilllaa.
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All uppvaktning på min 70-årsdag undanbedes vänligt men 
bestämt. Bortrest.  Anders Andersson, Svanavattnet

Vid intresse kontakta: 
sara.danielsson@vilhelmina.se

Processtekniker inom krossning, asfalt & betong

Vi har lediga platser inför starten 7 november!

FRISÖR SÖKES TILL VILHELMINA
Vi söker dig som är erfaren, självgående, glad och framåt och 
vill hyra en stol hos oss. I salongen jobbar idag två frisörer på 
heltid. Hyrkontrakt kommer a� gälla fr o m 1/1 -23.
Vid intresse, kontakta Linnea,
salonghotstuff@outlook.com
eller 070-54 37 336.
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Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

BLODBUSSEN KOMMER TILL 
DOROTEA VÄLKOMMEN!
Står vid kommunhuset onsdag 26/10 kl 09.00-12.00, 
13.30-16.30, 17.00-19.00.
GE LIV – GE BLOD

Håll avstånd! Vid köbildning,
vänta utanför bussen.

POTATIS – SYLT – SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine, Cherie, Gul mandel mfl sorter. 
5 och 20 kg förp. Även KRAV-potatis. Sv äpplen, morötter, lök, rödbetor, solros- 
frö, fodermorötter. Nykokt sylt flera sorter, 60-70% bärhalt. Säljes från lastbil. 
TISDAG 27/9, 25/10: Vilhelmina P Sagahallen 15.30. Meselefors rastplats 16.15. 
Dorotea torget 17.00. Hoting bakom posten 17.45. Backe bakom f d OK 18.45. 
Enda turerna i höst! Ej kort. www.potatisbilarna.se. 070-353 41 86, 070-298 39 40.

Vi rektryterar till Dorotea sjukstuga!
Är du vår nya medarbetare?

Just nu söker vi:
Sjuksköterska till natt, 2 tillsvidaretjänster

Sjuksköterska till dag, 1 tillsvidaretjänst

Medicinsk sekreterare, 1 tillsvidaretjänst

AT/ST-läkare

Vi är även i behov av vikarier inom alla professioner samt 
personer som kan tänka sig vara följeslagare till patienter

i behov av sällskap på olika sjuktransporter.

Annons finns på www.platsbanken.se

För kontakt med rekryterande chef, mejla på
rebecca.sjostedt@regionvasterbotten.se
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Samiska språkveckan,
24 - 30 oktober
För �ärde året i rad genomförs den samiska språkveckan i Sverige, 
Norge och Finland. Syftet är att synliggöra de samiska språken, 
öka kunskapen om samiska språk samt samisk kultur i länderna.
Mer information om digitala och fysiska arrangemang �nns på 
hemsidan, www.giellavahkku.org

Föreläsning med Anna So�e Bull Kuhmunen
Anna So�e berättar om fåglar och hur fåglarna möjligtvis har fått 
sina samiska namn. Det är en föreläsning som har sitt ursprung från 
hennes magisteruppsats kring sydsamiska fågelnamn.
Datum: 24 oktober
Plats: Dorotea bibliotek, Läsesalen
Tid: Kl 18.00

Under hela språkveckan pågår en tävling, samiskt-quiz på 
biblioteket. Utlottning av priser sker efter språkveckans slut. 

Var med i bibliotekets samiska läsbingo med start den 24 
oktober. Lämna in din fullkryssade bricka senast 16 december och 
var med i utlottningen av priser.

Julla Májja – Samiska biblioteksbussen, besöker kommunen 
under tisdagen tillsammans med Samiskt språkcentrum.
Mer information www.v8biblioteken.se

Digitala språkkvällar
Samiskt språkcentrum och Medborgarskolan i Lycksele arrangerar 
fem digitala samiska språkkvällar. Anmälan och mer information 
�nns på websidan: 
https://www.medborgarskolan.se/kurser-och-evenemang/sprak/samiska/ 
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Vi kan erbjuda dig lediga
lägenheter på Seniorboendet!

Seniorboendet är till för:

Dig som är 55+ eller äldre

Eller för dig som har behov
av en anpassad lägenhet.

Är du intresserad av en
bostad eller vill veta mer
angående seniorboendet? 

Vänligen kontakta
Dorotea kommun på: 
0942-140 00

Just nu kan vi erbjuda dig:
Nytapetserad 2 rum och kök med
egen tvättmaskin/torktumlare
om 69 m² för 5709 kr i månaden.

Det finns även andra alternativ
att hyra.

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

BOWLING: Vilhelmina 1 ggr/månad. Start fredag 28 oktober. 
Samling torget för samåkning kl 11.00. Vi äter lunch innan 
bowlingen börjar kl 13.00. Föranmälan 3 dagar innan. 

PROMENAD/STAVGÅNG: Samling torget, jämna veckor. Start 
tisdag 1 november kl 13.00.

LUNCHTRÄFF: 1:a fredagen i månaden. Start 4 november. 
Samling torget kl 13.00. 

BOULE: MB D-salen, udda veckor. Start 7 nov kl 13.30-14.30. 
Föranmälan 3 dagar innan. 

MATTCURLING: MB Sporthallen, udda veckor. Start 11 nov 
kl 15.30-16.30. Föranmälan 3 dagar innan. 

Information/anmälan: Vivianne Edman 070-813 58 44 
Bli medlem: Smsa/ring Rigmor Lindmark 070-329 74 95

Klipp ut och spara annonsen.

Aktiviteter
hösten 2022/våren 2023
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Hur var det nu? Vad sa hon? Anteckna här:
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Melodikrysset v.42 - 22 oktober

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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SPF Doroteabygden inbjuder till

Höstfest
Onsdag 2 november kl 15.00 på Kramforsgården.

Vi bjuder på förtäring, trevlig underhållning och lotterier. 

Anmälan senast den 27 oktober till Rigmor 070-329 74 95 eller 
Lilian 070-654 70 09. Varmt välkomna!

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

TJEJKVÄLL
Söndag 23/10 kl 18.00-21.00
Modevisning, mingel med tilltugg, lotteri.

VÄLKOMMEN till en trevlig kväll!
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