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Tre chanser kvar...
...att visa vilka perfekta

julklappar du har att erbjuda med
en annons i DOROTEA-bladet!

Än finns även chans

att skicka en

julhälsning till

dina nära & kära,

vänner, personal,

affärskollegor,

kunder eller till

alla Doroteabor. 

JULKLAPPSTIPS!

Dag-
böcker –

1/5/10 år

VARI-tryck
Vilhelmina.

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

Hemsida: www.varitryck.se
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Begravningen äger rum i kretsen av den närmaste familjen.
Tänk gärna på Diabetesfonden BG: 900-7741.

Tänd ett ljus för Adolf på www.engkvistbegravningsbyra.se

Vår älskade

Adolf Sellgren
* 14 april 1932

R E I D U N
Ann  Ulf  Jan
med familjer

Släkt och vänner

har lämnat oss i stor sorg och saknad
Dorotea 13 november 2022

Livets slut kan
ingen hindra

Men vackra minnen
kan sorgen lindra

STÄMPLAR
beställer du hos oss!!

VARI-tryck
0940-152 40

post@varitryck.se
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Tel växel: 0940-100 10
www.folkesbil.se

Avvikande öppettider på vår filial
i Vilhelmina under december!
Vår säljare, Tobias Ohlsson, ska vara pappaledig. 

Säljfilialen i Vilhelmina är stängd 5-30 december.
Vi hälsar alla besökare välkomna åter

från måndagen den 2 januari 2023.

OBS! Under denna period hänvisar vi alla våra kunder till
övriga säljare på Folkes Bil för bilaffärer och övriga tjänster. 

Telefonen är öppen som vanligt vardagar 8-17.

Avvikande öppettider på vår filial
i Vilhelmina under december!
Vår säljare, Tobias Ohlsson, ska vara pappaledig. 

Säljfilialen i Vilhelmina är stängd 5-30 december.
Vi hälsar alla besökare välkomna åter

från måndagen den 2 januari 2023.

OBS! Under denna period hänvisar vi alla våra kunder till
övriga säljare på Folkes Bil för bilaffärer och övriga tjänster. 

Telefonen är öppen som vanligt vardagar 8-17.

Tobias Ohlsson
Pappaledig 5-30/12

Erik Albin Andersson
073-808 64 66

Fredrik Roos
070-514 43 98

Folkes Bil önskar er alla

en God Jul & ett Gott Nytt år!
och tackar för ett fantastiskt

2022 i Västerbotten!

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Kött för legorökning mottages utan plast, upptinat och märkt på 
Centralgatan 35 (fd Turistbyrån) Åsele, söndag 4/12 kl 10.00-19.00.
Minimivikt 400 gr per inlämnad detalj. Beställning av julskinka 
vid inlämning. Utlämning söndag 18/12.

För ytterligare info ring 073-800 80 80. Åsele Rök & Vilt AB

Legorökning inför julLegorökning inför jul

Spela gamla retro tv-spel tillsammans!
Fredag 2 december kl 12-16 och 18-21 i A-salen på MB. 

Gameskap kommer till Dorotea och har med sig 
många olika sorters retro spelkonsoller.

Kom till MB och utmana varandra!

Arr: Dorotea bibliotek med stöd av

sig
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Hur var det nu? Vad sa hon? Anteckna här:
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Melodikrysset v.48 - 3 december

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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TYGKASSETYGKASSE
Skaffa dig en hållbar kasse som du
kan använda om och om igen.
Du gör inte bara din egen ekonomi
en tjänst utan du bidrar även till
minskat plastanvändande.

VILHELMINA
Tel: 0940-152 40

E-post: post@varitryck.se
Hemsida:

www.varitryck.se

VARI-tryck AB

Köp vår praktiska tygkasse.

VÄLKOMMEN IN!

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

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

Vinnare av namntävlingen för Trygghetsboendet
(fd Sofiagården) som gett förslaget 

NORRSKENET blev Susanne Wallin. 

Stort GRATTIS! 
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Västerbottens Folkhögskola i  
Lycksele öppnar nya platser på vår populära 

Lärarassistentutbildning

Kursdatum 2023-01-10 - 2023-12-16

CSN-berättigad yrkesutbildning, kurslängd 2 terminer 50% praktik på 
din hemort, fjärrundervisning möjlig.

”Att gå den här utbildningen, är det 
bästa och roligaste jag har gjort” 

Mona, Vilhelmina

Vi har platser kvar, välkommen med din ansökan!

Ansökan görs via vår hemsida: fhsk.nu
För information, kontakta Staffan Bergström,  
072-210 66 46 staffan.bergstom@fhsk.nu

Vi är en del av Region Västerbotten!

Hemlagat julbord
Alla som vill äta med oss är hjärtligt välkomna till Kaffestugan
i Åsele fredagen den 2 december kl 17.00. Pris: 75:-.
 Djurskyddet Åsele Katthem

INFORMATION
Bygglov har beviljats för mobilmaster 54-60 meters höjd på 
fastigheterna Lavsjö 2:17, Östra Ormsjö 1:16, Fågelberget 2:28 
och Granberget 1:2. Syftet är att förbättra mobiltäckningen i 
området. 

För ytterligare information kontakta Miljö-och 
Byggnadsnämnden.

Vänliga hälsningar från Miljö- & Byggnadsnämnden      


