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VARI-tryck AB

Allt för din marknadsföring!
Stort sortimet av prylar för marknads-

föring finns att köpa eller beställa hos oss!
Skyltar, beachflaggor, banderoller,
affischer, reklamflaggor, visitkort,

stämplar, kuvert – med eller utan tryck,
trottoarpratarskyltar, reklamflaggor –

ALLT DETTA OCH MYCKET MER
FINNS HOS OSS!
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Varmt tack till er alla, som med blommor och gåvor
till olika fonder, hedrat minnet av vår käre far

GOTTFRID WAHLBERG
i samband med hans bortgång och begravning.

Per-Åke, Karl-Fredrik och Birgitta

AINA
Jörgen och Hillevi

Björn
Ylva och Stine
Barnbarnsbarn

Anders
Övrig släkt och vänner

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Skänk gärna en gåva till
Övre Tåsjödalens Framtidsförening och/eller Tänd ett ljus för Thyr, båda via

www.ellebrinksbegravningsbyra.se

Vår älskade

Thyr Lithander 
* 29 mars 1931

har lämnat oss i stor sorg och saknad
Norråker/Östersund 
† 19 december 2022

En jägare och skogsman
har nått stigens slut

Från Siljeåsen till Tåsjö
- nu får Du vila ut
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Vårt varma tack till alla Er
som på olika sätt hedrade minnet av vår käre

ASSAR JOHANSSON
i samband med hans bortgång och begravning.

BIRGITTA
Mattias, Erika och Daniel

med familjer

AGNETA och LARS
PER-ERIK och

CATARINA
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Syster

släkt och vänner

Begravningen äger rum fredagen den 3/2 kl 13.00 i Norrbärke kapell.
Efter begravningen inbjudes till förtäring i Kyrkans hus. Anmäl deltagande till

Kyrkans Begravningsbyrå tel 0240-481960 senast den 27/1.
Tänk gärna på Alzheimerfonden Pg. 901119-8.

Vår kära

Gun Omberg
* 23 mars 1934

har idag lugnt och
stilla insomnat
Smedjebacken

den 30 december 2022

Du var så god,
Du var så glad

Du lämnar bara
vackra minnen

Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen

Men tack för allt
vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss

alltid tänkt
Tack för våra lyckliga

år tillsammans.



www.varitryck.se

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

Alla lägenheter är utrustade
med kombinerad tvättmaskin/
torktumlare.

Det finns hiss från källarvåning
till tredje plan.

Begravningen har ägt rum.
Ett varmt tack till personalen på Bergvattengården & Dorotea Sjukstuga för

god omvårdnad.
Tänd ett ljus för Göta på www.engkvistbegravningsbyra.se

Vår kära mamma, svärmor, farmor och mormor

Göta Jonsson
* 18 maj 1928

Ellert och Aina
Jonas  Simon

Anna-Sara  Moa
med familjer

Einar och Greta
Malin  Martin
med familjer

Hjördis och Roger
Sara  Åsa  Erik
med familjer

Elvy och Jörgen
Johan  Jacob  Agnes

med familjer
Släkt och vänner

har i stillhet insomnat
Dorotea 18 december 2022

Livets slut kan
ingen hindra,

men vackra minnen
kan sorgen lindra.

Älskad och Saknad.
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RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,

elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

UTHYRNING av lastväxlarflak.  Ring Olof, 070-530 15 27

DAGBÖCKERDAGBÖCKER
Dagböcker, femårsdagböcker,
 finare anteckningsböcker
  finns nu hos oss!

Välkommen in!

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
Fax: 0940-558 86

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

VARI-tryck AB

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.
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Nu byggs modern vårdbyggnad i Dorotea
Bergvattengården blir navet för framtidens vård i Dorotea 
kommun. Syftet är att skapa goda förutsättningar för samver-
kan, samarbete och samnyttjande av resurser och lokaler med 
mål att säkra en god och nära vård för medborgarna i kommu-
nen. Byggstart planeras i mitten av 2023 och inflyttning beräk-
nas till sommaren 2024 och kommer att drivas i ett nära samar-
bete mellan Region Västerbotten och Dorotea kommun.

– För några år sedan fattades ett beslut om att göra en tillbyggnad 
på Bergvattengården och uppgradera vissa delar av befintliga 
lokaler och sedan bedriva hälso- och sjukvård samt omsorg gemen-
samt – regionens sjukstuga, tandvård och kommunens särskilda 
boende under samma tak, berättar Isabell Zemrén, områdeschef i 
södra Lappland.

Hon fortsätter:

– Syftet med att dela lokaler och ytor är att vi skapar goda möjlighe-
ter för samarbete och samordning av hälso- och sjukvård, tandvård 
och omsorg i Dorotea. Samlokaliseringen bidrar också till en kost-
nadseffektivitet som vi ser behov av. Jag tror att det här kommer bli 
bättre och effektivare både för personalen inom vården, men fram-
för allt för de som behöver vård då allt finns samlat i en och samma 
byggnad.

”Det kommer bli en sjukstuga”

Beslutet om Bergvattengården har skapat en del oro hos både 
invånare och personal. Arbetet med förändringen har gått långsamt 
då även denna process påverkats av bland annat pandemin. Men ett 
mål för de ansvariga har varit att ha en dialog och löpande informera 
om arbetet som sker.

– Det kommer bli en byggnad. Eftersom processen har tagit tid har 
det skapats en del oklarheter i arbetet, men vi har haft två dialoger 
på medborgarhuset, senast i somras, och förklarat löpande hur 
arbetet fortskrider och att arbetet redan är igång. Just nu pågår till 
exempel upphandling och projektering av tillbyggnad och renove-
ring, säger Olli Joenväärä, kommunchef i Dorotea.

Tillbyggnaden kommer att rymma mottagningsverksamhet för 
primärvård och tandvård. I befintliga lokaler vårdplatser, korttids-
platser och särskilt boende. Det blir en tillbyggnad på ungefär 1100 
kvadratmeter och 875 kvadratmeter ska renoveras eller byggas om. 

Skapa goda förutsättningar i tid

En styrgrupp driver processen framåt med hjälp av lokalplanerare 
och en gemensam arbetsgrupp. Fokus ligger främst på den nya 
byggnaden men andra viktiga delar är samverkansfrågor och 
gemensam verksamhetsutveckling.

– Vi tror att en viktig förutsättning för ett gott samarbetsklimat, är 
att medarbetarna har samma förutsättningar gällande arbetstider, 
löner och andra eventuella personalförmåner, avslutar Olli Joen-
väärä.

Olli Joenväärä och Isabell Zemrén är ense om att för att nå verklig 
framgång där vi tillsammans ligger i framkant gällande nära vård i 
glesbygd, så är en viktig förutsättningen att vi har ett tydligt 
gemensamt mål och ett fortsatt uppdrag med mandat som innebär 
att nuvarande organisationsstrukturer inte är gränssättande.

– Vår gemensamma intention har varit att tänka framtid och gräns-
överskridande arbetssätt med fokus på god och nära vård, där 
medborgaren i Dorotea stått i fokus. Det är vissa utmaningar med 
att lyfta in två olika organisationsstrukturer under samma tak men 
vi känner oss trygga i att resultatet kommer bli bra, avslutar Isabell 
Zemrén.

Mer information:
Isabell Zemrén Olli Joenväärä
Områdeschef södra Lappland Kommunchef
Region Västerbotten Dorotea kommun
070-333 34 09 0942-140 11

Presskontakt
Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben 
Region Västerbotten
073-049 46 53
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Hur var det nu? Vad sa hon? Anteckna här:

1 2 3 4

5 6

7

8

9 10

11 12

Melodikrysset v.2 - 14 januari

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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Kurser jan/feb 2023, MUEK:

INFO

Våra APV-utbildningar är även förberedande för att kunna avlägga certifieringsprov på 
Trafikverket som krävs från steg 2.1 till 3.0.

MUEK har egna instruktörer för: Truck, Brandfarliga arbeten, Travers, Telfers, Lift, Entrepre-
nadmaskiner, Arbete på väg-utbildningar, ADR, YKB-fortbildning, Bas U-P, Första Hjälpen, 
Brand, Fordonskran, Ställningsbyggnad  m.m.

Vi kan även komma till er arbetsplats och utbilda Er, hör av Er för info/offert.
Kursfakta och fler kurstillfällen finns på www.muek.com
Info/anmälan: info@muek.com, 070-535 35 86, 070-535 11 77

To 12 jan Travers/telfer/säkra lyft  ..........  Lycksele
On 18 jan Brandfarliga arbeten  ...............  Lycksele
Fr 20 jan APV steg 1.1–2.1 ........................  Lycksele
Må-On 23–25 jan ADR grund  ................................  Lycksele
Ti-On 24-25 jan ADR repetition grund  ................  Lycksele
On 25 jan ADR repetition klass 1 ...............  Lycksele
To-Fr 26–27 jan ADR grund tank  ........................  Lycksele
To 26 jan ADR repetition tank  ...................  Lycksele
Må 30 jan ADR grund klass 1  ....................  Lycksele
On-To 1–2 feb APV steg 2.2  .............................  Lycksele
Lö 4 feb YKB1  .........................................  Lycksele
Ti 7 feb ADR 1.3 ......................................  Lycksele
To 9 feb Lift  .............................................  Lycksele
Må 20 feb YKB1 ..........................................  Lycksele
Ti 21 feb YKB2  .........................................  Lycksele
On 22 feb YKB3  .........................................  Lycksele
To 23 feb YKB4  .........................................  Lycksele
Fr 24 feb YKB5  .........................................  Lycksele

Föräldraträffar
Nu finns en möjlighet för dig som är förälder att tillsammans 
med andra föräldrar delta i sex föräldraträffar med olika teman. 
Ibland kan föräldraskapet vara utmanande och som förälder 
kan man känna sig osäker och behöva vägledning. Vid varje 
träff ges information om ett ämne och tid för diskussion och 
att dela erfarenheter. 

Onsdagar kl 18.00-19.30 i ABF:s lokaler. 
Fika bjuds på vid varje tillfälle. Föräldrar till 
barn oavsett ålder är välkomna. Anmälan behövs ej. Mitt i Lapplan

d
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Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Nu har vi en trerummare ledig
i Järnhandelshuset, 81 m². Toppskick, väldigt fin. 
070-521 68 33, Pelle.
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Öppettider från och med vecka 2
Tisdag & onsdag: Träningskväll DIF

Fredag 17.30-20.30

Söndag 11.00-15.00

Driften av slalombacken
sponsras av

baAVASAXA slalombacke
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