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Samernas nationaldag 6 februari
Anna Mämmi är författare och kommer
från Karesuandosamiskt område. 
I hennes skrivande är naturen och det 
magiska, oförklarliga närvarande. Att få
skapa en egen verklighet där vad som 
helst är möjligt. Anna har skrivit barn-
boken Marja och Nordanvinden, med-
verkat i ungdomsantologin Bágojda 
Báddnum samt i den kommande anto-
login Belongings med texten Glöd.

Datum: Måndag 6 februari
Tider: 17.00-17.30, Sagostund
 17.30-18.00, Fika
 18.00-19.00, Författarbesök
Plats: Dorotea bibliotek

TIPS! Samiskt språkcentrum i samarbete med Gällivare 
museum kommer att sända ett digitalt arrangemang, på 
samernas nationaldag med start klockan 18.00.
Ságastallan Fredrik Prostiin sámi giellaealáskahtimis ja logaldal-
lan su gieskat almmustuvvon Leŋges hearggi, sáhčal fatnasa 
-girjji birra/ Samtal med Fredrik Prost om samisk språkrevitalise-
ring och föreläsning med anledning av hans nyligen utkomna 
bok om samiska trummor, "Leŋges hearggi, sáhčal fatnasa".
Länken till arrangemanget kommer att �nnas på museets 
facebook-sida, Språkcentrums sociala medier och
Sametingets hemsida.

Välkommen!

ch

Fotograf: Rebecca Lundh
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Ett stort tack till er alla
som på olika sätt hedrat minnet av vår älskade

BIRGITTA LINDSTRÖM
Ett särskilt tack till Strömsunds Begravningsbyrå och MyWay.

Eilert. Anders och Fredrik med familjer

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på Hjärt- och Lung-
fonden. Tänd ett ljus för Bertil på www.engkvistbegravingsbyra.se.

Vår käre

Erik Bertil
Magnusson

* 28 maj 1925, Borgvattnet

ANNAGRETA
Harriet
Jonas
Johan

Amanda  Zackarias
Oskar

Johnny
Marita och Bengt

Bibbo
Övrig släkt och vänner

Granåsen
19 januari 2023

Livsdagen är slut
Det är solnedgång
Men ur skymningen
tonar en mjuk sång,

om allt som lyste en gång.
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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

Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut

All smärta den är borta
och Du flår vila ut

För allt vi vill Dig tacka,
för kärlek rik och stor

För omsorg och all möda,
Tack kära lilla Mor

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på Cancerfonden

Vår älskade

Ingrid Eriksson
* 20 oktober 1946

Å K E
Anna-Lena och Roger

Hans-Erik och Alexandra
Barnbarn

Övrig släkt och vänner

finns inte mer,
men kommer alltid finnas i våra hjärtan

Dorotea
18 januari 2023

Sportringen/Jaktia i Vilhelmina söker:

BUTIKSCHEF
Omfattning: Heltid Varaktighet: Tillsvidare
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? 
Vi söker Dig som är driven och vill vara med och 
påverka! Som person söker vi dig som gillar sport, 
friluftsliv samt jakt och gillar att vara i butik & sälja. 
Skicka din ansökan senast 15 februari till:
sportringen.personal@gmail.com. Markera mailet med "Vilhelmina". 

BUTIKSSÄLJARE
Vi tror att du har erfarenhet från butiksarbete, du har god produktkun-
skap samt ett stort intresse för produkterna som ingår i butikens 
sortiment. 
Skicka din ansökan senast 12 februari med CV och personligt brev till 
johan.falk@sportringen.se.

Se även arbetsformedlingen.se/platsbanken för mer
information om  båda tjänsterna. 

Välkommen till Sportringen - Ditt intresse vår passion!
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PENNOR...PENNOR...
för ALLA tillfällen finns hos oss!

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

VARI-tryck AB
Volgsjövägen 94C, Vilhelmina

Skogsfastigheter köpes av danskar. Omgående. 
Ring för pris, värdering. DK 0045-43 33 29 79, talar svenska.

Sydsamiskt språk- och slöjdläger 10-12 februari
Kraapohken saemiensiebrie bjuder in samiska barn i 
Dorotea kommun i åldrarna 6-18 år till ett språk- och slöjd- 
läger i Dorotea, kommunikationsspråket är sydsamiska.
Boende, mat och aktiviteter ingår, resan bekostas
själv av deltagarna.

Begränsat antal platser, först till kvarn!

Anmälan och mer information sker till: 
Elin Kristoffersson, mevery84@hotmail.com
eller 070-215 96 51. Buerie båeteme – Välkommen!
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Representanter för näringslivet
Ann-Sofie Brantholm, Konditori Dorotea, representant för handel: 
konditoridorotea@gmail.com             

Linda Nordh, Nordhs Alltjänst, representant för IT- och tekniksektor: 
linda@nordhsalltjanst.se                

Anna-Karin Holmqvist, Borga�ällens Lanthandel, representant för 
handel: anna-karin.holmqvist@nara.ica.se

Sara Ahlqvist, Borga�älls Skicenter, representant för besöksnäringen: 
sara@borgaskicenter.se

Ulf Sellgren, S Karosser, representant för industri- och verkstadssektorn: 
ulf@skarosser.se                      

Niklas Nilsson, NN Transport, representant för åkerinäringen: 
nnstrp@hotmail.com

Representanter för Dorotea kommun
Greger Lindqvist, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande: 
greger.lindqvist@dorotea.se

Staffan Östman, C samt Östmans i Dorotea skogsentreprenad, 
skogsnäringen: staffan.ostman@dorotea.se

Olli Joenväärä, kommun- och näringslivschef: 
olli.joenvaara@dorotea.se

Gabriel Holmlund, näringslivsutvecklare: 
gabriel.holmlund@dorotea.se

Under 2022 startades ett näringslivsråd med syfte att jobba 
för ett bättre näringslivsklimat.

Rådet träffas 6 ggr/år och diskuterar uppkomna ämnen och frågor 
som ska göra kommunen attraktivare att driva företag i, få fler att 
stanna i kommunen samt locka till inflyttning och etablering av 
företag.

Under 2022 var fokus att skapa en ny näringslivsplan som visar vilka 
områden som är viktigast att jobba med närmaste åren för att uppnå 
ett bättre näringslivsklimat.

I december 2022 blev den nya näringslivsplanen antagen i Kommun- 
fullmäktige och ni kan läsa den i sin helhet i denna länk: 
dorotea.se/naringslivsplan

Näringslivet tillsammans med kommunen beslutade att rådet ska 
bestå av 10 representanter fördelat på 6 representanter från närings-
livet och 4 från kommunen.

Näringslivets representanter är valda av näringslivet själva genom ett 
omröstningsförfarande och utför sitt arbete ideellt.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta någon av representanterna 
på nästa sida. 

Näringslivsrådet Dorotea kommun
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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

13

14

Melodikrysset v.5 - 4 februari

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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Vi kan erbjuda dig lediga
lägenheter på Seniorboendet!
Nu tas åldersgränsen bort och lägenheterna kan hyras av alla. 
Alla lägenheter är utrustade med kombinerad tvättmaskin/ 
torktumlare. Det finns hiss från källarvåning till tredje plan.

Ex: 2 rum och kök 51 m² på andra våningen 4 604 kr/mån.

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

Vänligen kontakta
Dorotea kommun på: 
0942-140 00

g

Sallsjöåsystemets FVOF kallar till fiskestämma
tisdag 14 februari 2023 kl 19.00. Plats: Skolan, Lavsjö.
Årsmöteshandlingar enligt stadgarna. Välkomna! Styrelsen

SlussforsFria församling       www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

Jesus säger: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. 
Ty för Gud är allting möjligt. Mark.10:27

Nu kör vi igång med vårens Bingo i Dorotea!
Strandenskolan, torsdag 9 februari kl 18³º.
Vi börjar med en Lyckopott på 3000:-

Vi spelar följande torsdagar under våren:

DIF Fotboll Klipp ur och spara denna annons

Förbingo, Stor Rövare, Vanlig Bingo
Lotterier, Chokladhjul

9 februari 2 mars 13 april 4 maj 1 juni
16 februari 9 mars 20 april 11 maj
23 februari 16 mars 27 april 25 maj
 23 mars
 30 mars
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Välkommen till oss på Strömsunds Begravningsbyrå
Med personligt engagemang, präglat av omtanke och
valfrihet hjälper vi Dig med allt som rör en stilfull
och värdig begravning.
Samma omsorg i små som stora uppdrag.
Vi �nns för Dig var Du än bor, alla dagar dygnet runt.

www.stromsundsbegravningsbyra.se

Kontakta oss på
0942 -330 10

eller 0670-101 41.

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Digitalt förfa�arbesök med Ella-Maria Nu	 om 
debutromanen "Kaffe med mjölk". 
Tisdag 7 februari kl 18.00
i Vuxenskolans lokal.               Välkomna!

Allmän tillsyn av OVK – obligatorisk ventilationskontroll
All ventilation som finns i flerbostadshus, samlingslokaler, kontor, 
personalrum, butiker etc ska besiktigas med vissa mellanrum. 
Ansvaret att detta blir utfört ligger hos byggnadens ägare. 
Besiktningsprotokollet skickas in till miljö- och byggnadsnämn-
den. Miljö- och byggnadsnämnden kommer att efter tre måna-
der börja göra tillsyn för dem som inte utfört OVK. Tillsynen är 
belagd med avgift.

Med vänlig hälsning
Miljö- och byggnadsnämnden 
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