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SKYDDSMATERIAL
Medicinskt säkerhetsklassat 3-lagers munskydd i 
hög kvalitet med elastiska öronöglor. Hudvänligt 
tyg för god passform. Bakteriell filtreringseffektivi-
tet över 99%. Användning: Sjukvård, äldreom-
sorg, omvårdnad, etc. Skyddsklass: 3PLY Medical 
(Type II). Standard: EN14683:2019. Certifikat: CE.

MUNSKYDD

DESINFEKTION

ENGÅNGS-
HANDSKAR
Vinyl och nitril.

• Handsprit
• Alcogel
• Ytdesinfektion
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Digitala gudstjänster- Vi firar gudstjänst i din dator eller mobil.
Så långt det är möjligt kommer vi att sända gudstjänsterna 
digitalt istället för i kyrkan med anledning av restriktionerna från 
Folkhälsomyndigheten ang Covid-19. Se våra Facebooksidor för 
löpande information www.facebook.com/fjalldistriktet och 
www.facebook.com/vilhelminaforsamling
 
Söndag 24/1 kl. 11.00 Gudstjänst
www.facebook.com/vilhelminaforsamling
 

Det går bra att swisha kollekten till församlingen,
123 389 2759 märk med  KOLLEKT

 
P g a Covid-19 håller vi Församlingsexpeditionen stängd för 
besök tillsvidare. Ni når Görel på expeditionen på telefon 
vardagar kl 10-12 på telefon: 0940-372 00.

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.com/vilhelminaforsamling
 www.facebook.com/fjalldistriktet

Digitala gudstjänster- Vi firar gudstjänst i din dator eller mobil.
Så långt det är möjligt kommer vi att sända gudstjänsterna 
digitalt istället för i kyrkan med anledning av restriktionerna från 
Folkhälsomyndigheten ang Covid-19. Se våra Facebooksidor för 
löpande information www.facebook.com/fjalldistriktet och 
www.facebook.com/vilhelminaforsamling
 
Söndag 24/1 kl. 11.00 Gudstjänst
www.facebook.com/vilhelminaforsamling
 

Det går bra att swisha kollekten till församlingen,
123 389 2759 märk med  KOLLEKT

 
P g a Covid-19 håller vi Församlingsexpeditionen stängd för 
besök tillsvidare. Ni når Görel på expeditionen på telefon 
vardagar kl 10-12 på telefon: 0940-372 00.

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vilhelmina
Facebook: www.facebook.com/vilhelminaforsamling
 www.facebook.com/fjalldistriktet

Vi har ingen egen gudstjänst utan hänvisar till TV och webb.
Följ gärna förslagen i ekumeniska.
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Ett stort, varmt tack till PRO, Vilhelmina Amatörteater, 
släkt, vänner och min son Michael, för uppvaktningen 
på min 80-årsdag. Gun-Marie S

Begravningen äger rum i Vilhelmina Kyrka fredagen den 29/1 i kretsen av de närmaste.
Besök gärna minnessidor.fonus.se.

har lämnat oss i stor sorg och saknad.
Vilhelmina

Vår kära

Helena Eriksson
* 21/6 1967       † 31/12 2020

h

Varmt Tack
till alla er som stöttat oss i vår svåra sorg vid vår sons

JONATAN MALMBO
bortgång och begravning.

Tack till Marri och Örjan, Fonus, för varmt omhändertagande.

Nu när dina steg har tystnat, Finns ändå ekot kvar
Nu när dina ögon slocknat, Vi alla minnen har

Vi spar dem i våra hjärtan, Tar fram dem då och då
Så kommer du för alltid , Att vara här ändå.

Oändligt Saknad och Älskad
Fredrik och Mona, Jessica, Julia och Jesper Malmbo

GIA
Mari

Charlie
John med familj

har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad
Vilhelmina - Uppsala

5 januari 2021

Vår älskade

PELLE NORLIN
* 12 juli 1941

Älskad - Saknad
Det kommer att ske en minnesceremoni över Pelle senare.Tänk på Hjärt- och 

Lungfonden bg: 909-1927. Tel: 0200-88 24 00. Besök gärna minnessidor.fonus.se
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har stilla insomnat.
Minnesstunden äger rum i kretsen av de närmaste.

Gustaf, Tobias, Martin, Martina, Victoria

Vår pappa, farfar, morfar

Sten Danielsson
* 30/6 1951  † 29/12 2020

Det gick en gammal odalman
och sjöng på åkerjorden

Han bar en frökorg i sin hand
och strödde mellan orden

För livets början och livets slut
sin nya fröskörd ut

Han gick från soluppgång
till soluppgång

Det var den sista dagens morgon
Jag stod som harens unge, när han kom

Hur ångestfull jag var
inför hans vackra sång

Då tog han mig och satte mig i korgen
Och när jag somnat började han gå

Döden tänkte jag mig så

Bo Setterlind

INGER
Robert

Carina och Bengt
Pernilla och Conny

Barnbarn
Syster

Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk på Alzheimersfonden Bg 901-1198.

har stillsamt somnat in.
Vilhelmina

Vår älskade

Tage Billman
* 16/11 1938       † 17/1 2021

Tack till personalen på
AVA för vård och omsorg.

VANTARNA!!
Som du glömde på årets kallaste dag, de ligger kvar och väntar på dig.

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

VARI-tryck AB

FÄRGPATRONER
TONERS
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Ledig annonsplats
624:-  

exkl moms

Pris: 139 kr

VARI-tryck AB
Tel 0940-152 40.

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

Tiden behöver vi alla hålla reda på!
  Än har du chans att skaffa ett ex
    av almanackan med Vilhelmina-
      bilder.

VÄLKOMMEN IN!VÄLKOMMEN IN!

Några få ex kvar!

TIDSBOKNING 0940-555 00

Ingång till salongen på baksidan

Volgsjövägen 72

Gilla TEASE och Hot Stuff på

NYA VINTERDÄCK?    Vi har DÄCKHOTELL

Din lokala bilhandlare i Vilhelmina!
Parallellgatan 82 A. 0940-100 10.

1:a ledig
Källare, 2100 kr. Centralt, bilparkering, motorvärmare.

Ledig från 1/2. Frågor: sms till 073-923 63 93, AL.
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VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR   •      VILHELM
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            VILHELMINA KOMMUN INFORMERAR   •      

Nytt samarbete för
kommunens växel.
Från och med 28 januari ingår Vilhelmina kommun 
i samarbete med inlandskommunerna Storuman, 
Lycksele och Åsele gällande kommunens växel.

Det är Lystkom kundtjänst med 9 medarbetare på 
orterna Tärnaby, Storuman, Vilhelmina, Åsele och 
Lycksele som kommer att besvara inkommande 
samtal till Vilhelmina kommun. Med en gemensam 
kundtjänst får medborgare en snabb service i sin 
första kontakt med kommunen. Den fysiska kund-
tjänsten (receptionen) bemannas som vanligt. 
Det är samma telefon- och öppettider som tidigare: 
vardagar 08.00-12.00 och 13.00-16.00.

I samband med driftsättningen torsdag 28 januari 
kan vissa störningar förekomma och vi ber inring-
ande ha överseende med det.

Lystkom kundtjänst ingår i kommunalförbundet 
LYSTKOM och medlemskommuner är Vilhelmina, 
Storuman, Lycksele och Åsele.

För övrig information www.vilhelmina.se
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Vill du tillverka klimatsmarta 
produkter för fastighetsbranschen?
Vill du tillhöra ett sammansvetsat team som tillverkar och
installerar klimatsmarta systemlösningar för fastighetsbranschen? 

Ecoclime växer snabbt och förstärker vår produktionsenhet i Vilhelmina med två 
tjänster. Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete där alla hugger i där 
behovet finns. Vi roterar de förekommande arbetsuppgifterna för att bredda kunskap 
och få ökad variation i arbetet. Eftersom vi även utför montage och underhåll ute hos 
kunder förekommer en mindre del resande med tillhörande övernattningar. Produk-
tionsteamet består idag av fem personer, du kommer att få en god introduktion så du 
känner dig säker i arbetsmomenten. Självklart har vi kollektivavtal.

Vi söker dig som
 • har jobbat som maskinoperatör eller liknande i minst ett par år, och trivs med detta!
 • har B-körkort (krav)
 • kan kommunicera obehindrat, både muntligt och skriftligt, på svenska.

Det är meriterande om du har
 • truckkörkort (ej krav)
 • någon form av serviceerfarenhet som innefattar dialog och möte med kunder.

Personliga egenskaper
Du förväntas ta egna initiativ i ditt arbete samt vara både noggrann och effektiv i 
utförandet. Som person beskrivs du förmodligen som positiv och händig. Du har ett 
moget förhållningssätt och förstår vikten av att hålla hög servicenivå med en god 
effektivitet. Du bidrar till vår trevliga stämning, har lätt för att samarbeta med andra 
likväl som du kan arbeta självständigt. I kontakt med kund är du en bra ambassadör för 
företaget. Du är strukturerad, följer företagets rutiner och processer kring dokumenta-
tion och annat.

Arbetsuppgifter
Körning och övervakning av produktionsmaskiner, operatörsunderhåll, lager och 
kvalitetsarbete, truckkörning, installation, service och underhåll ute hos kund samt en 
del övriga uppgifter. 

Om Ecoclime
Ecoclime Group är ett miljöteknikföretag som säljer hälsosamma inomhusklimat och 
kostnadseffektiva energisystem. Vi arbetar med hela kedjan från produktutveckling, 
produktion till försäljning, installation, service och underhåll. 

Övrigt
 • Tillträde: gärna omgående, annars enligt överenskommelse 
 • Omfattning: heltid med 3 månaders provanställning 
 • Har du en fråga? Kontakta vår platschef Anders Mikaelsson,
   anders.mikaelsson@ecoclime.se, 070-604 31 49
 • www.ecoclime.se
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PLATSANNONS

Vindkraftstekniker
Siemens Gamesa Renewable Energy rekryterar 
Vindkraftstekniker till den nya vindkraftsparken 
Stavro 40 km sydost om Åsele. 

Vi söker dig som är tekniskt lagd, är en problemlösare 
och är kvalitets – och säkerhetsmedveten. 
Du kommer att ingå i ett team och jobba med service 
och underhåll av de 62 turbinerna. 

Läs mer om tjänsten och ansök på vår 
hemsida:

 
www.jksgroup.se

FLYTTHJÄLP med lastbil. SKYLIFT UTHYRES.
0940-150 30 | www.vilhelminataxi.se

Lediga lägenheter i Vilhelmina
• 3:a på Bondegatan. 81 m². En trappa upp. Balkong. Carport.
 Ledig från 1 april.
För mer information kontakta oss på
Volgsjö Fastigheter AB
E-post: info@volgsjofastigheter.se
Telefon 0940-124 95.
www.volgsjofastigheter.se
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VIK informerar: 

Stenskott eller spricka i din bilruta? Vi byter den!

Lägenhet uthyres!
3 rum och kök, 86 m². Ledig from 1 mars. 

Hyra 6150:- inkl el (ca 5900:- utan el). Petter, 070-698 08 52.

Önskar du sällskap under din sparktur/promenad? 
Då är följande något för dig:
Tisdagar, med start den 26 januari, kl 13.00 går vi tillsam-
mans i lagom takt. Samling vid Folkets Hus. Ingen anmälan. 
Köldgräns -17. Välkomna!

Årsmötet sker senare i vår.

Allmänhetens öppettider i Granbergsbacken
Måndag, onsdag & fredag 18.00-20.30
Lördag-söndag  11.00-15.00
Liften kan vara stängd vid t ex: Regn, kyla eller
andra tekniska problem. Köldgränsen är -20.
Följ gärna Granbergsbacken på fb för eventuella stängnings-
meddelanden. Alternativt ring till liftkuren 0940-559 19.

Liftkort går att köpa i backen. Betalning, endast Swish, ibland 
kort. Kom i håg att ditt liftkort skall bäras väl synligt på armen.

Tillsvidare, ingen fika försäljning. Värmestugan är endast 
öppen för toalettbesök.

Välkomna till backen / Vi i VIK alpina!
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VI HAR LICENSIERADE TAKSKOTTARE ENLIGT SKOTTA SÄKERT. 

Med licensierade
takskottare 

kan du känna dig trygg
Varje vinter orsakar takskottning,
eller bristen på skottning, skador

för runt 1 miljard kronor!
Via licensieringsprojektet

Skotta säkert ska vi öka säkerheten,
rädda liv samt minska omfattningen av skador

på byggnader och annan egendom.
Ni skottar väl säkert?www.skottasakert.se

Kontakta oss på:
0940-150 21
070-276 90 99

RETUREN AB i Ytterån
KÖPER: Mässingshylsor, mässing, koppar, katalysatorer,

elektronikskrot, kabelskrot aluminium, rostfritt, mm.

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

Jesus säger: Jag är Vägen, Sanningen och Livet. 
Ingen kommer till Fadern utom genom Mig. Joh. 14:6

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

S A L O N G

Tel
073-059 22 80

POTATIS – SYLT – SOLROSFRÖ
Cherie, King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Sava, Gul mandel, Amandine, KRAV-potatis 
m fl. Sv äpplen, morötter, lök, rödbetor, solrosfrö, fodermorötter. Nykokt sylt, flera sorter, 
(60-70% bärhalt). Hjortron och skogshallon köpes. Säljes från lastbil. SÖNDAG 24/1: 
Vilhelmina P Sagahallen 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 21/2. 
www.potatisbilarna.se 070-353 41 86, 070-298 39 40.
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Hur var det nu? Vad sa han? Anteckna här:

1 2 3

4 5

6

7 8 9

10

11

Melodikrysset v.3 - 23 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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RÄTT PRIS PÅ RÄTT KVALITET ÄR EN VIKTIG JÄMFÖRELSE

Tel 0940-375 75RESEVALUTA

FÄRSKVARUBUTIKEN I CENTRUM AV INLANDET

Manuella
disken,
våra egen-
tillverkade:

Sön 10-22

Kafé

BRIE-
OST 990/Hg

LAX-
BAKELSE

BACON-
RÖRA 990/Hg

22/1 Vinets Dag
Vi har många alkoholfria alternativ!

Vi håller extra öppet för
de som tillhör riskgrupp: Måndag – fredag kl 07-08

69k
/St15kRÖKT SKINKA

KOKT SKINKA
Bastuträsk

TVÄTTMEDEL
Via
4,7 kg

PALT
6-PACK
Bastuträsk 45k/St

45k/St

150k/St
PRINSESS-
STUBBE

MINIGREK
med flingsalt

Bagerie
t

15k/St

75k/St

1490/Hg

NYGRILLAD
KYCKLINGFILÉ

1990/Hg

RÖKT
VÄSTERBOTTENS-
SKINKA

KORKROPPKAKOR
6-PACK
Bastuträsk

SPARERIBS
Sverige

Kvittovinnare: Mary Hellström 484:-

/Kg4990


