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klipp ur och spara

Hjärtsäkra er!

Företaget, klubben, föreningen eller privat!

= Vi utbildar i Hjärt & Lungräddning  
 där Hjärtstartare ingår! 
= Vi säljer eller hyr ut hjärtstartare!

Är du beredd om ett Hjärta stannar?
Statistik visar att chansen till överlevnad  
ökar med 60-80% om man får en stöt av  
en Hjärtstartare inom 3 minuter!

Schönborgs Bygg  
& Säkerhet AB 
Peter 072-540 50 51          

F-skatt, Rotavdrag.

Heta arbeten!
=  Utbildning hos er eller hos oss? (gäller i 5 år). 
 Vi kommer gärna till ditt företag när det passar er!

=  Även andra brandutbildningar, eller hjälp med det systematiska 
 brandskyddsarbetet m.m.

 

Varmt Välkomna till min atelje ́vid havet!

Vi målar akvarell. Allt material + fika ingår!
Pris 1.300 kr för fyra kvällar i november.  Du får gärna vara nybörjare.

Jag lär ut tips och tekniker på olika akvarellpapper med bästa kvalitetsfärgerna
och penslarna. Ring gärna för mer info!  Start 3 /11- sista kurskvällen To 24 nov.              

      November Torsdagar 18.00-21.00   max 7 deltagare

  Du betalar anmälningsavgift 100 kr 17 okt och är då garanterad plats!

   Akvarellkurs i höst i Mellanfjärden   

Gunilla Schelin (Mellanfjärden) Grönviksvägen 11, 82076 - Jättendal 
     info@schelin-ill.se, www.schelin-ill.se, mobil tel: 0705-110241

 En kurs i present
   eller julklapp!

Hantverksdag
Sågtäktens Bygdegård 

Lördag den 8 okt kl. 11.00 - 15.00

Varmt Välkomna till en dag med många 
utställare. Försäljning av hällbröd och mjukt 

tunnbröd från vår bagarstuga. Kaffeservering.

Sågtäktens  
Bygdegårdsförening

Gamla vägen 6, Bergsjö
Öppet tis-fre  9.30-17.30

Vi fortsätter med stängt på lördagar!

LAGERRENSNING

pågår!
Presenter, glasögonbågar, leksaker och 
smycken. Röda lappar gäller. Vi fyller på 
med nya saker varje vecka.

Riktiga fyndpriser  
på kläder!

Efter 14 mycket trevliga och intressanta 
år i Bergsjö har jag beslutat att stänga 
Bergsjö Optik & Present den 15/10 2016! 
Tiden känns mogen just nu eftersom jag 
fyller 60 och Inger har gått i pension. 

Jag kommer fortsättningsvis att ha kvar 
butiken i Kvissleby så ni är välkomna dit 
när dörrarna stängs här i Bergsjö! 

Present & Mode

0652 - 102 40

OBS! Nu gäller det att leta fram alla pre-
sentkort och tillgodokvitton så att ni hinner 
utnyttja dom före den 15 oktober.

fr. 20:-

HUDIK TAXI

BUSSRESOR
13/10  Bussresa med start från Delsbo 
 till Brynäs - Leksand 
 via Näsviken, Hudiksvall och Söderhamn.

28/10  Symässa Älvsjö, buss från Näsviken 
 via Hudiksvall och Söderhamn.

29/10  Symässa Älvsjö, buss från Delsbo  
  via Näsviken, Hudiksvall och Söderhamn.

Bokning & information: 0650-15 000
Läs mer på: www.hudiktaxi.se
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GUDSTJÄNSTER 
BERGSJÖ 
21 september, onsdag kl. 14.00 Andakt på Sörgården. 
25 september, 18 e. tref. kl. 15.00 Gudstjänst. 
 2 oktober, Den helige Mikaels dag kl. 15.00 Familjeguds-
tjänst. Barnbibelutdelning. Barnkören sjunger.  
 
ILSBO 
25 september, 18 e. tref. kl. 11.00 Musikgudstjänst. 
De äldres kyrksöndag. Vi bjuder på kyrklunch. 
 2 oktober, Den helige Mikaels dag kl. 11.00 Musikguds-
tjänst. Kören sjunger.  
 
HASSELA 
24 september, lördag kl. 18.00 Engelsktalande helgmåls-
gudstjänst. Worship in English. 
25 september, 18 e. tref. gemensamt i Bergsjö och Ilsbo.  
 2 oktober, Den helige Mikaels dag gemensamt i Bergsjö 
och Ilsbo.    

 

 

BERGSJÖ FÖRSAMLING 

KULTUR/CIRKLAR 

I SAMVERKAN MED 

Expeditionsärenden hänvisas till Bergsjö 0652-74 74 90 
www.svenskakyrkan.se/bergsjo 
bergsjo.pastorat@svenskakyrkan.se 
Kyrkoherde 0652-74 74 92, komminister 0652-74 74 94 
Kamrer 0652-74 74 91, kantor 0652-104 19, 107 27 
Vaktmästare Bergsjö 0652-713 97, Ilsbo 0650-74 24 90, Hassela 0652-405 00 

WORSHIP IN ENGLISH 

 

KYRKOÅRETS FEM FÄRGER 
Prästens kläder och textilierna i kyrkan byter färg ibland. 
Det beror på att kyrkoåret har olika teman som symbolise-
ras av olika färger. Kyrkoårets fem färger är vitt, violett, 
grönt, rött och svart.  
 

 
Den vita färgen symboliserar glädje och renhet, känslor 
som lyfts fram under första advent, jul och tiden efter 
påsk.  
  

Violett – bot, ånger 
Violett eller lila är botens och ångerns färg. Den symboli-
serar förberedelse och används under advent i väntan på 
julen och under fastan i väntan på påsken. 
 

Grönt – växande, mognad 
Grönt symboliserar hopp, växande och mognad. Det  
handlar om att växa andligt och hitta en djupare mening i 
sin tro. Grönt används under stora delar av året, t.ex.  
nästan hela sommaren. 
 

Rött – blod, kamp 
Blodets, kampens och martyrernas färg är röd. Den röda 
färgen symboliserar också Den Heliga Anden. Den  
används inte så ofta utan framför allt till pingst som är den 
Heliga Andens helg och på annandag jul då man firar  
Stefanos, den första kristna martyren. 
 

Svart – sorg, död 
Svart är sorgens färg och används i kyrkan på Lång- 
fredagen till minne av Jesu korsfästelse och död. Den  
används också på begravningar. 

Vitt – glädje, renhet 

HÖSTENS DAGGRUPPER 
Bergsjö varannan onsdag kl. 13.00:  
21 september, Skolminnen med Arne och Berit Burman. 
 5 oktober, Kurts trio spelar och sjunger. 
19 oktober, Sopplunch med Röda Korset. Anmälan senast 
måndag 17 oktober till 0652-109 76.  
 2 november, Lars Östberg berättar. 
16 november, Sopplunch med Röda Korset. Anmälan  
senast måndag 14 november till 0652-109 76.  
30 november, Charles julkvartett. Adventsjulsånger. 
14 december, Jullunch med Röda Korset. Anmälan senast 
12 december till 0652-109 76. 
 

Ilsbo varannan onsdag kl.13.00: 
28 september, Elsie Sandberg-Bäcklund och Anna  
Häreskog sjunger och spelar. 
12 oktober, Mitt liv som anhörig, Barbro Persson berättar. 
26 oktober, Lisa & Loffe spexar och sjunger. 
 9 november, Det här hände mig - berätta din historia du 
också. 
23 november, Kurts trio spelar och sjunger. 
 7 december, Adventsjulsånger med Charles julkvartett. 
 
Hassela en gång/månad tisdagar kl. 13.00:  
20 september, Kurts trio sjunger och spelar. 
18 oktober, Kom och sjung med Katrin, Lennart och  
Karl-Erik. 
15 november, Söröje durspelare. 
13 december, Karl-Erik Dufvenberg sjunger och spelar. 
 

Alla hjärtligt välkomna. Ingen anmälan behövs. 

SYFÖRENINGARNA 
Bergsjö, måndag 19 september kl. 13.00. 
Måndag 26 september kl. 13.00. 
Ilsbo, torsdag 22 september kl. 13.00. 
Hassela, tisdag 27 september kl. 12.00. 

Lördag 24 september kl. 18.00 i Hassela kyrka. 
Engelsktalande helgmålsgudstjänst. 
Hassela church Saturday evening September 24 at 18.00 pm.  
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GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER

25 september, 18:e söndagen efter trefaldighet    
Strömsbruks kyrka
Kl. 11.00 Söndagsmässa för stora och små med 
komminister emerita Göta Berggren och kantor Irina 
Nutti. Stiftskollekt till Asyl- och flyktingarbetet i Uppsala 
stift. Enkelt kyrkkaffe. Kyrkbuss från Gnarps kyrka  
kl. 10.20, från Jättendal Brandstationen kl 10.30 och från 
Harmångers kyrka kl. 10.40.
Gnarps kyrka 
Kl. 18.00 Musikmeditation med diakon Anna-Karin 
Björk och kantor Irina Nutti. Stiftskollekt till Asyl- och 
flyktingarbetet i Uppsala stift.

Församlingsexpedition 
Strömsbruksvägen 14, Harmånger 
Telefon 0652-74 73 00 
Telefon- och besökstid vardagar kl 10 - 12

e-post: harmanger.pastorat@svenskakyrkan.se 
Hemsida:  www.svenskakyrkan.se/harmanger 

Kyrkoherde: Sofia 0652-74 73 01 
Komministrar: Lovisa 0652-74 73 02 
Diakoner: Ingrid 0652-74 73 04, Anna-Karin 0652-74 73 05 
Barn och ungdomsverksamhet:  Therese 0652-74 73 06  
Kyrkomusiker: Ulla 0652-74 73 08, Irina 0652-74 73 09 
Kyrkogårdsförvaltning: Harmånger 0652-74 73 15, Gnarp 0652-74 73 25

KULTUR/CIRKLAR
I SAMVERKAN MED

2 oktober, Den helige Mikaels dag  
Jättendals kyrka 
Kl. 11.00 Högmässa med komminister Lovisa Schmidt 
och kantor Ulla Hedman. Rikskollekt till Svenska kyrkan 
i utlandet. Söndagsskola för barnen. Enkelt kyrkkaffe. 
Kyrkbuss från Gnarps kyrka kl. 10.10, från Strömsbruk 
Torget kl 10.30 och från Harmångers kyrka kl. 10.40.
Harmångers kyrka  
Kl. 14.00 Familjegudstjänst med komminister Lovisa 
Schmidt och kantor Ulla Hedman. Therese Söderlind. 
Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet.

Andakter på servicehusen     
Hagängsgården varje torsdag kl 13.30. 
Bergesta måndagar jämna veckor kl 11.00.

Kyrkbuss     
till gudstjänster enligt annonsering (Brobergs buss).  
För information kontakta församlingsexpeditionen  
tel 0652-74 73 00.

Vi träffas måndagar jämna veckor kl. 13.00 i Jättendals 
församlingsgård. Fika, samtal, andakt och eventuellt 
handarbete är i fokus. Vi brukar också göra en insamling 
till något ”projekt”. Alla hälsas varmt välkomna! 

Samordnare Inger Enros tel 070-675 23 44.

STICKCAFÉ I JÄTTENDAL  

Vi träffas på onsdagar ojämna veckor kl. 13.00 i  
S:t Eriksgården, Gnarp. Vi handarbetar, samtalar, 
sjunger, fikar och har andakt tillsammans. Alla är varmt 
välkomna – med eller utan handarbete, och oavsett i 
vilken församling Du bor! 

Ordförande Greta Wedin  tel 0652-230 48.

GNARPS KYRKLIGA SYFÖRENING  

Alla pensionärer i 
Harmånger-Jättendals och Gnarps 
församlingar inbjudes till Jättendal 

söndagen den 23 oktober

Kl 11.00 Högmässa i Jättendals kyrka 
Sofia Aspling, präst och Ingrid Thybäck, diakon 
Körgrupp ur Gnarps kyrkokör under ledning av 

kantor Irina Nutti.

Efter gudstjänsten serveras lunch i 
Församlingsgården. 

Alla ålders- och sjukpensionärer med respektive/
medföljare hälsas varmt välkomna!

Anmälan till lunchen görs senast torsdag  
12 oktober till Församlingsexpeditionen  

tel 0652-74 73 00. 
Vi behöver få veta om Du: 

vill ha kyrkskjuts 

Expeditionen är öppen måndag – fredag kl. 10-12 
Adress till församlingsexpeditionen är:  

Svenska kyrkan, Strömsbruksvägen 14,  
820 75 Harmånger

    Mailadress:  
    harmanger.pastorat@svenskakyrkan.se

    Välkomna!

PENSIONÄRERNAS DAG 
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Kommuninformation 
  

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar 
www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00 

Seniorer - Balansera mera!  
Årets tema är mat, motion och mediciner. Kampanjen är 
nationell och samordnas av Socialstyrelsen 3-9 oktober.   
I Nordanstig samverkar vi med bland andra KPR -
Kommunala pensionärsrådet, BRÅ- och folkhälsorådet, 
Handikapprådet, externa utförare och Norrhälsinge 
räddningstjänst inför kampanjen Balansera mera.   
 

 Kulturhuset Bergsjögården 
 fredagen den 7 oktober   
 klockan 10.00-15.00 

 

Under dagen kan du bland annat testa din balans, prova 
på den uppskattade BikeAround-cykeln, lyssna till musik 
med Gösta och Urban, fika, mingla med de lokala  
pensionärs- och handikappföreningarna och gå tipsrunda 
med chans att vinna fina priser! I lilla salen kommer det 
att serveras sopplunch för 50 kronor. 
 

Föreläsningar i biosalongen  
Klockan 10.30, 11.30, 13.00 och 14.00 kan du lyssna på 
föreläsningar om bland annat kostens betydelse för äldres 
balans, färdtjänst och säkrare hem. 
 

I stora salen informerar 
- kommunens hemtjänst, anhörigstöd och hemsjukvård   
- Norrhälsinge räddningstjänst 
- Konsumentvägledare 
- Fiberstaden  
- Hälsocentralen Bergsjö 
- CORAB Assistans 
- Mitt Liv Omsorgsspecialisten  
- Folktandvården 
- BRÅ- och folkhälsorådet  
- Nordanstigs Bostäder 
- Röda Korset 
- Fonus 
- Apoteket 

Vill du veta mer?  
Ring Christin Hübenette, folkhälsosamordnare  
0652-362 14  
 

nordanstig.se/balanseramera 

Tack alla semestervikarier! 
Stort tack till alla våra fantastiska semestervikarier som 
arbetat genom bemanningsenheten i sommar. Ni har gjort 
ett kanonjobb i våra verksamheter! Välkommen tillbaka 
nästa sommar! 
           /Enhetschefer med personal inom vård och omsorg 

På gång på biblioteken 

HelGe fyller 10 år 
HelGe är ett samarbete mellan 
länets alla folkbibliotek. Vi firar 
att samarbetet fyller 10 år genom 
att bjuda på fika och visa vår  

gemensamma webbplats helgebiblioteken.se.  
Kom och fika med oss så berättar vi mer!  
 

Bergsjö bibliotek måndag 26 september 17.30-19.30   
och fredag 30 september 11.00-13.00 
Gnarps bibliotek tisdag 27 september 16.00-19.00 
Harmångers bibliotek torsdag 29 september 16.00-19.00 
Hassela bibliotek torsdag 29 september 16.00-19.00 
 

Servicekväll för släktforskare 
Ställ frågor till medlemmar i den lokala släktforskar-
föreningen Nordanstigs Bygd- och Släktband. 
Bergsjö bibliotek torsdag 29 september kl. 17.30-19.00 
 

Utställning av Gunnar Greibers konst 
Konst från kommunens samlingar. 
Bergsjö bibliotek 19 september-18 november 

 

Nya öppettider på Bergsjö bibliotek 
Från måndagen den 3 oktober 2016 har vi öppet: 
måndag 11.00-19.00 
tisdag 12.00-16.00 och 17.00-19.00 
onsdag 12.00-16.00 
torsdag  10.00-14.00 och 17.00-19.00 
fredag 12.00-14.00  
 
Har du frågor?  
Kontakta Bergsjö bibliotek 
0652-362 00 
 

nordanstig.se/bibliotek 

Vi söker modersmålslärare 
Vi behöver modersmålslärare i finska och polska.  
 

Är du intresserad? 
Kontakta John-Martin Forsman, rektor  
070-335 04 22 
john-martin.forsman@nordanstig.se 
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FÖRENINGSINFORMATION

Stort tack till alla!
som hjälpte oss att genomföra

Bergsjödagen!
Bergsjö IF

 Inbjuder till medlemsmöte  
med surströmming i Bergsjöparken, Bergsjö 

fredag den 23 september kl. 14

Nordanstig

Underhållning med Käcken & Garefors. 
Lotteri med ”gröna vinster”. 50 kr/medlem

Anmälan senast den 20/9 till Maj 0652-102 87

Välkomna!

90år 

90år 

Bergsjö Hembygdsförening 90år!  
Festligheter på Hembygdsgården 24/9 kl.13:00-16:00  

Välkomna! 

   Kl.13.00-14.00  
Program med bland annat historik över  

föreningen av Stig Lindqvist och 
musik av Thomas von Wachenfeldt.  

Kl.14.00-16.00  
Visningar av hembygdsgården. 

Fotoutställning med händelser från föreningen. 
 

Vi bjuder på kaffe och bröd! 

KALAHARI
HARMÅNGER

Rutavdrag

Tel.nr. 073-827 01 01, Hemsida: kalaharihgr.n.nuVi finns på Strömsbruksvägen 29 och Backvägen 2, 
820 75 Harmånger.

Kalahari

Välkommen!

Presentbutik, café, secondhandbutik, hantverk, Fairtrade, hushållsnära tjänster m.m.
Nya öppettider i Klädbutiken: 
Vardagar 10.00-15.00

Båda butikerna: 
Första lör i månaden 10.00-15.00

Öppettider Kalahari: 
Vardagar 10.00-18.00

Bergsjö Bio
Drivs av Bergsjö Bioförening  -  Facebook: @BergsjoBio
Kontakta bioföreningen:  Ring Lena Nordin 070-687 00 13 eller Sven Qviberg 0652- 715 72             

KUBO OCH DE TVÅ STRÄNGARNA 
SÖN DEN 25/9 KL 15.00. Pris 70 kr

Kubo lever ett tyst och stilla liv i en by vid kusten, men plötsligt dyker en 
ande från det förflutna upp och vänder hans liv upp och ner genom att åter-
uppliva en urgammal vendetta. 

Piloten Chesley ”Sully” Sullenberger lyckades nödlanda ett Boeing-plan på 
Hudsonfloden i januari 2009

SULLY 
SÖN DEN 25/9 KL 18.00. Pris 70 kr

Östermalm. Marianne 44, med två tonårsbarn, har levt i ett konventionellt, 
sexlöst äktenskap med advokaten Gustaf på tok för länge. Hon bestämmer 
sig för att skiljas. Eller åtminstone provseparera… Gustaf förstår ingenting, 
de är ju bortbjudna..? Medan Marianne kastar sig ut i singellivet står Gustaf 
helt oförstående och i sin förvirring fattar han ett helt irrationellt karriärbeslut: 
Han säger upp sig för att skriva lyrik.

JAG ÄLSKAR DIG 
SÖN DEN 2/10 KL 18.00. Pris 70 kr

Nancy surfar ensam på en öde strand då hon attackeras av en vithaj. Hon 
lyckas ta sig upp på en klippa, knappt 300 meter från land. Men för att kunna 
ta sig till säkerhet måste hon sätta sitt mod och viljestyrka på prov.

THE SHALLOWS 
SÖN DEN 9/10 KL 18.00. Pris 70 krMedlemsmöte

Söndag den 2 oktober kl. 17.00
Plats: Lokalen på Jordgubbsvägen i Bergsjö

Vi bjuder på smörgåstårta. Välkomna!

Socialdemokraterna 
Nordanstig
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Martens öl 6-pack 3.5% 

Kladdkaka 400g 
ICA (Ord. 24:90/st)      

Familjens ostar röd-blå-svart  
27-29% Ockelbo ost  

(Ord. 79.90:-/kg)     

Formfranska 1000g 
ICA (Ord. 22.90:-/st)     

Välkommen till ICA Starks!
En riktigt bra mataffär för dina dagliga inköp.  
Vi ses i butiken!

ICA Supermarket Starks 
820 75 Harmånger
Telefon: 0652 - 300 29 
monica.stark@supermarket.ica.se

Erbjudanden som gäller vecka 38

Kom ihåg de fyrbenta familjemedlemmarna! 
Vi har nu även Klass hundmat i flera smaker 1- och 10-pack

Lingonbitar 420g 
ICA (Ord. 25,90/st)     

19:90
/kg

39:90
+ pant

54:90
/kg

19:90
/kg

19:90
/kg
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www.nordhs.net & Fyndplatsen     

Åkern 22, Bergsjö

Stefan 070-788 08 28  
0652-102 70 

Gasol för ALLA behov

Försäljning av:
n Matjord, grus och krossmaterial. Nu även Hasselfors jord: Rabattjord,  
 trädgårdsjord & planteringsjord.

n Olika sorters grus för gårdsplaner 
n Transporter och entreprenadmaskin- 
 arbeten.

0652-170 48

VI UTFÖR DET MESTA INOM
VVS-INSTALLATIONER

Utnyttja ROT-avdraget!

Norråsen Bergsjö - 072-220 68 28 - wwwnordanstigsror.se

 Värme- och vedpannor

 Värmepumpar

 Badrums- och köksinstallationer

 Installation av vatten och 
 avlopp m.m.

Vår politik gör
skillnad.

Skolan
Näringslivet
Kulturen

Vill du göra skillnad?
nordanstig.vansterpar tiet.se

070 - 67 29 721

Ingenting är omöjligt, 
jag fixar det mesta!

www.blixtensvapen.se

Tel - 0700 911 900Du bjuder gästen,

vi fixar resten!

Catering när den är som bäst

Service/reparation av tvätt-, tork-, diskmaskiner samt frys, kyl, fläkt och spisar

Tel: 070-365 36 88

Kontakta oss vid behov av garantiservi-
ce på Bosch, Wirlpool, Gorenje & Asko 
vitvaror!

Eftergarantiservice utföres på alla märken!

Modevisning
av höstens kläder i Gnarp

 Torsdag 6 okt, kl 19

 Damkläder från JUSTINAS Kvissleby & KATTIS Herrkläder från NjurundaBlå Gården i Gnarp

Servering av mackor,  
kaffe & kaka

Lotterier. Pris 80 kr.  
Välkomna!   
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För: Grävning av grunder, avloppsanlägg-
ningar och infiltrationer, anläggning av vägar, 
planering, transporter, lyftarbeten, rivnings-
projekt m.m.

Vi har det som behövs!

thisab@telia.com   www.thmaskiner.se

Industrivägen 
Strömsbruk

0650-74 02 15 
070-217 82 92

Vi köper ert skrot 
Väg på vår fordonsvåg eller beställ 
en container. Betalning via konto.

Ring för information: 
Jonas 070-679 62 51, Hans 070-525 31 54

www.krusanga.com

 

 

 
För dig som är anställd eller riskerar att bli arbetslös 
 

Är du intresserad? 
Ring eller skicka e-post 

 

Barbro Björklund 
näringslivssekreterare 
Nordanstigs kommun 
 
 

 
 

0652-360 16  
eller 070-690 89 60 
barbro.bjorklund@nordanstig.se 
www.nordanstig.se/startaeget 

Starta-eget-kurs 

D.S STÄD
073-82 222 65

Vi hjälper er med städning av:
privatfastigheter & mindre företag

Boka tid!

STRÄNGS
REDOVISNINGSBYRÅ
URBAN STRÄNG
Redovisningskonsult

20 ÅRS ERFARENHET BORGAR  
FÖR KVALITET

Hudiksvallsvägen 18
820 72 Strömsbruk

Tel: 072-570 71 57 
www.strangfinans.com

med all kemtvätt och vattentvätt. 
Tvättar allt på plats.

 12 okt kl. 19.30 Texasbandet Uncle Lucius.  
  Bergsjögården, Bergsjö. Bandet har släppt  
  4 st utsökta album och har  etablerat sig som   
  ett av dom populäraste banden inom den   
  snabbt växande Americana/Southern Rock- 
  scenen i USA. Entré 160 kr. Begr. antal   
  biljetter (150 i förköp). 50 st säljs vid entrén.

 25 nov kl. 19.30 Röj på Bergsjögården, Bergsjö med  
  Erica Jonsson. Entré 250 kr. Endast 200   
  biljetter. Förköp på www.tickster.com 
  Fika ingår i pausen.

6 dec kl. 19.30  Kyrkokonsert, Bergsjö kyrka med Doug   
  Seegers. Entré 295 kr. Begränsat antal   
  biljetter. Kvarvarande biljetter säljs vid entrén. 
  Förköp på www.tickster.com.

Lars Daniels Lantgård arrangerar   
 följande events i höst

www.lars-danielslantgård.se    Anna-Lena 073-058 07 21
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n	Entreprenad 
n	Berg, jord och luftvärmepumpar 
n	Fastighetsvärmepumpar 
n	Vi utför service på Nibe och Bosch värmepumpar 
n	Egna certifierade kyltekniker

www.radiatorvvs.se 
Kontakt:  Tyrone   010-458 66 96 
 Isaac 010-458 66 94

Läs mer på nibe.se/F1255 
*Se testresultat på nibe.se/test

Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag 
den perfekta temperaturen. Våra bergvärmepumpar 
tar tillvara  den lagrade solenergin i marken och 
värmer upp eller svalkar ditt hem med hänsyn till 
både plånbok och miljö.    
Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

•  Marknadens enklaste styrning 
•  Varvtalsstyrd, anpassar sig till husets effektbehov 
•  NIBE Uplink, internetuppkopplad för fler   
 möjligheter 
•  NIBE Smart Price Adaption, sänker dina    
 energikostnader

FRÅN URKRAFT TILL LIVSKRAFT

Boende på trafikskolan 
Info: 0651-122 33

n Intensivutbildning för  
 bil och MC 
n Handledarutbildning 
n Riskettan

Körkort för bil i höst!

Yamaha XJ6

Citroén C4

Välkommen till vår visningshall med portar på Granebovägen 3 i Hudiksvall.  
Vi hjälper dig hela vägen, från måttagning till montering - både för portar och 
dörrar såklart! Om du låter oss göra jobbet så får du dessutom 3 års allrisk- 
försäkring helt utan kostnad!

Välkommen!

VI SERVAR  
ALLA BILAR

Gällsta Bil & Service AB
Gällsta 308, Gnarp
Tel. 0652-201 27

www.autoexperten.se

• AC-service
• 12 månaders assistans - 
 försäkring vid service
• Plåt- & lackskador
• Service av husbilar
• Däckservice med däckhotell
• Rekond

Försäljning  av reservdelar  & tillbehör.

Dags för höstservice!
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Skomakarbacken 11 Hudiksvall • www.rutan.expert

Stort utbud med valfri storlek, färg och form.

Byt till moderna 
PVC-fönster!

Boka ett kostnadsfritt hembesök!
JÖRGEN WAHLQVIST 070-6545371

info@rutan.expert

Även om vi är specialister på PVC-fönster så gör 
vi så mycket mer tex. Fasadbyten & altaner.

Kolla gärna med oss!

Gilla oss på Facebook!

Vi har flyttat
till Svanbacken 

(bredvid ”Stenhuggarn”)

Glöm inte våra tjänster!

1) Tvätt, städ, vax från 900:- 

2) Tvätt, städ från 420:-

3) Tvätt, städ, asfaltsborttagning fr. 620:-

Prisexempel bilvård:

Varför inte ge bort ett Presentkort på bilvård.  
Alltid lika uppskattat att åka omkring  

i Ren & Fräsch bil.

Förutom bilvård utför vi gräsklippning, 
målningsarbeten, fönsterputsning, tillsyn 
av din fastighet m.m.

Benefact / Bergsjö Cocosbollar 
076-800 69 65 / 070-342 84 85

9GladaHudikbladet  Tryckdatum | 2016-02-11

Auktoriserat 
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En varvtalsstyrd bergvärmepump.

Löfstrands Rör AB arbetar med alla typer av VVS-installationer
runt om i Hälsingland. Vår specialitet är värmepumpar. 

Kontakta oss för offert!

Bosch Compress 7000 LWM
En varvtalssyrd bergvärmepump.

Precis den värme 
ditt hus behöver. 
Inte mer. 
Inte mindre.

Golvvärme
Solvärme
Kök och badrum
Grundvattenvärme

Bergvärme
Jordvärme
Vedpannor

Björn Löfstrand 
070-361 25 29
bjorn@lofstrandsror.se
www.lofstrandsror.se

Mattias Magnusson 072-234 91 12
Lars Skoglund 073-294 33 49 
Erik Eriksson 070-667 02 02
VVS-Service 070-292 95 78
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”Qigong för hälsan”
-en nystart för kroppen

Komplementär-Hälsan  erbjuder i Delsbo

”Qigong för hälsan” kurs för Dig som vill komma ”i-gong” 
lördag 10-17, söndag 10-16 + uppföljning

Informationskvällar med frågor och svar och litet prova på 
fredagar 18-19.30 

Zencoaching/konsten att lyssna, varannan söndag 18-19.30

Qi - på loftet . Anmälan & info ring 070-323 38 38

Bjuråkers Forngård Höstmarknad 
Vill du boka plats ring och prata med Anne-Lena.

Bjuråkers Hembygdsförening, 0653-150 70.
5 
NOV

Akvarellkurs
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CETOON
MASKINSERVICE

Gnarp
H

070-654 53 50

Åkne, Gnarp 
Östra Stationsvägen 16

Hemsida: www.jonotech.se
Johan: 070654 53 50, Micke 070-207 53 53

Vi har bra priser på bra produkter!

Boka din höstservice nu!
& reparerar nästan alla maskiner, 
stora som små. Från motorsåg till 
bulldozer.

Vi servar

Spolarvätska, glykol, olja, batterier, 
filter, reservdelar, arbetsbelysning m.m.

Vi säljer

HydroscandVi gör din hydraulslang

PonsseVi är servicelämnare för

med Lantmännen maskinSamarbetspartner

Ni hittar oss på Facebook

Markentreprenad

070-66 01 456

Polar pelletsbrännare:
n  Är lättskötta!
n Finns i flera storlekar från 12 kW för mindre  
 villa till 100 kW för större lokaler.
Polar pelletspannor:
n Har patenterat tvåkammarsystem för lägsta  
 förbrukning.
n Kan förses med automatisk sotning - Bekvämt!
Förrådslösningar:
n Förråd och skruvlösningar i olika storlekar.
Tjänster:
n Vi utför rökgasanalys med intrimning av din  
 utrustning - oavsett märke.
n Vi monterar din panna - oavsett märke.
n Våra installatörer hjälper dig gärna med andra  
 VVS-frågor och /eller installationer.

Pelletsutrustning
och service av proffs!

Titta gärna in på vår hemsida för mer information

www.polarpellets.se

Fullt ut “smartphone-anpassat”  
styrsystem med  massor av nya finesser.  
Bl. a. styrning av rumstemp, automatsotning, 
bottenskruv, ack. tank, mm. Utöver det har vi 
marknadens förmodligen enklaste användargräns-
snitt som inte kräver manual, men skulle du sakna 
den är den inbyggd i styrsystemet! Passa på till 
introduktionspris och med fullt ROT-avdrag.

Nyhet!

Kontakta oss på 0652-719 56 eller
info@polarpellets.se

”Qigong för hälsan” kurs för Dig som vill komma ”i-gong” 
lördag 10-17 och söndag 10-16 + uppföljning

Informationskväll med frågor och svar och litet prova på Qigong
fredagar 18-19.30 

Zencoaching/konsten att lyssna, varannan söndag 18-19.30

Anmälan & info ring 070-323 38 38 "Qi - på loftet"  i Delsbo

”Qigong för  hä lsan”

-en nystart för kroppen
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Föreställningen om Torgny Lindgren 
och Skräddar Molins berättelser

Tre noveller ur Torgny  
Lindgrens "Merabs skönhet"

”Skräddar Molins berättelser” hade sin premiär på Norrbottensteatern hösten  
1989. Den består av tre noveller från Torgny Lindgrens bok ”Merabs skönhet”.  
”Skräddar Molins berättelser” blev en publik- och kritikersuccé som överfördes  
till TV och sändes 1991. 
Gunnar Eklund är frilansande skådespelare som bor i Umeå. Han har kommit att  
specialisera sig på Torgny Lindgrens texter och medverkat i många teaterföreställ- 
ningar som bygger på dessa texter.

Torsdag 29 sep kl. 19.00 
Älgeredsgården Älgered

Medverkande: Gunnar Eklund 
Biljettpris: 160 kr inkl. fika 
Scenpasset: 20 kr 
Biljetter: 072-740 33 05

www.upplevnordanstig.se, www.nordanstig.riksteatern.se

Arr: Nordanstigs Teaterförening och Älgereds intresseförening med stöd 
av Riksteatern Gävleborg.

8/10 kl. 14.00 Lill-Tarzan,  
Pygmeteatern, Stocka Folkets Hus

19/10 kl. 19.00 Små äktenskapliga brott, Teater 
Västernorrland, Blå Gården i Gnarp

8/11 kl. 19.00 Dollywood, Anna Bromee Produktion 
Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö

Kommande föreställningar
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Stocka Byaråd Ekonomisk Förening (Driver både landmacken och sjömacken)

Föreningen startades hösten 2008 med som första mål att starta en egen anläggning för ben-
sin 95 oktan och diesel i Stocka. Detta efter att OKQ8 några år tidigare stängt ner sina anlägg-
ningar i Stocka och Strömsbruk. En enkät skickades ut, främst till boende i Stocka och 
Strömsbruk för att undersöka intresset av att bli andelsägare i en kommande anläggning. 
Intresset var över förväntan och i början av 2009 hade 311 andelar sålts á 500 kr. Alla erfor-
derliga ansökningar skickades in och från Länsstyrelsen beviljades ett Extra Investeringsstöd 
för drivmedelsanläggningar i glesbygd med 245 000 kr. I början av juni 2009 invigdes macken 
vid Kajutan.

För att ytterligare skapa samhällsnytta, genom utökad service, både för Stocka med omnejd 
samt besökande båtturister dryftades idén om att etablera en sjömack. 

Det är stor brist på sjömackar längs södra norrlandskusten och Stocka har möjlighet att bli den 
enda fullvärdiga sjömacken med diesel, bensin och sanitetspump mellan Borka och Sundsvall! 
Hudiksvall har förvisso dessa faciliteter men bedöms av båtfolket ligga för långt från farleden 
om man inte har planerat in ett besök i just Hudiksvall.

Hösten 2014 började styrelsen skissa på projektet med förhoppning om en start redan till 
säsongen 2015. I februari 2016 var alla tillstånd klara och i maj fick vi ett positivt besked från 
Länsstyrelsen, efter en spänd väntan och support från kommunens näringslivskontor, att 
Jordbruksverket beviljat föreningen 90% i bidrag ifrån stödet för Kommersiell service på lands-
bygden. Det är beräknat på den totala investeringskostnaden 693 000 kr. För att täcka reste-
rande belopp har fler andelar sålts, både till befintliga och nya andelsägare. Nämnas bör att vi 
har andelsägare från södra till norra Sverige. 

Christer Sundgren (styrelseledamot i Stocka Byaråd Ek. förening). Foto: Andreas Sundgren

Fredagen den 2 september kl. 16.30 klippte kommunalrådet  
Stig Eng från Nordanstigs Kommun bandet vilket officiellt invigde 
den nya Sjömacken i Stocka. Blommor och fruktkorg överlämna-
des till Stocka Byaråd Ek. Förenings representant Christer 
Sundgren av Barbro Björklund, Nordanstigs Kommun, samt 
Emilia Skogh och Mariana Femling från Länsstyrelsen i 
Gävleborg. 

Stocka Sjömack invigd!

Gott om intresserade på bryggan under  
strålande sol. En del hade tagit en paus  
från biobänkarna på Stocka Filmfestival.

Sjöräddningen från Lönnånger kom med  
2 båtar. De som var intresserade fick äntra 
Gustav B Thordén för att se fartygets inre. 

Kommunalrådet Stig Eng klippte bandet.

Den förste att tanka 
efter invigningen var 
Patrik Enros från 
Stocka. 227 liter bensin 
pumpades i Patriks 
muskelmaskin på drygt 
1050 hk.

Johan Landewall tankade 30 liter diesel 
i sin segelbåt för en kvällstur med familjen.

Vi i Stocka Byaråd Ek. Förening vill 
härmed tacka för all hjälp och stöd för 
att Sjömacken har blivit verklighet!

Ett stort tack till:
• Jordbruksverket/Länsstyrelsen Gävleborg
• Nordanstigs Kommun
• Alla andelsägare, nya och gamla
• Gävle Bensinmontage
• TH Maskiner Strömbruk
• Harmångers Plåt
• Michael Ruth Stocka
• Sjöbock Båt och Bygg
• Öjemarks Elektriska
• Per Sundin Elservice Hudiksvall
• Sörens El (fiberinstallation)
• Fiberstaden (fiberleverantör)
• Yngve Nilsson Stocka
• Tallriksfabriken Strömsbruk
• Stocka Publishing AB
• Andreas Sundgren (installation av WIFI)

Nordanstigarn på besök
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Stocka Sjömack invigd!

Maskiner på bild kan vara extra utrustade. Alla priser inkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella fel, tillägg eller ändringar. 

Hudiksvall: 0650-161 00 • Östersund: 063-363 93 
Sundsvall: 060-52 56 56 • Örnsköldsvik: 0660-710 45

Åkgräsklippare 

John Deere X105

NU 18.500 kr
Rek. pris: 29.729 kr.

•KOPPLINGSFRI FRAM/BACK
• KLIPPBREDD 107 CM

LAGERRENSNING
VI SÄLJER UT NU VÅRT KVARVARANDE LAGER AV GRÄSKLIPPARE, KONTAKTA OSS ELLER 

BESÖK NÅGON AV VÅRA BUTIKER FÖR MER INFORMATION OCH PRISER. VÄLKOMMEN!

- maskiner ab
 www.x-maskiner.se

Ulf Norell tfn. 070-657 35 16                         ulf.norell@telia.com

n  Vi köper levransvirke och avverkningsuppdrag.
n  Stort intresse för specialsortiment som stolpar och björkkubb.
 n  Utför även manuella gallringar och skotning med Vimek  
 skotare.

• Service och reparationer av fritidsmaskiner

• Service av trädgårdsmaskiner

• Reservdelar och tillbehör

• Försäljning av begagnade delar och maskiner

Garantibehandling
Om du inte blir bättre så kostar det inget. 

Vi tar inte betalt för dina besvär utan bara för eventuell 
förbättring. Välkommen till infokväll eller konsultation.

     Komplementär-Hälsan 070-323 38 38

Storgatan 16 i Delsbo, Tel: 0653104 03 
"Den lilla butiken med det Stora utbudet för damer" 

Åsbergs Kläder

HÖSTNYHETER
hemma!

Psst! Långlördagsöppet 1 okt
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Outlet Center
Öppettider: Mån-tors 10.00-18.00, fre 9.00-17.00 Mats Olsson  070-351 54 44  

AVBETALNING - LEASING 0:- i kontantinsats eller 20%

JÄTTENDAL VID E4
Begagnade Bilar

-09 ADRIA CORAL 660 SL

3100 mil - Mycket fint skick!

Höstpris . . . . . . . .439.000:-

-04 AUDI A6, 3.0 QUATRO

Skinnklädsel. 6-vxl, drag

Outlet pris  . . . . . . .39.000:-

-02 OPEL ZAFIRA 1.8

7-sits, drag

Outlet pris  . . . . . . .24.000:-

-08 VOLVO V50 2.4

Auto, fullservad, svart

Outlet pris  . . . . . . .69.000:-

-13 DODGE HEMI 5.7 RAM

All utrustning

4 000 mil

Outlet pris 

-06 VOLVO V70 2.5T

Sport Edition

Outlet pris  . . . . . . .69.000:-

-98 AUDI CAB 2.6E

Automat - El cab

Outlet pris  . . . . . . .49.000:-

-06 VOLVO V70 2.4

Drag - Vinterhjul

Outlet pris  . . . . . . .31.000:-

-06 VOLVO V50

AC - Vinterhjul

Outlet pris  . . . . . . .59.000:-

-06 SAAB 9-5 2.0 COMBI

Svart.

Outlet pris  . . . . . . .39.000:-

-87 JAGUAR DAIMLER XJ6

OBS, endast 10 300 mil. Svensk såld.

Outlet pris  . . . . . . .59.000:-

-10 KIA SOUL

AC, endast en ägare!

Outlet pris  . . . . . . .59.000:-

-03 BMW 760, V12

Superskick! (Samlarbil)

Outlet pris   129.000:-

-?? AUDI A6 2.5 TDI

Drag - Mycket fint skick.

OBS pris  . . . . . . . .49.000:-

-02 AUDI A6 2.5 TDI

Drag - Mycket fint skick.

OBS pris  . . . . . . . .49.000:-

-08 VOLVO C30 1.6D

AC - Drag

OBS pris  . . . . . . . .79 000:-

BILFÖRMEDLING Sälja bilen? Anlita oss! Vi har mer än 30-års erfarenhet av 
bilbranschen! Vi hjälper både privatpersoner och företag att sälja 

sina fordon. Även dödsbon. Kontakta oss det lönar sig!
Outlet Center  

-08 MAZDA CX-7

Drag - Skinnklädsel

All utrustning.

Outlet pris  . . . . . .109.000:-

-07 MERCEDES BENZ E200

Kompressor, Avantgard Combi. ”Facelift”

All utrustning.

Outlet pris  . . . . . .120.000:-

-07 TOYOTA VERSO Diesel

Blåmetallic, 7-sits

Outlet pris  . . . . . . .79.000:-

-08 FORD CONNECT TDI

Drag - AL/LM-Hjul

10 900 mil

Outlet pris  . . . . . .   49000:-

Mats Olsson 070-351 54 44  

-10 RENAULT CLIO 5d

AC - Vinterhjul

Outlet pris  . . . . . . .55.000:-


