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Öppet: Mån-tor 10-18 fre kl. 10-17, Lör 10-14          Tel: 060-51 37 30

Butiken är nu fylld med vårens nyheter!!  

Storlekar 34-56. Varmt välkommen!Kom och hälsa på oss!

Affärsgatan 14B Kvissleby

Behöver ni bygga 
eller renovera?

= Hör av er till oss så berättar vi mer!

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.

Kurs i Bergsjö 10 mars. (anmälan till 072-540 50 51)

= Smycken = Presenter

= Leksaker = Batteribyten

Öppettider:

Må – to 10-17 
Fre 10-14,30

Vi fotar för ID-/körkort

Vi har ett stort sortiment  
av bågar som ”sticker ut”.

060-56 07 45

Kvissleby Optik

Norrbo Trädgård och 
Fastighetsskötsel

Anneli Westerlund Trädgårdsmästare & Certifierad fruktträdsbeskärare

erbjuder praktisk kurs i 
beskärning av fruktträd.
Delsbo 11/3  Bergsjö 12/3
Hudiksvall 18/3 Ljusdal 25/3
Kostnad 800:-/person. 
Medtag egen fikakorg, sekatör och såg.
Anmälan senast tre dagar före kursdag 
till Anneli på 076-115 00 75
Hjärtligt välkomna!



2 Tryckdatum | 2017-02-09  Nordanstigarn

GUDSTJÄNSTER 
BERGSJÖ 
26 februari, Fastlagssöndagen kl. 11.00. Högmässa i 
kyrkan. Avskedspredikan av Gustaf Forsmark. 
Kyrkokörerna medverkar. Kyrklunch.  
 4 mars, lördag kl.12.00. Lunchmusik och poesi i 
Trefaldighetskapellet. Kaffe. 
 5 mars, 1 i fastan gemensamt i Ilsbo och Hassela. 
 
ILSBO 
26 februari, Fastlagssöndagen gemensamt i Bergsjö.  
 5 mars, 1 i fastan kl. 15.00. Gudstjänst i församlings-
hemmet. 
 
HASSELA 
26 februari, Fastlagssöndagen gemensamt i Bergsjö.  
 1 mars, onsdag kl. 19.00  Askonsdagsmässa med 
kören i församlingshemmet.. 
 5 mars, 1 i fastan kl. 11.00. Högmässa i församlings-
hemmet.  
 
DAGGRUPPERNA 
Bergsjö, onsdag 1 mars kl. 13.00. Sopplunch med 
Röda Korset. Anmälan senast måndag 27 februari till 
0652-109 76. 
Ilsbo, onsdag 22 februari kl. 13.00. Psalmtoppen med 
Charles & Thang. 
Hassela, tisdag 21 februari kl. 13.00. Agneta Iveslätt 
berättar om Band-Lena, pigan som levde och verkade 
i Hassela i början av 1900-talet. 
 

 

 

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 

GUSTAF FORSMARK GÅR I PENSION 
Efter 40 år som präst och sju år som kyrkoherde i 
Bergsjö pastorat går Gustaf Forsmark i pension den 1 
mars 2017. Han håller sin avskedspredikan vid 
högmässan i Bergsjö kyrka på Fastlagssöndagen den 
26 februari 2017 kl. 11.00. Efter gudstjänstens slut 
bjuder Bergsjö församling på kyrklunch i församlings- 
hemmet. 

SYFÖRENINGARNA 
Bergsjö, måndag 20 februari kl. 13.00. 
Måndag 27 februari kl. 13.00. 
Ilsbo, torsdag 2 mars kl. 13.00. Årsmöte. 
Hassela, tisdag 28 februari kl. 12.00. 

FASTAN 
Onsdag den 1 mars är det askonsdagen – då börjar fastan. 
Det har inget med vikten och bantning att göra. Det är en 
tid att flytta fokus från sig själv till relationen med andra, 
med Gud och med andra människor. En fasta behöver inte 
inrikta sig på mat. Det handlar inte om vad man avstår 
ifrån utan att tiden och tanken som vänds bort från en 
själv, till Gud och medmänniskan. Det betyder inte att 
fastan är  någon lätt tid, men den är meningsfull. Varför 
inte försöka själv? Ta en stund varje dag från nu och fram 
till påsk, en liten stund när du känner efter och funderar 
på hur du möter människorna och Gud, i ditt eget liv. Du 
kan upptäcka något nytt och spännande om både andra 
och dig själv. 
 
   

 

Välkommen att fira askonsdagsmässa med oss i 
Hassela församlingshem 1 mars kl. 19.00. 

Kyrkokören sjunger. Kajsa Berg. 

LUNCHMUSIK OCH POESI 

Bergsjö Trefaldighetskapell lördag 4 mars kl. 12.00. 
Ibland behöver man stanna upp och vårda själen.  
Sitt ner i vårt fina kapell för att lyssna till vacker musik & 
poesi. Vi bjuder på kaffe. 
 

Thomas Nordin, Charles Liljedahl och Thang Naulak. 

Välkomna till oss oc
h vår gemenskap 
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GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER

26 februari, Fastlagssöndagen
Gnarps kyrka 
Kl. 11.00 Högmässa med kyrkoherde emeritus Bengt 
Wiklund, Gnarps kyrkokör och kantor Irina Nutti. 
Rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete – 
fastekampanjen ”MatRätten”. Kyrkokören inbjuder till 
kyrkkaffe med semlor i S:t Eriksgården. Kyrkbuss från 
Torget Strömsbruk kl. 10.20, Harmångers kyrka  
kl. 10.30, Brandstation Jättendal kl. 10.40.   

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: Vakanta 
Diakoner: Ingrid 0652-74 73 04, Anna-Karin 0652-74 73 05 
Barn och ungdomsverksamhet:  Therese 0652-74 73 06 
  Hanna-Karin 0652-74 73 22  
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

1 mars, Askonsdagen  
Harmångers kyrka 
Läsarsånger och psalmer i fastetid
Kl. 19.00 Enkel mässa på askonsdagen med läsarsånger 
och psalmer med kyrkoherde Sofia Aspling och sång och 
musik med Åke Berglund och Henrik Markgren. Kollekt 
till Svenska kyrkans internationella arbete – fastekampan-
jen ”MatRätten”.

Andakter på servicehusen   
Hagängsgården varje torsdag kl. 13.00 
Bergesta måndagar jämna veckor kl. 11.00 

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

DAGTRÄFF
Torsdag den 23 februari kl. 13.00 på Kalahari i Har-
månger. Medverkan av Kurt Lundbergs trio. Kaffe/te och 
smörgås serveras. Samåk gärna med varandra.  
Nästa dagträff 9 mars i Gnarp.

GNARPS KYRKLIGA SYFÖRENING 
S:t Eriksgården onsdagar ojämna veckor kl. 13.00. Alla 
hälsas varmt välkomna!

5 mars, 1:a söndagen i fastan  
Jättendals kyrka 
Kl. 11.00 Högmässa med komminister emerita Göta 
Berggren och kantor Ulla Hedman. Rikskollekt till 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS). Enkelt kyrkkaffe. 
Kyrkbuss från Gnarps kyrka kl. 10.10, Torget Strömsbruk 
kl. 10.30, Harmångers kyrka 10.40.
Efter högmässan har EFS-föreningen årsmöte i 
församlingsgården. Medlemmar och övriga intresserade 
hälsas välkomna. 

6 mars, måndag
Strömsbruks kyrka 
Kl. 19.00 Psalmer på svenska med kantor Irina Nutti.  
Vi läser, förklarar och sjunger psalmer inför de 
kommande gudstjänsterna.

FASTESYMÖTE I JÄTTENDALS  
FÖRSAMLINGSGÅRD

Måndagen den 6 mars kl 13.00 
inbjuder Stickcafé till offentligt symöte  
till förmån för fastekampanjen MatRätten. 
Gösta Strömbom och Urban Rohlin medverkar.  
Inger Enros läser ur vår ”Herres Jesu Kristi 
lidandes historia” från Markusevangeliet. 
Servering av kaffe och semla.
Alla hälsas varmt välkomna!
Stickcafé träffas måndagar jämna veckor 
kl. 13 – även då är alla välkomna.
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Kommuninformation 

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

Utställning av prisad författare 
Bergsjö bibliotek 23 januari – 10 mars 

 

Författaren, illustratören och 
konstnären Anna Höglund, fick 
2016 års Astrid Lindgren-pris 
för sitt författarskap inom  
barn- och ungdomslitteraturen. 
Nu kan du se en utställning 
med originalbilder från hennes 
ungdomsböcker ”Att vara jag” 
och ”Om detta talar man  
endast med kaniner”. 

 

Utställningen är inlånad från Region Gävleborgs  
konstsamlingar och är en del av projektet Se en bok! 
 

Servicekväll för släktforskare 
Bergsjö bibliotek torsdag 23 februari kl. 17.30–19.00 
Kom och ställ frågor till den lokala släktforskarföreningen. 
 

Har du frågor?  
Kontakta Bergsjö bibliotek, telefon 0652-362 00 

Vill du jobba i sommar? 
Du som är folkbokförd i  
Nordanstigs kommun, går ut  
år 9 på grundskolan eller år 1 
på gymnasiet och har fyllt  

15 år men inte 18 år, kan söka feriearbete hos oss.  
Ansökningstiden är 1 mars – 31 mars 2017.  
Varmt välkommen med din ansökan! 
 

Vill du veta mer? 
Information och ansökan hittar du på vår webbplats. Det 
går också bra att ringa oss på arbetsmarknadsenheten 
 

Susanne Juuso Long  0652-363 39 
 

Christina (Thina) Wallin  0652-360 22 
 

Pär Karlsson   0652-360 24 
 

nordanstig.se/feriearbete 

Kommunfullmäktige sammanträder  
Måndagen den 6 mars 2017 kl. 18.00 
Du kan ta del av ärendelistan cirka en vecka innan  
sammanträdet på kommunens bibliotek och på vår webb-
plats nordanstig.se/politik. Den finns också  anslagen på  
kommunkontorets anslagstavla. 
 

Allmänhetens frågestund 
Du kan ställa frågor till kommunfullmäktige. Skicka in din 
fråga senast fem dagar före ett sammanträde. Du får ditt 
svar muntligt på sammanträdet. 
 

Hit skickar du din fråga: 
 Nordanstigs kommun, Eva Engström, Box 56, 820 70 Bergsjö.  
 Du kan även lämna den direkt i kommunhuset på Södra Vägen 14 
 i Bergsjö, eller mejla till kommun@nordanstig.se 
 

Allmänheten är välkommen  
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och du är 
välkommen som åhörare till Kulturhuset Bergsjögården  
på Södra Vägen 4 i Bergsjö. 
 

Se sammanträdet på webben 
Vi webbsänder varje sammanträde och du kan också se  
sammanträden i efterhand på nordanstig.se/webbkf 
 

Vill du veta mer? 
Kontakta Eva Engström, kommunsekreterare  
0652-361 03 
 

nordanstig.se/politik 

Gratis sommarlovsaktiviteter 2017 
Föreningar – vill ni vara med och ordna sommarlovs- 
aktiviteter för barn och ungdomar?  

 

Förra årets aktiviteter  
blev mycket uppskattade och  
barnen erbjöds bland annat gratis 
simskola, prova-på-golf och  
ridläger.  
 

Vi har även i år ansökt om  
statliga medel till att ordna gratis 
sommarlovsaktiviteter för barn 
och unga 6–15 år.  Nu vill vi 
samla intresserade föreningar för 
planering av sommaren 2017. 
 

 

Vi kommer att hålla ett planeringsmöte under våren.  
Vi informerar om tid och plats i nästa Nordanstigarn. 
 

För mer information och intresseanmälan  
Kontakta vår ungdomssamordnare  
Christin Hübenette 
0652-362 14 eller 073-275 54 95 
christin.hubenette@nordanstig.se  
 

nordanstig.se/sommarlov 

Kom ihåg att söka föreningsbidrag! 
nordanstig.se/föreningsbidrag 
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RUSALKA - Lör 25 februari kl. 19.00

Arrangör: Föreningen Bergsjögården, 0652-104 90  
bergsjogarden@gmail.com www.upplevnordanstig.se

Folkets Hus och Parker livesänder Rusalka från 
Metropolitan i New York med Kristine Opolais 
i huvudrollen

Kristine Opolais gör huvudrollen i en ny uppsättning 
av operan som blev hennes stora genombrott: Dvořáks 
sagoopera om den kärlekstörstande sjöjungfrun Ru-
salka. Sir Mark Elder dirigerar Mary Zimmermans nya 
uppsättning. I rollerna ses även Brandon Jovanovich 
som prinsen som fångar Rusalkas hjärta, Katarina Da-
layman som Rusalkas rival, Eric Owens som Rusalkas 
far Vattenanden, och Jamie Barton som träskhäxan 
Ježibaba.

Biljettpris: 250 kr inkl. pausfika.  
25% rabatt upp till 26 år.  
Förboka gärna din biljett.  
Du kan betala kontant eller med swish i kassan.

Opera live från MET våren 2017 
25 mars Idomeno av Wolfgang Amadeus Mozart 
13 maj Rosenkavaljeren av Richard Strauss

Kom och prata trygghetsboende med oss! 

Vad är viktigt för dig? 
Vi vill veta vad du tycker och bjuder nu in till dialog-
möten. Vi kommer att beskriva några trygghetsbostäder  
i andra kommuner och vad andra sagt är viktigt.  
Vi diskuterar tillsammans kring vilka alternativ som finns 
och du beskriver vad som är viktigt för dig. 
 
Dialogmöten tisdagen den 21 mars 
 

Röstagården i Harmånger  9.30–11.30   
Kulturhuset Bergsjögården  13.00–15.00   
Blå Gården i Gnarp  16.00–18.00  
 
Om du har frågor och funderingar, kontakta  
Malin Rutström, vård- och omsorgschef  
0652-361 28 
malin.rutstrom@nordanstig.se 

Hjärtligt välkommen! 
Malin Rutström, vård- och omsorgschef 

Helene Ersson, kommunal revisor, KPMG AB 
Birger Tellin, vd, Nordanstigs Bostäder AB  

På många platser i landet byggs senioranpassade, moderna lägenheter kombinerat med  
ytor för social samvaro. Bostäderna har snabbt blivit populära och efterfrågan har ökat 
snabbt det senaste året. Nu undrar vi – är trygghetsboende ett alternativ för dig?  
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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

Boende finns på trafikskolan 
Info: 0651-122 33

n Intensivutbildning för bil och MC 
n Handledarutbildning 
n Riskettan

Körkort för bil i vår!

Yamaha XJ6

Citroén C4

För: Grävning av grunder, avloppsanläggningar  
och infiltrationer, anläggning av vägar, planering, 
transporter, lyftarbeten, rivningsprojekt m.m.

Vi har det som behövs!

thisab@telia.com   www.thmaskiner.se

Industrivägen 
Strömsbruk

0650-74 02 15 
070-217 82 92

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

Att stämpla ROTPOST är en mycket lönsam och intressant för- 
säljningsform för era slutavverkningar.

Ni drar maximal fördel av den ökande konkurransen i regionen och 
har större möjlighet att själva påverka villkoren för er virkesaffär.

Gnarps Skogsvård AB hjälper er med upprättande  
av stämplingslängder och anbudsunderlag.

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

Vi har flyttat
till Svanbacken 

(bredvid ”Stenhuggarn”)
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Välkommen till ICA Starks!

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

Erbjudanden som gäller vecka 8

Botanical flytande tvål 500ml 
      (Ord. 12:90/kg)     

Jättegouda Ockelbo ost    

Snart är det sportlov!

Piroger Gorbys 120g 

Pizza ICA 360-380g   
 (Ord. 27:90/st)  

Leksands knäcke 830g 
Normal/Brungräddat (ord. 24:90/st)    

En riktigt bra mataffär för dina dagliga inköp. 
Vi ses i butiken!

8:90
/st

Festbrus Vasa 1.5l 
(Ord. 16:50 + pant/st)  

2 för 20:-

2 för 40:-

2 för 15:-
+ pant/st

59:90
/kg

Capricciosa, Salami, 

Mozzarella, Kebab, Hawai
2 för 40:-
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Auktoriserat 
VVS företag

 

 

 VVS företag
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 VVS företag
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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

070 - 67 29 721

Ingenting är omöjligt, 
jag fixar det mesta!

www.blixtensvapen.se

 

 

 
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 

VI UTFÖR DET MESTA INOM
VVS-INSTALLATIONER

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

 Värme- och vedpannor

 Värmepumpar

 Badrums- och köksinstallationer

 Installation av vatten och 
 avlopp m.m.

Ledig 1:a i Bergsjö
Från 1 mars. Se vidare www.spfastigheter.se 

Tel: 060-15 14 30

Markentreprenad

070-66 01 456
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Mormor Bricken Nyberg (1890-1976) från Mårtens i Gnarp var f-d på 
tennisspelarna i TV, såg ingen som helst spänning i Davis cup-match-
erna i början på 1960-talet. Att alls visa tennis i TV var enligt henne 
förkastligt. På hennes tid fanns ju också bara en kanal att välja på.

De ”bevrer alldeles i onöa” i stället för att hjälpa till med slåttern, 
resonerade hon om tennisspelarna, på gammal-Gnarpsmål.

Att ”bevra” är fritt, och gissningsvis, att kämpa på. Som bävrar gör då 
de oupphörligt fortsätter att reparera sina fördämningar när tvåbenta 
djur försöker riva dem.

Hon hade släktband till Bydénarna i Gnarp, ett par-tre generationer 
före ÖB Micael Bydén. Och hon hade också befälskvaliteter, var liten 
och krokig men bestämde över de två ungkarls-sönerna. Det var hon 
som avgjorde när slåttern skulle börja, hon hade spaning mot grann-
gården Pernils.

Hon skämdes över sin piprökning och sitt fredliga kortspel patiens. 
När någon kom på besök släcktes och gömdes pipan. Den syndiga 
kortleken slängdes i bakbordslådan.

Som 13-åring och fanatiskt idrottsintresserad hade jag alls ingen för-
ståelse för hennes fördömande av tennisspelarna Jan-Erik Lundqvists 
och Uffe Schmidts aktiviteter.

Om Bricken Nyberg fått chansen att rösta på någon Jerringpristagare 
garanterar jag att hon avstått. Dagens hästsport skulle hon ha klassat 
som något för snobbar som med blankputsade hästar hoppar över 
konstruerade hinder eller sprätter omkring i dressyr -  när det finns 
hur mycket nödvändigt arbete som helst i skogen och på åkrarna för 
både människor och hästar.

Golf hade hon nog bedömt vara ett simpelt jordbruk, med även det 
finklädda, som slår med käppar trots att de är för unga för att behöva 
stöttning. Dessutom på åkrar som för mänsklighetens överlevnad 
borde nyttjas för köksväxter, spannmål eller vall.

Och att bada fort i simsport var definitivt inget för Bricken Nyberg. 
Hon höll hellre i gång med att stampa takten till Thore Skogman-låtar.

Jag tror annars att hon gillade Sven Jerring, radiorösten som gått till 
historien för Barnens brevlåda och ”japaner, japaner,  överallt japa-
ner” efter förlustmatchen i fotboll för Sverige mot Japan i OS  i 
Berlin 1936. För den som vill leta sig fram i radioarkivet rekommen-
derar jag hans sammanfattning av denna olympiad och hans gripande 
oro om vad som skulle komma efter den. Tre år senare var ju andra 
världskriget i gång med OS-invigaren  Adolf Hitler som härförare.

Sverker Söderström, Gnarp

Mormor hade inte  
röstat om Jerring-priset

Visste du detta?

NYHET! Nordanstigarn kommer då och då i mån av utrymme att publicera 
artiklar med ursprung från Nordanstigs Kommun. Vår intention är att belysa, 
människoöden, företagsamhet m.m. med en positiv vinkling.

Bricken Nyberg läste sin tidning men hoppade nog över sportsidorna.

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!

Tel - 0700 911 900Du bjuder gästen,

vi fixar resten!

Catering när den är som bäst
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• Berg, jord och luftvärmepumpar
• Vi utför service på Nibe
• Vi utför alllt inom VVS
• Egna certifierade kyltekniker

Tobias: 010-45 86 696  •  radiatorvvs.se 

KONTAKTA 
Våra lokala Nordanstigsmontörer
Emil: 070-654 02 10
Lennart: 070-654 34 00

ICA Bussen
Från Gnarp till ICA Starks 

                 Harmånger

Åk med ICA bussen
Varje fredag kan du åka från Brobergs i Gnarp 9.30, Hällan ca: 9.40, 
Grönviken 9.50, Hårte 10.00 och Himelska 10.50. Ca 10.20 är 
bussen vid Landsvägen och hämtar upp.
Om du kontaktar Magnus (070-267 35 26) så kan han precisera 
turen när han vet vart ni vill åka ifrån. Turen kostar 25 kr och behöver 
någon åka till apoteket så säger man bara till. Magnus hjälper till att 
lasta dina matkassar och ge dig en skön tur hem.

Välkommen 
till Hälsinglands största tygbutik! 

Nu även med garner i sortimentet!

Besöksadress:  
Stationsvägen 46, Gnarp

Tel: 0652-240 30    
info@wahlmantextil.com  
www.wahlmantextil.com

Mån-fre  11.00-17.00 
Lör 10.00-14.00 
Sön Stängt

Öppettider

Nya ägare! Viola och Diana Schavon har 
övertagit Wahlman Textil Import i Gnarp.

Ola Wahlman tackar alla kunder och vänner 
samt önskar de nya ägarna lycka till!

Ett urval av gardintyger med 50% rabatt på ordinarie pris 
och modetyger prissänkt till 19:-/m oavsett tidigare pris. 

Nyhet! Handfärgade garner och garner från italienska 
Mondial finns nu i butiken

• Service och reparationer av fritidsmaskiner
• Service av trädgårdsmaskiner
• Reservdelar och tillbehör
• Försäljning av begagnade delar och maskiner
• Däckverkstad

Bladet publiceras på www.njurunda.nu 
där du även hitt ar utgivningsplan.
Kontaktperson: Viola Bogstag, 
073 507 51 31, webbmera@gmail.com

Nå ut ti ll Njurundaborna
Från Bredsand ti ll Armsjön

För företag, föreningar och privat.
NB innehåller noti ser, annonser, 
reportage, evenemang.
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FÖRENINGSINFORMATION

               Bergsjö har Årsmöte  
På Bollesalen måndag den 6/3 kl. 14.00

Vi bjuder på förtäring. Välkomna!

Årsmöte Nordanstigs Skoterklubb  
Pensionat Björken Hassela 23/2 kl. 19.00

Vi bjuder på smörgåstårta.

Välkomna!

Vill du börja på ridskola? 
Välkommen till Gnarps ridklubb
Nyheter 2017
•  Drop in grupp för vuxna som vill  
 rida bara i bland.

•  Ridskola på lördag fm.

•  Ridlekis för nybörjare och vuxengrupp för dig som  
 har ridit förut.

•  Introduktionskurs i körning.

•  Lär dig grunderna och prova på.

•  Prova på grupp för killar.

•  Vi har även några lediga platser för nyb-vana på  
 ordinarie lektion.

•  Ponnyridning.

•  Prova på att rida.

•  Drop-In 40 kr, kontant eller swish.

Kolla vår hemsida för mer info: gnarpsridklubb.seÅrsmöte Röda Korset Gnarp 
S:t Eriksgården måndag 27/2 kl. 18.30

Välkomna!

PRO:s Veteranberättartävling 
S:t Eriksgården Gnarp måndag 27/2 kl. 13.00

Vi bjuder på kaffe och semla. Välkomna!

Tel.nr. 073-827 01 01, Hemsida: kalaharihgr.n.nu

Vi finns på Strömsbruksvägen 29 och Backvägen 2, 
820 75 Harmånger.

Kalahari

KALAHARI
HARMÅNGER

Rutavdrag

Öppettider i Klädbutiken: 
Vardagar 09.00-15.00

Öppettider Kalahari: 
Vardagar 09.00-17.00

Fettisdagen den 28/2 serverar vi kaffe 
med hembakad semla i vårt café (35:-) 
Besök vår butik på Backvägen 2: 
Kläder, hemtextil, stuvar, 
handarbeten och sybehör.

Vi utför Rut-tjänster i Nordanstig  
bl.a. städning och snöskottning 

ÖVRIGT

Strömsbruksvägen 2 (samma parkering som ICA)

Vildmarksbyxa
med stretchpaneler. Dam & herr 

S-XXL, Ord. 799 kr 

Nu 595 Kr

WCT byxa med raka ben
S-5XL  Ord. 139 kr

Nu 100 Kr

Öppettider och fler erbjudanden: facebook.com/bmjfritidsprodukter

Tfn: 070-576 47 87

Vild
mark
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or 
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I Herthas ateljé 
Familjeföreställning från 4 år
Lördag 25 februari kl 14.00 
Godtemplargården i Jättendal

Hertha stökar i sin ateljé. Varje dag lockar leran till lek! Hertha  
knådar, formar masker, djur och drömmar. Aldrig har hon varit så  
gammal – och aldrig har hon haft så många idéer som vill bli till!  
Bara en skulptur till! Och en till! Och fågeln ska ju bli klar – för hon 
måste komma till Florens – det har hon lovat. Men vem är det som  
tassar omkring härinne? Hur kom hen hit? Genom den stora lerugnen?

Arrangörer: Nordanstigs teaterförening och IOGT-NTO Dalens Ros med stöd av Riksteatern Gävleborg.

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

Biljettpris: 40 kr 
Välkommen att förboka på 
telefon 070-226 19 80.
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Familjeföreställning från 4 år
Lördag 25 februari kl 14.00 
Godtemplargården i Jättendal

Arrangörer: Nordanstigs teaterförening och IOGT-NTO Dalens Ros med stöd av Riksteatern Gävleborg.

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

NEWSIES - liveinspelning från Broadway. Nu visar vi succémusikalen 
Newsies från Broadway. En fartfylld musikal med massor av livliga sång- 
och dansnummer, presenterad av Disney. Musikalen vann Tony Award 
2012 för bästa musik och bästa koreografi.

Arrangör: Föreningen Bergsjögården i samarbete  
med Folkets Hus och Park.

Historien bygger på verkliga händelser 1899. Ett gäng tidningspojkar (”newsies”) längst ner på samhällsbotten går i strejk, 
och blir osannolika hjältar när de gör uppror mot New Yorks mäktigaste män. Det blir en kamp om att slåss för sina rättighe-
ter och ändå fortsätta att vara sig själv. Newsies är iscensatt av ett prisbelönt team, med musik av Alan Menken (Skönheten 
och odjuret) och Jack Feldman (Lejonkungen II: Simba’s stolthet) och libretto av Harvey Fierstein (La cage aux folles) med 
koreografi av Christopher Cattelli (South Pacific) och i regi av Jeff Calhoun (Big River).

Tisdag 28 februari kl. 19  -  Kulturhuset Bergsjögården

Välkommen att förboka på 0652-104 90 eller  
bergsjogarden@gmail.com

Kontant betalning alternativt swish  
i samband med föreställningen.

Biljettpris: 180 kr

www.upplevnordanstig.se
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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

-07 VOLVO S80 2.5T  Momentum

Aut., drag

Outlet pris  . . . . . . .79.900:-

-04 AUDI A6, 3.0 QUATRO

Skinnklädsel. 6-vxl, drag

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

-08 VOLVO V50 2.4

Auto, fullservad, svart

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

-05 PEUGEOT 407  SW 2.0 HDI

Panaramaglastak, drag

Outlet pris  . . . . . . .29.900:-

-02 SUBARU OUTBACK 2.5

Aut. Skinnklädsel, drag 4WD

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

-98 AUDI CAB 2.6E

Automat - El cab

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

-08 HYUNDAI MATRIX 1.8

En ägare. Fullservad.

Outlet pris  . . . . . . .46.000:-

-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:-

-07 FORD FOCUS 1.8 COMBI

Drag, vinterhjul

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

-03 BMW 760, V12

Superskick! (Samlarbil)

Outlet pris   129.000:-

-08 VOLVO C30 1.6D

AC - Drag

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

-04 HYUNDAI SANTA FEE 2.4, 4WD

Drag - Fint skick

Outlet pris  . . . . . . .42.000:-

-01 TOYOTA COROLLA 5D

13000 mil. Nybesiktad!

Outlet pris  . . . . . . .26.000:-

-10 RENAULT CLIO 5d

AC - Vinterhjul

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

-06 VOLVO V50

AC - Vinterhjul

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

-01 VOLVO V70 2.4

Drag - Vinterhjul

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

-06 VOLVO V70 2.4

Business, blå metallic, drag

All utrustning.

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

-10 VOLVO V70 D5 MOMENTUM

6 vxl, drag

Outlet pris  . . . . . . 119.000:-

-99 MERCEDEZ E240 COMBI

Aut. drag

OBS pris  . . . . . . . .29.900:-
PÅ VÄG IN

-06 TOYOTA COROLLA 1.6 COMBI

ACC, SOV-däck

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

-04 DODGE RAM PICKUP 

5.7 Liter HEMI, aut. Grå metallic

Fint skick!
Outlet pris  . . . . . .169.000:-

PÅ VÄG IN
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-03 MERCEDEZ E320 ELEGANCE

Aut. Superskick!

Outlet pris  . . . . . . .69 000:-

-05 PEUGEOT 307 2.0 SW

Panoramatak, fullservad!

SUPERSKICK!

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

070-351 54 44      Outlet Center     070-351 54 44

-06 SAAB 9-5 2.0 COMBI

Svart.

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

-98 VOLVO S40

Endast 9500 mil, en ägare. Fullservad och

i superskick!
Outlet pris  . . . . . . .29.000:-

-05 CITROÉN C5 2.0 CC

ACC, drag

Outlet pris  . . . . . . .34.000:-
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!

BILFÖRMEDLING 

070-351 54 44

Gör ett besök i butiken!

15%  rabatt på kassetter
10%  rabatt på kaminer  
 & murspisar

Forsavägen 5, 820 75 Harmånger
Tel: 0652-307 81, 070-677 55 15

www.varmebutiken.nu       
e-post: info@varmebutiken.nu

Ord.öppettider.
Mån 10-19, tis-tors 10-17

Vi finns även på facebook

Se vår utställning av kaminer, spisar och luft- 
värmepumpar. Vi har helhetslösningen för Dig.

Erbjudande från

Gäller 21-28 februari

Tisdag 21 feb öppet 10-18, Amir från Keddy 
finns på plats.

Tanka bilen i Jättendal 
och Stocka diesel & 95 okt.

För båten, Stocka Sjömack 
diesel & 95 okt.



SPORTSMAN 
 570 SP

VINSCH OCH PLOG-PAKET 
PÅ KÖPET. TRAKTORMODELL.

104.900:- 
INKL. MOMS.

VÅRA FODERLEVERANTÖRER

Hästbutiken

VI HAR ALL TÄNKBAR 
UTRUSTNING FÖR 

SKOGSARBETE 

Skyddskläder, hjälmar, 
olja, svärd, kedjor m.m.

FODER 
TILL DINA TVÅBENTA 
& FYRBENTA VÄNNER 

täcken till hästen 

både inne och 

utomhus

ladda med 
B-vitaminer!

EN REJÄL FAMILJE- 
& ARBETSSKOTER
550 Widetrak LX
Ord. 84.900:-

JUST NU
76.900:- 
INKL. MOMS.

Köp två valfria produkter från
NAF Care sortiment och få en

GRATIS NAF bag

S

Fogelsta FS1425
Obromsat släp. Vagnen på bilden är extrautrustad.

Pris från 

10.900:-
inkl. moms

Fogelsta S1938
Glöm inte ditt skotersläp. 
Plats för två skotrar. Finns även med kåpa.

Flera 
modeller 

finns!

KAMPANJ PÅ 
MOTORSÅGAR FRÅN 

HUSQVARNA 545
Utvecklad för krävande arbeten 
som utförs av entreprenörer och 
markägare. 
Gäller t.o.m. 30/4.

Nu 

5990:-
ord. 7800:-

HUSQVARNA 445 TrioBrake
Stark allroundsåg för dig som 
värderar professionell kvalitet.
Begränsat antal. Nu 

3990:-
ord. 6000:-

Öppettider
Vardagar 07.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

0650-54 34 34
www.xyzmaskin.se
Hallstaåsv. 37, H-VALL


