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ROCK AROUND THE CLOCK PRODUCTIONS
presenterar kommande evenemang

På Stocka Folkets Hus

The Animals (med hits som: House of the rising sun, 
We gotta get out of this place och många många fler).

Samtliga konserter star-
tar kl. 19.00 och är två 
avdelningar med fika-
paus. Biljettpris 250:-   
För mer info:  
070-667 97 59

ONSDAG 21/2 KL 19.00 
SWEDENS CLEARWATER REVIVAL

SÖNDAG 4/3 KL 19.00

HITKAVALKAD!

Gryttje Slakt & Lantbruk
Legoslaktar Nöt, Får, Gris och Vilt.  

Vi både styckar och paketerar.

Ulf 073- 833 94 57   
Teresia 070-145 68 02

Lammkött från 90:-/kg
Gryttje 649, 820 77 Gnarp

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 Jättendal  

Mats Olsson  
070-351 54 44  

Hus och villa  •  Fönstermålning & Renovering året runt
Utvändigt måleri  •  Dekorationsmålning  •  Färgsättning 
Kunskaper inom modern som såväl äldre måleriteknik

Västansjö 
Måleri

070-529 50 67
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GUDSTJÄNSTER 
BERGSJÖ 
25 februari, 2 i fastan gemensamt i Ilsbo och Hassela. 
28 mars, onsdag kl. 10.00 Andakt på Bållebo. 
28 mars, onsdag kl. 11.00 Andakt på Sörgården. 
 4 mars, 3 i fastan kl. 15.00 Gudstjänst. Göta Berggren. 
 
ILSBO 
25 februari, 2 i fastan kl. 15.00 Gudstjänst.  
Fredrik Unger.  
 4 mars, 3 i fastan gemensamt i Bergsjö.   
 
HASSELA 
25 februari, 2 i fastan kl. 12.00 (Obs tiden) Högmässa. 
Konfirmander deltar. Fredrik Unger, Carola Fridh och 
Jessica T Ek.   
 4 mars, 3 i fastan gemensamt i Bergsjö.   
 

SYFÖRENINGARNA 
Bergsjö, måndag 19 februari kl. 13.00 
Måndag 26 februari kl. 13.00. 
Ilsbo, torsdag 22 februari kl. 13.00. 
Hassela, tisdag 20 februari kl. 12.00 gemensamt med 
Jättendal och Gnarps syföreningar. 

 

 

BERGSJÖ FÖRSAMLING 

KULTUR/CIRKLAR 

I SAMVERKAN MED 

Expeditionsärenden hänvisas till Bergsjö 0652-74 74 90 
www.svenskakyrkan.se/bergsjo 
bergsjo.forsamling@svenskakyrkan.se 
Kyrkoherde 0652-74 74 94, diakon 070-270 74 27 
Kamrer 0652-74 74 91, kantor 0652-104 19, 107 27 
Vaktmästare Bergsjö 0652-74 74 95  
Ilsbo 0650-74 24 90, Hassela 0652-405 00 

Swish: 
Bergsjö kyrka 123 259 2558 
Ilsbo kyrka 123 676 6992 
Hassela kyrka 123 092 4993 

VÅRENS DAGGRUPPER 
Bergsjö onsdag kl. 13.00:  
 21 februari, Britt-Marie Åström läser egna noveller. 
 21 mars, Gemensam sopplunch Bergsjö-Ilsbo-Hassela med 
Röda Korset. Anmälan senast måndag 19 mars, 0652-10976. 
 4 april, Sittyoga med ledare Jessica T Ek. 
18 april, Sopplunch med Röda Korset. Anmälan senast  
måndag 16 april till 0652-109 76. Jessica T Ek och Signe Ek  
berättar om sin resa till Indien. 
16 maj, Vårlunch med Röda Korset. Anmälan senast måndag 
14 maj till 0652-109 76. 
23 maj, Gemensamt  med Ilsbo-Hassela. Avslutningslunch  
kl. 12.00 därefter ikonmålning med Christina Nyström. 
 
Ilsbo onsdag kl.13.00: 
28 februari, Britt-Marie Åström läser egna noveller.  
21 mars, Gemensam sopplunch i Bergsjö med Röda Korset. 
Anmälan senast måndag 19 mars, 0652-109 76. 
25 april, Jessica T Ek och Signe Ek berättar om sin resa till 
Indien.   
23 maj, gemensamt i Bergsjö. Avslutningslunch kl. 12.00 
därefter ikonmålning med Christina Nyström.  
  
Hassela tisdag kl. 13.00:  
27 februari, Hur går det till på en begravningsbyrå? Kom och 
möt Kajsa Råbom som berättar och svarar på frågor.  
21 mars, Gemensam sopplunch i Bergsjö med Röda Korset. 
Anmälan senast måndag 19 mars, 0652-109 76. 
24 april, Jessica T Ek och Signe Ek berättar om sin resa till 
Indien. 
23 maj, onsdag gemensamt  i Bergsjö. Avslutningslunch  
kl. 12.00 därefter ikonmålning med Christina Nyström. 

Alla hjärtligt välkomna. Ingen anmälan behövs. 

Observera att söndag 25 februari börjar högmässan 
kl. 12.00 i Hassela kyrka.  

Vilken fantastisk, högtidlig och vacker mottagning vår 
nya kyrkoherde Fredrik Unger fick ta emot. Denna dag 
kom 170 personer till Bergsjö kyrka och alla besökare 
hade nog en varm känsla inombords när de återvände 
hemåt igen i ett vackert vinterlandskap. 
Tack alla! 

Behöver du träffas i Anhöriggruppen. Kom till  
Hassela församlingshem tisdag 20 februari kl. 10-12 

LUNCHMEDITATION 
Bergsjö Trefaldighetskapell torsdagar med start  
22 februari kl. 12-12.45.  
Avslappning, återhämtning, ibland total tystnad, 
ibland stilla musik. Vi går in i tystnaden kl. 12.15 
och efter det är dörren låst. Det tar max 30 minuter. 
Frågor: Jessica T Ek, 070-270 74 27 
jessica.tranlander.ek@svenskakyrkan.se 
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MOT NYA TIDER!
Efter några veckors hamrande och spikande börjar vi 
äntligen komma i ordning med vår nya delikatessdisk. 
Nu fi nns det butiksgrillad kyckling, smörgåstårtor och 
charkbrickor för beställning och färsk fi sk över disk. 
Personalen är tillbaka efter några dagars utbildning 
och längtar efter att få hjälpa dig hitta dina gamla och 
nya favoriter!

SNABBARE OCH MER DRIFTSÄKER PANTMASKIN
Under förra veckan installerade vi vår nya snabba pantmaskin. 
Maskinen är dubbelt så snabb och fyra gånger driftsäkrare! 
Dessutom är maskinen utrustad med världens första 
returautomatsystem för snabb 360-gradersidentifi ering 
– nu kan du mata på burkar snabbt och smidigt 
utan avbrott.

Tack för att ni har varit så förstående under byggtiden!

Hälsningar från oss på ICA Kvantum Kvissleby.
– För både vardag och fest!

Nu rör vi 
om i grytan!om i grytan!

SNABBARE OCH MER DRIFTSÄKER PANTMASKIN
Under förra veckan installerade vi vår nya snabba pantmaskin. 

om i grytan!om i grytan!

SNABBARE OCH MER DRIFTSÄKER PANTMASKIN
Under förra veckan installerade vi vår nya snabba pantmaskin. 

 Abrakadabra! 
Från ka�  dryck ti�  varm dusch. 

   34 små pantade PET-fl askor 

 motsvarar lika mycket 

    energi som går åt för a�  

duscha i 10 minuter. 

�

�

�

    energi som går åt för a�  

��
Erik & Katarina med medarbetare

Öppettider
Måndag–lördag 7–23
Söndag 8–23

Förbutiken är öppen
Måndag–fredag 7–20 
Lördag 7–18
Söndag  8–18

Kvissleby
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GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER

19 februari, måndag 
Gnarps kyrka 
Kl. 18.30 Stilla kvällsmässa med komminister Signe Ek 
och kantor Irina Nutti. Stiftskollekt till Uppsala Stadsmission.

5 mars, måndag 
Harmångers kyrka 
Kl. 18.30 Aftonsång med kyrkoherde Sofia Aspling och 
kantor Irina Nutti. Rikskollekt till Svenska kyrkans inter-
nationella arbete. 

4 mars, 3 söndagen i fastan  
Jättendals kyrka 
Kl. 11.00 Högmässa med kyrkoherde Sofia Aspling, kan-
tor Ulla Hedman och Jättendals kyrkokör. Rikskollekt till 
Svenska kyrkans internationella arbete. Kyrkbuss från 
Gnarps kyrka 10.00, Torget Strömsbruk 10.20, Harmångers 
kyrka 10.30.

25 februari, 2 söndagen i fastan     
Strömsbruks kyrka 
Kl. 11.00 Högmässa med kyrkoherde Sofia Aspling och 
kantor Irina Nutt. Rikskollekt till EFS. Kyrkbuss från 
Gnarps kyrka 10.10, Brandstation Jättendal 10.20, Har-
mångers kyrka 10.30.
Jättendals kyrka 
Kl. 18.00 Musikmeditation – Februarivila. Se ruta här intill!

DAGTRÄFF  
Torsdag den 1 mars 13.00 Kalahari i Harmånger. 
Kersti Norell Norman och Gunhild Andersson berättar 
om skolan förr i tiden (som blev inställt i Jättendal pga 
snöovädret 1/2). Kaffe/te och smörgås serveras. Samåk 
gärna med varandra. 

ÖPPET CAFÉ I STRÖMSBRUK     
Måndagar och torsdagar 15-17 i kyrkans lokal vid torget. 
Alla är välkomna!

Andakter på servicehusen    
Hagängsgården varje torsdag kl 13.00 
Bergesta ”Kyrkstund” måndagar ojämna veckor kl 11.00 
(OBS! byte av vecka till ojämna).

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

GNARPS KYRKLIGA SYFÖRENING  
Vi träffas på onsdagar ojämna veckor kl. 13 i S:t Eriks- 
gården.

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 
Komminister: Signe 0652-74 73 02 
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

STICKCAFÉ I JÄTTENDAL  
Vi träffas måndagar jämna veckor kl 13 i Jättendals för-
samlingsgård. 

SAMTALSGRUPP FÖR VUXNA OM LIVET 
OCH TRON   
Vi träffas på S:t Eriksgården i Gnarp kl. 19 – 20.30 tisdag 
20 februari (och därefter 20/3, 17/4 och 22/5)
Samtalsledare Therese Svensson. Varmt välkomna! 

GNARPS KYRKLIGA SYFÖRENING  
Vi träffas på onsdagar ojämna veckor kl 13 i S:t Eriksgården. 

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

När det fruktansvärda inträffar. När katastrofen är ett faktum. 
Ge människor kraft att bli starkare tillsammans!

att resa sig starkare SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr
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Har tomten förlorat renen och kommit på villovägar?

FÖRENINGSINFORMATION

Tid: 22 februari kl.  18.00
Plats: Aspv. 1A, Bergsjö

Årsmöte Vänsterpartiet Nordanstig

Alla medlemmar, nya såväl som gamla, 
hälsas välkomna! /styrelsen

   PRO Bergsjö    
Årsmöte mån den 5 mars kl. 14 

på Bergsjögården i Bergsjö

Välkomna!

 Föreningen bjuder på förtäring.

 
 

        

       

        

       

          

          

           

                

                

             

                 

                 

                    

                

  

Nordanstigarn nr 292
Du har chans att vinna en Trisslott!

Lösningen skickas in senast nästa 
utgivning av Nordanstigarn!

Namn:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adress: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Postadress:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Skicka in din lösning snarast till: 
Nordanstigarn 
Strandvägen 33 
820 74 STOCKA

Välkomna!
Stocka Folkets Hus förening

Stocka Folkets Hus

Nu VARJE söndag  
under våren. 
NY TID 14.45OBS!
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Ungdomar – vill ni jobba i sommar? 
Du som är folkbokförd i Nordanstigs kommun, går ut år 
9 på grundskolan eller år 1 på gymnasiet och är mellan 
15 till 17 år, kan söka feriearbete hos oss. 
Ansökningstiden är 1 mars till och med 31 mars 2018. 
Mer information och ansökningsformulär hittar du på 
vår webbplats.  
Det går också bra att ringa oss: 
    Susanne Juuso Long 0652-363 39, 070-190 09 91 
    Christina (Thina) Wallin 0652-360 22, 070-241 30 91 
    Pär Karlsson 0652-360 24, 072-534 17 00 

Varmt välkommen med din ansökan! 

nordanstig.se/feriearbete 

Kommuninformation 

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

Följ med oss till framtidens boende! 
Vi planerar för att 
bygga om delar av 
Hagängsgården till 
trygghetsboende. Ett 
trygghetsboende är en 
mellanboendeform som 
blir allt vanligare i Sve-
rige. Boendet ger möj-
lighet till social sam-
varo och tillgång till 
viss service i lokalerna. 
Torsdag den 1 mars åker vi på studiebesök och tittar på 
Ljusdalshems trygghetsboende på Gärdeåsen i Ljusdal. 

Låter det intressant? Då är du varmt välkommen att följa 
med oss på resan. Vi åker med Anderssons Buss med av-
gång från Bergsjögården, Bergsjö, klockan 8.15. Därefter 
påstigning vid Bergesta, Gnarp 8.40 och Snäckan 
i Harmånger, klockan 9.00. 

Vi äter gemensam lunch på Ljusdals Hembygdsgård. Re-
san är gratis, men lunchen betalar du själv. 

 Anmälan senast måndag 26 februari till: 
     Berit Danielsson 
     070-349 83 97 
    berit.danielsson@nordanstig.se 

Föreningar – hög tid att söka bidrag 

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 
Lokalt aktivitetsstöd 1 juli – 31 december 2017. 
Ansök senast söndagen den 25 februari 2018.   
 

Hyresbidrag för kommande hyreskostnader enligt avtal 
eller tillfälliga hyreskostnader för det gångna året.  
Ansök senast torsdagen den 1 mars 2018. 
 

Drift- och underhållsbidrag för kostnader gällande egna 
lokaler och anläggningar under det senaste räkenskaps-
året. Ansök senast torsdagen den 1 mars 2018. 
 

Alla ideella och ekonomiska föreningar 
Projekt- och Visionsbidrag för projekt och investeringar. 
Ansök senast torsdagen den 15 mars 2018. 
 

Bidrag sökbara under hela året 
Kommunstyrelsens spontankassa upp till 25 000 kronor.  
 

Bidrag till ledarutbildningar, 5 000 kronor per deltagare. 
 

Mer information och ansökningsblanketter 
hittar du på nordanstig.se/föreningsbidrag 
För frågor kontakta Monica Enros, handläggare 
0652-361 57, monica.enros@nordanstig.se 

ihåg att fotografera Nordan-
stigsmotiv till nästa års miljö-
almanacka? Vi behöver bilder 
från alla årstider. Skicka dem 
till anna.hesselgren-
heijbel@nordanstig.se 

Pssst… Du kommer väl  

Det här händer på våra bibliotek 
Servicekväll för släktforskare 
Bergsjö bibliotek torsdagen den 22 februari klockan  
17.30–19.00. 
Kom och ställ frågor till medlemmar i den lokala släkt-
forskarföreningen. 

Bokcirkel på Hassela bibliotek 
Start 22 mars klockan 17.30. 
Vi läser fyra bokklassiker under året, en bok per träff då 
vi diskuterar det vi har läst. 
Till första träffen ska vi läsa Tjärdalen av Sara Lidman. 

Vill du vara med?  
Anmäl dig till Annelee Larsson 073-818 02 99. 

Har du frågor? Bergsjö bibliotek, 0652-362 00 

nordanstig.se/bibliotek 
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Följ oss på Facebook och Instagram 
facebook.com/nordanstigskommun 

En föreställning du blir lyckligare av 
Clownen Daff Daff be-
söker under vecka 8 
våra förskolor. Det här 
är den tredje och näst 
sista konstformen som 
nu kommer till Nordan-
stigs förskolor genom 
Skapande förskola. 
Söndag 25 februari ger 
Daff Daff familjeföre-
ställningen ”Hoppsan 
Daff Daff”. Föreställ-
ningen är öppen för 
alla, är gratis och riktar 
sig till barn från tre år. 
Daff Daff lovar en före-
ställning full av värme och underfundighet. Helt enkelt 
en föreställning man blir lyckligare och snällare av! 

    Kulturhuset Bergsjögården 
    Söndag 25 februari kl. 14.00 
    Gratis inträde! 

Har du frågor? 

Lotta Lindgren, förskolechef 
070-305 28 59 
ann-charlotte.lindgren@nordanstig.se 

Jobba med oss i vården i sommar! 
Vi söker undersköterskor 
och vårdbiträden till äldre-
omsorgen och omsorgen om 
funktionshindrade, verk-
samheter som omvårdnads-
boenden, hemtjänst, grupp-
bostäder, boendestöd och 
dagverksamhet för dag-, 
kväll- och nattjänstgöring.  

Du ska ha gått omvårdnads-
programmet eller ha erfa-
renhet av liknande arbete. 

Läs mer och anmäl ditt in-
tresse: 

nordanstig.se/jobb  

Du kan även skicka epost med bifogade betyg till: 
bemanningsenheten@nordanstig.se 

Vi söker också sjuksköterskor till våra särskilda boenden, 
korttidsboenden och hemsjukvården för dag- och natt-
tjänstgöring. 

För mer information och intresseanmälan: 

Sanna Bertils, enhetschef, 0652-363 01, 070-661 82 60 
susanna.bertils@nordanstig.se 
Berit Broberg Larsson, Vårdförbundet, 072-585 89 31 

Kommuninformation 

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

Nya öppettider på anhörigstödets kafé  
Från och med torsdag 15 februari är Anhörigkaféet vid 
Anhörigcenter öppet varje torsdag klockan 10–15. 
På kaféet kan du som anhörig komma och ta en fika, 
träffa anhörigsamordnaren eller andra anhöriga för en 
pratstund. 
Vi finns i Bållehuset, övre plan, med ingång via Hälsocen-
tralens entré på Bållebergsvägen 5 B i Bergsjö. 
Anhörigstöd finns för dig som hjälper eller stödjer en när-
stående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en 
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 

Har du frågor? 

    Elisabeth Larsson 
    0652-361 48, 070-397 32 38 
    anhorigstod@nordanstig.se 

nordanstig.se/anhorigstod 

 

Hjälp oss bevara byggnader av värde 
Nu inventerar plan- och byggkontoret fastigheter med 
högt bevarandevärde i kommunen. Vi söker byggnader 
och fastigheter uppförda i början av 1900-talet eller tidi-
gare och som bör bevaras för framtiden.  
Tipsa oss, gärna med adress eller fastighetsbeteckning. Vi 
kommer och fotograferar och dokumenterar. 

Tips eller frågor: 
    bengt-ola.olsson@nordanstig.se 
    niklas.lindberg@nordanstig.se 
    072-454 41 13 (telefontid 8–12) 

Få alla våra webbnyheter direkt 
Med en prenumeration får du ett mejl med länk till 
sidan som uppdaterats med ny information. Du kan 
själv välja om du vill prenumerera på alla eller bara 
vissa nyheter och du kan när som helst ändra eller av-
sluta din prenumeration. 

nordanstig.se/prenumerera 



8 Tryckdatum | 2018-02-08  Nordanstigarn

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.

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.

Tel - 0700 911 900Du bjuder gästen,

vi fixar resten!

Catering när den är som bäst

Vi servar och trimmar din utrustning  
Brännare, kamin, VVS, etc. - oavsett märke.  
Vi finns nära dig i Nordanstig med tillverkning 
och troligen oöverträffad service.

Dags att tänka på värmen?

Kontakta oss: 0652-719 56

www.polarpellets.se

Vi utför alla typer 
av glasarbeten 
- Bilglas 
- Stenskottslagning 
- lnglasningar 
- Markiser 
- Sol & säkerhetsfilm 
- lnredningsglas 
- Växthusglas

Din lokala glasmästare i Nordanstig. 
Då vi oftast är ute på jobb ring och 
boka en tid 0652-104 15. Varmt  
välkomna önskar vi på PegaGlas! 

Vi finns på Svanbacken, se skyltar!

Tfn. 0652-104 15 
820 70 Bergsjö 
info@pegaglas.se 
www. pegaglas.se

Grävning av grunder, avloppsanläggningar och 
infiltrationer, anläggning av vägar, planering, trans-
porter, lyftarbeten, rivningsprojekt, sopning, m.m.

Vi har det som behövs!

thisab@telia.com   www.thmaskiner.se

Industrivägen 
Strömsbruk

0650-74 02 15  / 070-217 82 92
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Nu kommer fibern till Hassela! 
 

Vill du ha bredband via fiber till din villa i Hassela? Det fixar vi! 

Nordanstigs stadsnät bygger under året ut bredbandet i Hassela tätort. Ett  
erbjudande har gått ut till hushållen och fler och fler väljer att koppla upp sig till det 
öppna och snabba fibernät de redan äger.  

Bäst av allt är att utbyggnaden startar oavsett hur många som tecknar avtal. 

Vi erbjuder nu en nyckelfärdig installation, där Fiberstadens entreprenörer gräver  
fibern hela vägen in i huset och gör anslutningen helt klar. Du väljer sedan de  
tjänster du önskar; IP-telefoni, IP-tv eller internet från någon av våra många  
leverantörer. Nordanstigs stadsnät erbjuder surfhastigheter ända upp till 1 Gbit/s.  

Priserna är inte mycket att snacka om heller. I vårt nät får du IP-telefoni från 0 kronor,  
IP-tv från 39 kronor och internet från 236 kronor i månaden.  

Anslutningskostnaden på 16 000 kronor inklusive moms kan du dela upp på 60  
månader och betala bara 299 kronor i månaden. 

Teckna avtal direkt på fiberstaden.se eller ring vår kundtjänst på 0650-55 60 00. Det 
går också bra att mejla oss på info@fiberstaden.se 

Fiberstaden – den enkla vägen till framtidssäkert bredband! 

Fiberstaden AB - ett av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samägt bolag  
824 80 Hudiksvall, besöksadress: Västra Tullg 6, Hudiksvall,  

www.fiberstaden.se e-post: info@fiberstaden.se  
telefon kundtjänst: 0650-55 60 00 
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Fredrik Åkerlund, 35, Bergsjö, trivs 
med sitt maskinföretagande trots att 
det är hårt ekonomiskt pressat.
Han är en av de cirka 70 000 perso-
ner som arbetar med skog i Sverige 
vilket år 2016 gav en omsättning på 
222 miljarder. För Nordanstig ger 
skogsbruket och dess industrier  
grovt beräknat 400 - 500 jobb.
Fredrik trivs som skördarförare. 
Vid en avverkning fäller han det 
allra mesta på ett område, när han 
gallrar fäller han också träd men 
spar dem som ska växa för framti-
den.
- När jag varit borta från skogen 
några dagar längtar jag tillbaka, 
berättar han. Gallringen kräver att 
man är skärpt men ett bra arbete 
värderas tyvärr inte riktigt ekono-
miskt, tycker han.
Skogsarbetet kombineras så här års 
med snöskottning. En skördare för 
skogen, en hjultraktor för skottning 
med mera är hans maskinpark.
När jag träffar honom på avverk-

Fredrik både skördar och skottar 

Bergsjö, han som kör ihop det virke 
som jag fällt. Och jag lyssnar 
mycket på radio och talböcker.
När vi träffas i skogen denna janua-
riförmiddag har Fredrik Åkerlund 
en tuff arbetsvecka bakom sig. 
70 timmar - skogskörning i Gnarp, 
snöskottning i Harmånger.
- Men det är ett extremfall. Har 

Fredrik Åkerlund och hans skördare levererar sågtimmer och massaved till produktionen 
inom nära industrier som Holmen, Sca och Plyfa. Hans jobb är basen för andras.

ningsplatsen Åsvallsvägen i Gnarp, 
en avverkning för Holmen,  är det 
en dag 15 grader kallt. Haveri, 
Fredrik skruvar som det heter. Det 
fixas efter ett antal timmar ute i det 
fria men några dagar senare är det 
ett nytt och mer tidsödande fel som 
kräver verkstadsbesök.
- Det kostar naturligtvis att repare-
ra, dessutom blir det ju produk-
tionsförluster. Arbetet betalas per 
sågad kubik.
Han arbetade tidigare för pappa 
Bertils maskinföretag i Jättendal 
men valde att starta eget. För en tid 
sedan hade han tre anställda men 
det bar sig inte riktigt, nu är han 
ensam.
- Jag kör på ett halvår till för att se 
om det går ihop.
Det brukar heta att man som 
maskinförare är ensam i skogen, att 
det kan vara ett problem. Så känner 
inte Fredrik.
- Jag har ofta telefonkontakt med 
skotarföraren Daniel Sundqvist, 

knappt träffat min familj på flera 
dagar.
Han har sambo och två barn på det 
passande namnet Tallgränd,  i 
Bergsjö.

Sverker Söderström

Trender finns säkerligen inom alla bran-
scher. Livsmedelsbranschen är inget undan-
tag. Det som först verkar obskyrt är inom 
kort nästa stora trend. Något som varit 
populärt länge är lokalproducerad mat. Min 
upplevelse är att trenden lokalproducerat 
grenat av sig åt självhushållningshållet. Det 
vill säga en önskan om att ha sina egna 
höns, sin egen biodling och skörda sin egen 
potatis. 
Kanske är det för att hos många av oss 
finns det nog ytterligare ett värde utöver att 
äta produkten man odlat själv. I brist på 
bättre ord, en form av stolthet. Den här 
potatisen odlade jag, bidrog jag med. Eller 
en misstro mot livsmedelsindustrin?
Preppers – beskrivs av vissa som personer 
som förbereder sig på det värsta. De perso-
nerna bygger upp förråd med mat, vatten 
och annat som skulle kunna vara bra att ha i 
en krissituation. Fast de går ofta åt det mer 

Att förbereda sig på det värsta 
längre kris. Det verkar alltså finnas en trend 
i samhället kring viljan att kunna klara sig 
själv, av olika skäl. Antingen för att man likt 
Preppers har en tro på en ankommande apo-
kalyps, en vilja att ha koll på vad hönsen får 
i sig eller längtan efter att få skapa själv. Är 
det en längtan efter svunna tider, då det var 
lättare att förstå vår omvärld, eller är det 
starten på något nytt? 
Jag vet inte, men lockas av känslan att få 
producera något själv. Så vi får se om jag 
lyckas övertyga min fru och farbror Åke 
(som inte gillar att gå upp tidigt och är rädd 
för bin) om att ha några höns på landet i 
Armsjön i sommar, eller varför inte en biku-
pa eller två. Inte för att jag tror apokalypsen 
är i antågande, utan för att det vore roligt att 
skapa något.

Erik Geijer 
Din lokala ICA-handlare 
ICA Kvantum Kvissleby

Höns på landet i sommar vid Armsjön?

extrema hållet. Där MSB skriver att vi bör klara en 
kortare tid själva, går Preppers in helt och fullt i rollen 
för att klara sig under en längre tid. Det stora snökao-
set i jan/feb varade ju en kortare tid och stängde inte 
de kritiska samhällsfunktionerna som vatten och el 
(även om det var svårt att ta sig fram). Men det ger en 
lite förvarning om vad som skulle kunna hända vid en 

Restaurang Måsen Stocka 6 januari kl. 15.20, 2018
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ALLT FRÅN MARK TILL TAK
GRÄVNING • TRANSPORTER • BYGGNATION • GRUS • MATJORD

Byggidén & Idéns Entreprenad
gör din IDÉ till inflyttningsbart boende
Byggidéns & Idéns Entreprenad 
gör din IDÉ till inflyttningsbart boende 

  

IDÉNS ENTREPRENAD AB
GNARP  070-215 55 37

IDÉNS ENTREPRENAD AB
GNARP  070-215 55 37

073-077 18 49

Norr

ALLT FRÅN MARK TILL TAK 
Grävning • Transporter • Byggnation • Grus • Matjord

Passa på och boka ditt projekt innan ”byggsäsongen” tar fart!

Jag säljer: Damkläder, stödstrumpor, lös resår sockor, 
hälsovästen, sandaler, diverse fotinlägg, hudvårds-
produkter för hela kroppen, make up produkter m.m. 

Några av mina tjänster:
Ansiktsbehandlingar för just Din hudtyp, fotvård, frans- 
och brynfärgning, fransförlängning, vaxning, make up, 
öron- och näshåltagning. 

Dessa kan du läsa mer om på min hemsida under menyn hudvård.
www.butiqannica.se

Öppettider för shopping:  Onsdagar 15-18   ·   Torsdagar 14-17 
Fredagar 12-16   ·   Samt sista lördagen i månaden 10-13

www.butiqannica.se

info@butiqannica.se

073-084 92 13 

Soldatv. 3A, Delsbo

Jägarexamen, Röjsågskörkort,  
eller Motorsågskörkort  

- vad satsar du på i vår?
Välkommen med din anmälan!  

www.sv.se/gavleborg

020-120 28 08 • gavleborg@sv.se

     Vi finns på Facebook och Instagram!

 

 

 
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 
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D.S STÄD
073-82 222 65

Vi hjälper er med städning av:
privatfastigheter & mindre företag

Boka tid!

070 - 67 29 721

Ingenting är omöjligt, 
jag fixar det mesta!

www .blixtensvapen .se

När du parkerar kan du använda P-skiva Vi fotar för ID-/körkortKvissleby Optik

Kvissleby Optik 
Affärsgatan 14C, 

Kvissleby

568
562

Sväng av E4 vid Nolby 
Trafikplats och kör väg 

568 mot Njurunda. 
Sväng sedan ut på väg 

562 mot Kvissleby.

Af
fä

rs
ga

ta
n

KVISSLEBY

E4

Hudiksvall

Sundsvall

Sundsvall

Affärsgatan 14C

060-56 07 45

OBS! Kom ihåg P-skivan när du parkerar. P-skivor finns att hämta på ICA Kvissleby

* Gäller vid köp av kompletta glasögon,  

tom 20 mars 2018

SYNUNDERSÖKNING 
70:-*  (Ord pris 320:-)

Angel to go  
Liten porslinsängel i trälåda

Vi packar upp nyheter  
varje vecka ! 

 

KLÄDER TILL FÖRDELAKTIGA PRISER!

Tel info: SDS Import      
Stefan 070-341 67 47

BERGSJÖGÅRDEN BERGSJÖ

UTFÖRSÄLJNING
TOTAL KLÄDER BORTVRÄKES 

1000-tals mode- och fritidsplagg

PRYLAR - ALLT 10:-/ST
10 000-tals prylar tex hushållsartiklar,  
verktyg, kontor, hygien, leksaker m .m .

Tis 20/2, ons 21/2, tors 22/2, fre 23/2 
kl. 10.00-18.00, lör 24/2 kl. 10.00-15.00

Markentreprenad
070-66 01 456

STRÄNGS
REDOVISNINGSBYRÅ
URBAN STRÄNG
Redovisningskonsult

Hudiksvallsvägen 18
820 72 Strömsbruk

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

20 ÅRS ERFARENHET BORGAR  
FÖR KVALITET

Ljusstake-Angel

Ljuslykta-Hus

NYHET!
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Beställ en container eller kom till oss.
Vi köper även koppar, mässing, aluminium,
rostfritt, bilbatterier, elmotorer och kabel.

Öppet vardagar 07-16 • Lunch 11-12

VI KÖPER 
ERT SKROT

Ring för 
information: 

Jonas 070-679 62 51  
www.krusanga.com

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

Mattias Magnusson 072-234 91 12
Lars Skoglund 073-294 33 49 
VVS-Service 070-292 95 78
Erik Eriksson 070-667 02 02

VVS företag

112

R VVS företag

r r

En varvtalsstyrd bergvärmepump.

VI ÄR ETT AUKTORISERAT VVS-FÖRETAG MED 
SÄKER VATTEN-CERTIFIERADE MONTÖRER

Kontakta oss för offert!

Bosch Compress 7000 LWM
En varvtalsstyrd bergvärmepump.

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

Golvvärme

Solvärme

Kök och badrum

Grundvattenvärme

Bergvärme

Jordvärme

Vedpannor

Villa/Hem Industri

Fastighet/Gård

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

Mattias Magnusson 072-234 91 12
Lars Skoglund 073-294 33 49 
VVS-Service 070-292 95 78
Erik Eriksson 070-667 02 02

VVS företag

112

R VVS företag

r r

En varvtalsstyrd bergvärmepump.

VI ÄR ETT AUKTORISERAT VVS-FÖRETAG MED 
SÄKER VATTEN-CERTIFIERADE MONTÖRER

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

Villa/Hem Industri

Fastighet/Gård

Jag utför det mesta inom mattläggning och även 
golv- och väggbeklädnad i våtrum. 

073-093 70 19
Har ni några frågor, ring 

gärna för mer information!

N     K
GOLV

Niklas Karlsson

GLASKLART.NU

Andreas Persson    Tel.0650-130 60    
Tel.070-658 22 02 

Vi sköter allt med Rotavdraget.

Wasa Kredit. REPARATION OCH NYTILLVERKNING AV 

HYDRAULCYLINDRAR

SAMT REPARATION AV TRANSPORTÖRRULLAR
LAGERLÄGEN HÅL & AXLAR • MASKINDELAR 

VALSAR • KOLVSTÄNGER • TRAKTORLASTARE M.M.

VI UTFÖR ÄVEN
SVARVNING • FRÄSNING • BORRNING • SVETSNING

0650-74 22 10

www.ilsbolegoteknik.se

bosse@ilsbolegoteknik.se

Bergsjövägen 3, Ilsbo

REPARATION OCH NYTILLVERKNING AV
HYDRAULCYLINDRAR

•  Delbehandling liktorn, nageltrång 
 och vårta / vårtor 
•  Fotvård, Fotmassage 
•  Lilla Medicinska fotbehandlingen 
•  Medicinsk Fotvård 
•  Pedikyr m lackning

BLOMSTRANDE FÖTTER
Nyöppnad fotvård i Bergsjö

För tidsbokning ring Linda:  073 - 034 54 34
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En annons i 
Nordanstigarn syns!

Nordanstigarn
Information & annonser för ALLA i Nordanstig
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CETOON
MASKINSERVICE

Gnarp
H

070-654 53 50
Åkne, Gnarp,  

Östra Stationsvägen 16

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

Bra priser på bra produkter!

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

Vi säljer

HydroscandVi gör din hydraulslang

PonsseVi är servicelämnare för

med Lantmännen maskinSamarbetspartner
Återförsäljare till

& reparerar nästan alla maskiner, stora 
som små. Från motorsåg till bulldozer

Vi servar

& reparerar Webasto och Eberspächer 
dieselvärmare

Vi servar

3.6 tons 
grävmaskin

Uthyres med eller 
utan förare

Kåpsläp uthyres
För ex. skotern till 

fjällsemestern

Snart dags att boka vårservice av din utrustning!

Som tillverkar bl.a. bandsatser till 
cross- och endurohojar och den  
enda godkända snowbiken i sverige 
som körs på förarbevis för skoter  

De tillverkar även redskap till grävmaskiner 3ETOOLS
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Gammeldags 
Julmarknad

 lördag 2 december kl 11:00 - 16:00
Plats: Delsbo Forngård

Om du själv vill sälja hantverk, bröd, godis m.m. som hör hemma på en julmark-
nad hör av er till Barbro för bordsbokning: Vardagar 10-14, telefon 0653-104 59.

Har du lust att arbeta som volontär i en växande
och spännande hembygdsförening i samband med
julmarknad, spelmansstämma eller andra
evenemang. Ring oss gärna!

Gammeldags 
Julmarknad

Hela forngården är öppen!
Försäljning av hantverk, bröd, julgranar, kvastar, lingonkransar och kärvar. 
Tunnbrödsbakning, korvgrillning, ljusstöpning och lotterier finns på området!

Servering av julgröt och skinksmörgås i skolmuseet. Kaffe, lussekatt, sång och musik hela dagen 
i bönhuset. Dellenbygdens Luciakandidater presenteras kl. 14.00.

Vi bjuder på hästskjuts runt forngården, glögg och pepparkakor. Besök trollen i trollebo och jultomten 
finns i Tjärnmyrastugan. Välkommen!

 lördag 2 december kl 11.00 - 16.00
Plats: Delsbo Forngård

Om du själv vill sälja hantverk, bröd, godis m.m. som hör hemma på en julmark-
nad hör av er till Barbro för bordsbokning: Vardagar 10-14, telefon 0653-104 59.

Har du lust att arbeta som volontär i en växande 
och spännande hembygdsförening i samband med 
julmarknad, spelmansstämma eller andra 
evenemang. Ring oss gärna!
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Öppettider
Vardagar 07.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

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

ERBJUDANDE
Köp en valfri ATV
och få en FS 1425 
släpvagn på köpet!
Värde 11900 kr. Gäller alla modeller t.o.m. 31/12 -17
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

DIN
ULTIMATA 
FRITIDSKOMPIS!
PRIS 99 000:-

SCRAMBLER. 88 HK. AWD.

EJ SERVO. TERRÄNGREGGAD.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

NU HAR VI LADDAT UPP MED
SÄSONGENS NYHETER AV
SKOTERKLÄDER & TILLBEHÖR!

BEGAGNADE SKOTRAR
Av alla märken. Från 20 000:-

2018 ÅRS MODELLER
NU I LAGER

CETOON
MASKINSERVICE

Gnarp
H

070-654 53 50
Åkne, Gnarp, 

Östra Stationsvägen 16

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

Bra priser på bra produkter!

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

Vi säljer

HydroscandVi gör din hydraulslang

PonsseVi är servicelämnare för

med Lantmännen maskinSamarbetspartner
Återförsäljare till

& reparerar nästan alla maskiner, stora
som små. Från motorsåg till bulldozer

Vi servar

& reparerar Webasto och Eberspächer
dieselvärmare

Vi servar

3.6 tons
grävmaskin

Uthyres med eller
utan förare

Kåpsläp uthyres
För ex. skotern till

fjällsemestern

Vi önskar alla våra kunder en God Jul och Gott Nytt År!

Som tillverkar bl.a. bandsatser till
cross- och endurohojar & den enda
godkända snowbiken i sverige
som körs på skoter förarbeviset. 

De tillverkar även redskap till grävmaskiner 3ETOOLS

 

Konst på vita duken
Van Gogh ett nytt sätt att se
Inspelat evenemang

Lördag 3 mars 2018 kl 15.00 
på Kulturhuset Bergsjögården

I Van Gogh – ett nytt sätt att se får biopubliken oöverträffad tillgång till skatterna 
på Van Gogh-museet. Det är en intim inblick i Vincents liv genom hans bror Theos 
brevsamling, samt de över 200 målningar som han ärvde efter sin brors död.
Få konstnärer har en så fascinerande livshistoria som Vincent van Gogh. Han 
började inte måla förrän han var 27. Tio år senare tog han sitt eget liv i det vete-
fält han hade målat av samma dag. Denne intensive holländare, som var både 
en misslyckad predikant och misslyckad lärare, är idag en av de största, mest 
populära och inflytelserika konstnärerna genom tiderna. Svensk text

Speltid ca 1 tim 30 min    
Biljetter: 120 kr. 25% rabatt för unga tom 26 år. 10% rabatt med  
Riksteaterns Scenpasset. 10% för medlemmar i konstföreningar  
anslutna till Sveriges Konstföreningar. 
Boka gärna din biljett på 0652-104 90 eller  
bergsjogarden@gmail.com
Betala kontant eller med swish.

Föreningen Bergsjögården 0652-104 90         
bergsjogarden@gmail.com

Arrangör: Nordanstigs Konstförening i samarbete med Föreningen Bergsjögården

www.bergsjogarden.se, www.upplevnordanstig.se

Vårens utgivningar av Nordanstigarn
5 mars, NS nr 292  Annonsstopp 21/2 
19 mars, NS 293 (inför påsken) Annonsstopp 7/3  
2 april, NS 294   Annonsstopp 21/3 
16 april, NS 295  Annonsstopp 4/4 
30 april, NS 296  Annonsstopp 18/4 
14 maj, NS 297   Annonsstopp 2/5 
28 maj, NS 298   Annonsstopp 16/5
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REA 
PÅ SKOTERKLÄDER

Öppettider
Vardagar 07.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

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

HOS OSS HITTAR DU ALLT INOM:
ridsport, gräsklippare, trimmers, röjsågar, fyrhjulingar, släpvagnar, husbilar & mopedbilar

MÄSTERKATTEN

VILTFODER
& SOLROSFRÖN
Självklart har vi också foder 
till hund, katt, häst, får, 
nötkreatur & smådjur.

REA
I HÄSTBUTIKEN
VINTERRIDKLÄDER

NYA & BEG 

SKOTRAR I LAGER!

VISNING AV POLARIS 
SNÖSKOTRAR I VINTER
24 FEB ÄNGEBO
3 MARS NAGGEN
Möjlighet att provköra Polaris Titan och SKS 146!
Se vår Facebook för mer info.

VI SERVAR OCH REPARERAR DINA MASKINER!
ATV

SKOTRAR
SLÄPVAGNAR

SNÖSLUNGOR
TRÄDGÅRDSMASKINER

RÖJ- & MOTORSÅGAR

HUSBILAR
MOPEDBILAR

M.M.

STORT 
LAGER AV 
RESERV-

DELAR

LADDA 
MED B-VITAMINER



Svenskt Näringsliv gör årligen en undersökning om Mats 
Jonsson, serieskapare och förläggare, säger i en intervju i  
SvD den 27 augusti 2017 att mer resurser från kapital och 
stat till närsamhället gagnar närsamhället. Det låter bra.

Katarina Östholm, krönikör i allehanda.se skriver hösten 
2017 att politiken måste främja landsbygden genom att styra 
statliga resurser till landsbygden. Det låter bra.

PO Tidholm, debattör och programledare i SVT, driver 
tesen att staten och kapitalet bör styras att lägga mer  
resurser till landsbygden. Det låter bra.

  Tre exempel på debattörer som tar glesbygdsfrågan 
på allvar, och som hörs i mediebruset. Alla tre har ett natio-
nellt perspektiv. Alla tre kämpar för att de små orterna i 
Sverige skall få större del av kakan. Gott så. Det borde  
finnas mycket att göra centralt för att stärka landet.

   Stadsminister, regering och stort sett alla politiker säger  
”att hela Sverige ska leva”. Det låter bra. Men det är något 
som skorrar. Var i den lokala eller nationella medievärlden 
hörs de lokala krafterna? Var agiterar kommunalråd, lokala 
företag och boende för sin ort?

Glöm nationell politik, infrastrukturprojekt eller  
att andra ska komma att rädda Nordanstig. Om  
det ska bli en förändring till det bättre måste vi göra  
det själva. Det finns inget alternativ till det för oss.
Grundproblemet är att Nordanstig, som så många andra 
landsortskommuner under relativt lång tid, kämpar för att 
behålla sin befolkning. Det är helt enkelt inte tillräckligt 
många som vill bo här.

Vilka outnyttjade resurser, idéer och strategier skulle kunna 
vända på den utvecklingen i Nordanstig? Det gäller givetvis 
att butiker kan hålla öppet, att det finns bra vägar och kom-
munikationer, att skolor och samhällsservicen i övrigt funge-
rar. Och att det finns bostäder och arbetsplatser. Men också  
– och kanske än viktigare – bra boendemiljö, platsens skön-
het, kontaktmöjligheter med människor, kulturutbud och att 
detfinns en positiv, gemensam, tro på kommunens framtid.

Det viktigaste är att skapa en väl underbyggd kollektiv 
framtidstro – där nuet och blicken framåt ger trygghet, 
glädje och en stabil tro att Nordanstig är den plats på 
jorden där harmoni och lyckliga drömmar kan bli verk-
lighet.
Den första utmaningen ligger i att bibehålla en god livskvali-
tet och framtidstro för de som redan bor i kommunen.  
Sedan dra nytta av insikten att långt ifrån alla vill bo i en  
stad – många vill bo på landet. Men på vilket land?

   Det finns ingen färgglad broschyr, reklamkampanj 
eller slogan som kan få ”den som vill bo på landet” att  
flytta till Nordanstig. Där kommer den andra stora utma- 
ningen, den att förstå att det enda effektiva medium, som 
samtidigt är det enda effektiva budskapet, är människor,  
företag, politiker, händelser, platser i Nordanstig som 
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utstrålar välgrundad framtidstro, för att få ”den som vill bo 
på landet” att välja Nordanstig.

   Det funkar inte att alltid att vara snäll, sopa under mattan 
och låtsas vara positiv. Framtidstro måste vara något verkligt 
om det ska fungera för den enskilda individen och som bud-
skap för att få andra att förstå och agera. De flesta kan se och 
känna skillnaden mellan reklam och fakta – mellan verklighet 
och ett sken som bedrar.

Det är viktigt att skapa forum för seriösa samtal men också 
för gemenskap. Näringsliv och fastighetsägare måste vilja och 
ta ett betydligt större ansvar för kommunens utveckling – till-
sammans med politiken och tjänstemän. Det som behövs är 
en öppen, kritisk och idérik dialog – och djärvare politiker. 
Våga se problem, våga ta konflikter, våga erkänna att jag har 
fel, våga erkänna att jag inte förstår, våga lära sig något nytt, 
våga ändra sig och börja om.

För alla oss som vill att Nordanstig ska utvecklas gäller det 
att inventera, hitta och ta tillvara på de resurser som finns i 
Nordanstig. Här är så oändligt många möjligheter men kan-
ske måste det ibland slaktas en del heliga kor.

Gabriel Brånby gabriel@branby.se
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