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0653-151 20   •   Söderblomsv. 1, Kyrkbyn i Bjuråker   •   stigstradgardar.se

Välkommen till en härlig 
grön och färgrik säsong

Start lördag 24/3 kl 1000-1400

Stig Harriet Marie

Skärtorsdag 10-17
Långfredag 10-15

Påsklafton 10-15
Påskdagen 12-15

!

Påsk!
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GUDSTJÄNSTER 
BERGSJÖ 
25 mars, Palmsöndagen gemensamt i Ilsbo och Hassela.  
26 mars, måndag kl. 19.00 Passionsandakt i Trefaldighets-
kapellet. Kören sjunger och bjuder på kaffe. Fredrik Unger. 
29 mars, Skärtorsdagen kl. 11.00 Mässa på  
Bollebo/Sörgården. Fredrik Unger, Jessica T Ek. 
29 mars, Skärtorsdagen kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa. 
Fredrik Unger Jessica T Ek, Carola Fridh. 
30 mars, Långfredagen kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst. 
Kören sjunger. Fredrik Unger. 
 1 april, Påskdagen kl. 15.00 Påskdagsmässa. Kören sjunger. 
Fredrik Unger. 
 

ILSBO 
25 mars, Palmsöndagen kl. 15.00 Familjegudstjänst. 
Barnkören sjunger. Barnbibelutdelning. Kaffe.  
Fredrik Unger, Jessica T Ek.  
27 mars, tisdag kl. 19.00 Passionsandakt. Kören sjunger  
och bjuder på kaffe. Fredrik Unger. 
30 mars, Långfredag kl.18.00 Andakt. Vid Jesu grav.  
Kören sjunger. Fredrik Unger. 
 1 april, Påskdagen kl. 11.00 Påskdagsmässa. Kören sjunger. 
Konfirmander deltar. Fredrik Unger. 
 

HASSELA 
25 mars, Palmsöndagen kl. 11.00 Högmässa. 
Fredrik Unger, Jessica T Ek. 
28 mars, onsdag kl. 19.00  Passionsandakt. Kören sjunger 
och bjuder på kaffe. Fredrik Unger.  
30 mars, Långfredagen kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst.  
Kören sjunger. Fredrik Unger.  
 1 april, Påskdagen kl. 18.00 Påskdagsgudstjänst. Kören 
sjunger. Fredrik Unger. 
 2 april, Annandag påsk kl. 11.00 Mässa. Fredrik Unger. 
 

SYFÖRENINGARNA 
Bergsjö, måndag 19 mars kl. 13.00 
Ilsbo, torsdag 22 mars kl. 13.00 
Hassela, tisdag 20 mars kl. 12.00 
 

DAGGRUPPERNA 

 
 
 

 

 

 

 

BERGSJÖ FÖRSAMLING 

KULTUR/CIRKLAR 

I SAMVERKAN MED 

Församlingsexpedition: Prästvägen 1C, 829 50 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 

FASTELOPPIS 

 
                                    

Vårt nya postnummer: 829 50 Bergsjö 

PASSIONSANDAKTER 

SKÄRTORSDAGEN 
 
 
 

LÅNGFREDAGEN 
 
 
 

 

PÅSKDAGEN 
 

Bergsjö Trefaldighetskapell måndag 26 mars kl. 19.00 
Ilsbo kyrka tisdag 27 mars kl. 19.00 
Hassela kyrka onsdag 28 mars kl. 19.00 

Kyrkokörerna sjunger och bjuder på kaffe. 

Bollebo/Sörgården, Bergsjö kl. 11.00 Mässa. 
Bergsjö kyrka kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa. 

Bergsjö kyrka kl.11.00 Långfredagsgudstjänst.  
Hassela kyrka kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst.   
Ilsbo kyrka kl.18.00 Andakt. Vid Jesu grav. 
Kyrkokören sjunger vid samtliga gudstjänster.  

Ilsbo kyrka kl. 11.00 Påskdagsmässa.  
Bergsjö kyrka kl. 15.00 Påskdagsmässa. 
Hassela kyrka kl. 18.00 Påskdagsgudstjänst. 
Kyrkokören sjunger vid samtliga gudstjänster.  

LUNCHMEDITATION 
Bergsjö Trefaldighetskapell torsdagar 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 

Ilsbo församlingshem lördag 24 mars kl. 11-14 
Försäljning av hantverk, prylar och matnyttigt.  
Fikaförsäljning samt varmkorv. 

FAMILJEGUDSTJÄNST 
Ilsbo kyrka söndag den 25 mars kl. 15.00 Barnkören sjunger.  

Gemensam sopplunch med Röda Korset för Bergsjö, Ilsbo och 
Hassela i Bergsjö församlingshem onsdag 21 mars kl. 13.00 
Anmälan senast måndag 19 mars till 0652-109 76 
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Efter några veckors hamrande och spikande har vi 
äntligen kommit i ordning med vår nya delikatessdisk. 
Med fl er ostar, större fi skar, mer delikatesser, och med 
kvalitetssill från vår populära sillbar är det nu dags att 

fi ra att vår nya delikatessavdelning är klar!

Kvissleby

Öppettider
Måndag–lördag 7–23
Söndag 8–23

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

Vi har allt för den goda påskmaten – både klassiker 
och nya härliga favoriter. Som vi har längtat.

ÄNTLIGEN
PÅSK!

Erik & Katarina med medarbetare

Vi önskar alla våra kunder en glad påsk.
Hälsningar från oss på ICA Kvantum Kvissleby.
– För både vardag och fest!

NY DELIKATESS!

NTLIGEN

Öppettider påskveckan
Mån–tors  7–23
Fre–mån  8–23

Förbutiken & 
Delikatess

Mån–tors  7–20
Fre–mån  8–18

Fre–mån  8–23

Välkommen! Nu är vi även klara med:
 Nya pantmaskiner  � Ny spelhörna          �
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Vitlöksbaguetter 2x2 pack 
ICA (Ord. 14:90/st)     

GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER
21 mars, onsdag 
Hamnlyckan, Mellanfjärden 
Kl. 19.00 Passionsandakt med Jättendals kyrkokör, kyr-
koherde Sofia Aspling och kantor Ulla Hedman. Kollekt 
till Svenska kyrkans internationella arbete – Fastekam-
panjen ”Att resa sig starkare”.
25 mars, Palmsöndagen   
Strömsbruks kyrka 
Kl. 11.00 Högmässa med komminister Signe Ek och 
kantor Irina Nutti. Rikskollekt till Svenska kyrkans inter-
nationella arbete – Fastekampanjen ”Att resa sig starkare” 
avslutas. Kyrkbuss från Gnarps kyrka 10.10, Brandstation 
Jättendal 10.20, Harmångers kyrka 10.30.
26 mars, måndag  
Gnarps kyrka 
Kl. 19.00 Oscar Petersens påsksvit med Kristofer Sund-
man trio och kh emeritus Bengt Wiklund. Kyrkbuss från 
torget Strömsbruk 18.10, Harmångers kyrka 18.20, brand-
station Jättendal 18.30.
27 mars, tisdag   
Harmångers kyrka 
Kl. 19.00 Passionsandakt med komminister Signe Ek, 
kantor Ulla Hedman och Harmångers kyrkokör.

28 mars, Dymmelonsdagen   
Strömsbruks kyrka 
Kl. 19.00 Passionsandakt med kyrkoherde Sofia Aspling, 
kantor Ulla Hedman och flöjtist Anna-Karin Lindholm.
29 mars, Skärtorsdag   
Jättendals kyrka 
Kl. 19.00 Mässa med komminister Signe Ek och kantor 
Ulla Hedman. Kyrkbuss från Gnarps kyrka 18.00, torget 
Strömsbruk 18.20, Harmångers kyrka 18.30.

30 mars, Långfredag   
Harmångers kyrka 
Kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst med komminister Signe 
Ek och kantor Ulla Hedman. Kollekt till Akuta diakonala 
insatser i Harmånger-Jättendals församling. Kyrkbuss från 
brandstation Jättendal 10.10, torget Strömsbruk 10.30. 
Gnarps kyrka 
Kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst inför korset med kom-
minister Signe Ek och kantor Irina Nutti. Kollekt till 
Akuta diakonala insatser i Gnarps församling.

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

TISDAGSKVÄLL I KYRKAN 
Nästa gång är tisdag 10 april i Jättendals församlingsgård. 
Alla är välkomna!

BIBELSTUDIUM OCH BÖN 
Jättendals församlingsgård tisdag 20 mars kl. 19. 
Ekumenisk samling där vi fortsätter samtalet utifrån Bö-
neveckans tema ”Guds hand leder oss”. Alla hälsas varmt 
välkomna!

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

Andakter på servicehusen    
Hagängsgården varje torsdag kl 13.00 
Bergesta ”Kyrkstund” måndagar ojämna veckor kl 11.00.

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

Församlingsexpedition 
Strömsbruksvägen 14, 829 95 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

GNARPS KYRKLIGA SYFÖRENING  
Vi träffas nästa gång onsdagen den 11 april kl 13 i S:t Eriks-
gården. Ingen syförening i Stilla veckan, därefter onsdagar 
ojämna veckor som vanligt. Välkomna!   

BIBELN I VÅRA LÄSARSÅNGER   
Jättendals församlingsgård lördag 24 mars kl 15.00 
Föreläsare och samtalsledare EFS-prästen Elon Elvinsson, 
Sundsvall. Enkel måltid och kaffe serveras. Dagen avslutas 
med Helgmålsandakt kl 18.00. Alla intresserade välkomna!  

DAGTRÄFF  
Ingen dagträff i Stilla veckan nästa gång tors den 12 april i Gnarp.   

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

1 april Påskdagen  
Jättendals kyrka 
Kl. 11.00 Högmässa med kyrkoherde Sofia Aspling, kantor 
Ulla Hedman, Harmångers och Jättendals kyrkokörer. Kol-
lekt till RIA Hudiksvall. Kyrkbuss från torget Strömsbruk 
10.20, Harmångers kyrka 10.30.

2 april, Annandag påsk   
Grängsjö kapell 
Kl. 11.00 Gudstjänst med kyrkoherde Sofia Aspling och 
kantor Irina Nutti. Rikskollekt till Svenska kyrkans inter- 
nationella arbete.
Harmångers kyrka 
Kl. 18.30 Aftonsång med komminister Signe Ek och 
kantor Irina Nutti. Rikskollekt till Svenska kyrkans inter-
nationella arbete. Kyrkbuss från Brandstation Jättendal 
17.50, Torget Strömsbruk 18.10.

31 mars, Påskafton   
Gnarps kyrka 
Kl. 23.30 Påsknattsmässa med dopförnyelse med kommi-
nister Signe Ek, kantor Irina Nutti och Gnarps kyrkokör. 
Kollekt till Vänstjänsten i Gnarp.
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Välkommen till ICA Starks!
ICA Supermarket Starks 
820 75 Harmånger
Telefon: 0652 - 300 29 
monica.stark@supermarket.ica.se

Påskveckans öppettider
Måndag-Torsdag   8-20 
Långfredag-Påskafton 9-18 
Påskdagen-Annandag påsk  9-20

Nedanstående erbjudanden gäller vecka 12

Det kanske tar ett tag i år innan det blir grönt!

Godingar 20p 
GUDRUNS (Ord. 52:90)     

Skalade räkor 4x100g 
Royal Greenland (Styck 65:90)     

Toast 600g 
ICA (13:90/st)     

Fylld ljuslykta  
Påskmotiv     

Vitlöksbaguetter 2x2 pack 
ICA (Ord. 14:90/st)     

25:- 10:-

Edamer/Gouda klöverost 
(Ord. 78:90/kg)      

59:90
/kg

49:90
33:90

2 för 20:-

Skalade räkor STORA 200g 
ICA (Styck 41:90)     

45:-
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Kommuninformation Håll utkik efter det blå kuvertet!  
Nu får 12 000 länsbor ett blått kuvert i brevlådan. Folk-
hälsoenkäten genomförs av Region Gävleborg, kommu-
nerna, Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralby-
rån. Är du en av de slumpvis utvalda, ser vi gärna att du 
besvarar enkäten.  
Ditt svar är viktigt! 

Har du frågor?  

    Christin Hübenette 
    folkhälsosamordnare 
    0652-362 14 

  

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

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

Utställning Finska krigsbarn i Gävleborg 
Bergsjö bibliotek 19 mars–12 april 
Under krigsåren kom fler 
än 4 000 barn till Gävle-
borg. Berättelsen om de 
finska krigsbarnen är en 
del av vår historia.  
Utställningen är produce-
rad av Länsmuseet Gävle-
borg i samverkan med  
Arkiv Gävleborg och Gävle 
kommunarkiv. 

Öppettider på biblioteken i påsk 
Skärtorsdag 
Bergsjö bibliotek öppet kl 10–14 
Gnarps bibliotek stängt 
Harmångers bibliotek öppet kl 11–12.30 
Hassela bibliotek stängt 
Långfredag och annandag påsk 
Alla bibliotek stängda 

Har du frågor?  
Bergsjö bibliotek, 0652-362 00 
nordanstig.se/bibliotek 

Ungdomar – vill ni jobba i sommar? 
Går du år 9 på grundskolan eller år 1 på gymnasiet och 
är mellan 15 och 17 år? Då kan du söka feriearbete hos 
oss. Ansök på vår webbplats senast 31 mars.  
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 

Följ oss på Facebook och Instagram 
facebook.com/nordanstigskommun 

@nordanstigskommun 

Snart dags för påsklov 
Ordnar din förening lovaktiviteter? 
Har din förening aktiviteter som vänder sig till barn och 
ungdomar under påsklovet? Hör av dig till oss så sam-
manställer vi aktiviteterna och presenterar utbudet i sko-
lorna och på nordanstig.se 
 

Anmäl föreningens aktivitet på nordanstig.se/aktivitet 
eller kontakta Andreas Mossnelid, fritidskonsulent 
070-578 31 40 
andreas.mossnelid@nordanstig.se 
Nyfiken på vad som händer under påsklovet? Aktuella 
aktiviteter kommer du att hitta på: 
nordanstig.se/vadhander 

Våra öppettider under påsken 
Kommunkontoret och socialkontoret har öppet alla  
vardagar 7.30–16.00, med stängt för lunch 12.00–13.00. 
 

Långfredagen 30 mars och måndag 2 april, annandag 
påsk, har vi stängt. 
 

Om du behöver akut hjälp när socialkontoret är stängt, 
ring socialjouren på 026-10 02 25. Om du behöver akut 
hjälp när socialjouren har stängt, ring polisen på 114 14. 

Gratis lovaktiviteter 2018 
Föreningar – det finns pengar att söka för att anordna 

gratis sommarlovsaktiviteter för barn 
och unga 6–15 år. Ansök senast 4 maj: 
   nordanstig.se/sommarlov 

Inför påsklovet finns pengar att söka för 
föreningar som vill arrangera lov-
aktiviteter för barn och unga 6–15 år. 

Läs mer och ansök på nordanstig.se/skollov eller kontakta 

Christin Hübenette, ungdomssamordnare  
0652-362 14 
christin.hubenette@nordanstig.se 

Glad Påsk! 

DDTTDAFFTFTTTTAFAAATAFTFAF
FTFTDDDTDFFATATA

20272638

701 89 ÖREBRO
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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

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

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

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.
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Inga fasta öppettider, kontakta mig före besök.

Du kontaktar mig enklast på tel. mejl eller facebook.

Jag hämtar/levererar din cykel 
efter överenskommelse

FÖRENINGSINFORMATION

Årsmöte    
Mellanfjärdens Vägförening 

Lördag den 7 april kl. 11.00
Hamnlyckan, Jättendal

Välkomna!

Årsmöte
Nordanstigs Fiskevårdsområde 

Onsdag den 11 april kl. 19.00 
Plats: Vattrångsgården 
Välkomna! Vi bjuder på fika.

Årsmöte
Strömfacklan 

Onsdag den 9 april kl. 19.00 
Plats: Tallen Strömsbruk 
Välkomna! Vi bjuder på fika.

Årsmöte
Gnarps vägförening

Onsdag den 11 april kl. 19.00 
Plats: Berggården 
Välkomna! Styrelsen

Påskmarknad
Lördag den 24 mars kl.11.00 -15.00 
Sågtäktens Bygdegård. 

Hantverk och Närproducerat. 
Försäljning av Hällbröd och mjukt Tunnbröd 
bakat i Bagarstugan. Servering. 

ÅRSMÖTE
Jättendals Sockenförening Jättendalsmacken  

Vi bjuder på fika. 
Alla varmt välkomna, även du 

som ännu inte är medlem. 
Styrelsen

Plats: GT-Gården Jättendal. Ärenden enligt stadgarna. 
Fråga om eventuell utdelning.

Onsdag 21 mars kl.19.00  

Gäst: Kari Palo-Oja, Jättendal, berättar om hur det är att 
åka längdskidor med en funktionsnedsättning.

VARMT VÄLKOMNA! 
Sågtäktens Bygdegårdsförening

Årsmöte
IFK Gnarp

Onsdag den 28 mars kl. 19.00 
Plats: Gnarpsviljans Cafetéria

Välkomna! Vi bjuder på fika.

Årsmöte
Bergsjö Fiskevårdsområde

Torsdag den 29 mars kl. 19.00 
Plats: Bergsjöverkens Företagsby

Punkter enligt stadgarna. Välkomna!  
Styrelsen

Bergsjö Hembygdsförening kallar till
 

Söndagen den 25 mars  
Bergsjögården lilla salen 

 Bildvisning Vi bjuder på fika

 Välkomna! 

kl.16:00  
Årsmöte 

Vi önskar alla en Glad Påsk!
Christer och Andreas

publishing ab

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

VERKTYG SKRUV & BESLAG FÄRG LIM & FOG 

VIRKE LISTER & FODER ISOLERING BRUK & BETONG 

Öppet: Vardagar 7-17, lördagar 9-13 Östra Stationsvägen 38 Gnarp Tel: 0652-201 38

VI FIXAR DITT 
SOLSKYDD!
Persienner
Markiser

Kostnadsfria
hembesök för
mätning och
konsultation

0650-102 96

citysolskydd.se

Hos hertz

Kungsg. 51 H-VALL 

GLASKLART.NU

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

Vi sköter allt med Rotavdraget.

Wasa Kredit.

Att stämpla ROTPOST är en mycket lönsam och intressant försäljningsform för 
era slutavverkningar. Ni drar maximal fördel av den ökande konkurransen i regio-
nen och har större möjlighet att själva påverka villkoren för er virkesaffär.

Gnarps Skogsvård AB hjälper er med upprättande av stämplingslängder och 
anbudsunderlag.
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STRÄNGS
REDOVISNINGSBYRÅ
URBAN STRÄNG
Redovisningskonsult

Hudiksvallsvägen 18
820 72 Strömsbruk

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

20 ÅRS ERFARENHET BORGAR  
FÖR KVALITET

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

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

Västansjö 
Måleri

070-529 50 67

All hjälp du önskar inom Ekonomi 
& Redovisning för både små och 
stora företag. Även bouppteck
ningar! Lång erfarenhet.  
Välkommen att kontakta oss!

Tel: 0650-74 10 01, 070-521 46 69
stockaredovisning@telia.com

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

ALLT FRÅN MARK TILL TAK
GRÄVNING • TRANSPORTER • BYGGNATION • GRUS • MATJORDByggidéns & 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

Byggidén & Idéns Entreprenad
gör din IDÉ till inflyttningsbart boende

Markentreprenad
070-66 01 456

Sälja bilen? Anlita oss!   
  BILFÖRMEDLING     

Vi har mer än 30-års erfarenhet av bilbranschen!  
Vi hjälper både privatpersoner och företag att sälja 

sina fordon. Kontakta Outlet Center Jättendal.  
Det lönar sig! Tel: Mats Olsson 070-351 54 44

Vår i butiken
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När du parkerar kan  
du använda P-skiva

Kvissleby 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

Färgglada tuppar i plåt,  
ca 37 cm hög

”Angel to go”,  
liten porslinsängel i trälåda

NYHET! 

Vi packar upp  
nyheter  

varje vecka! 

Öppet: Mån-tor 10-18 fre kl. 10-17, Lör 10-14   
Affärsgatan 14B Kvissleby         
Fb, instagram 
Tel: 060-51 37 30

Vår i butiken

2500:- rabatt

Butikerna öppna till kl. 20  
med vårerbjudanden och tävling

Storlekar 34-56

"Sista påsken i vår regi" Hantverk, Ätbart, 
Sång, Musik & en Häärlig Stämning!!

Öppet: Långfredag, Påskafton & Påskdagen 11-17
070-57 58 598

FÖR SISTA ÅRET:
Konsert till förmån för Bror-Eric´s ungdomsstipendium 

i Bjuråkers Kyrka på påskafton 17.00
Biljetter 100:-/st säljs hos oss långfred. &  påskafton (Begränsat antal)

Medverkande - med Janne Krantz i spetsen:
Östen Eriksson, Jens Kristensen, Ingela Söderlund, Robert 
Damberg, Pär Engman, Urban Andersson samt 2015 års 

stipendiater Sara Svensson & Johanna Boestad

PÅSKFEST hos BROR-ERIC'S

Välkommen!
Linda med personal 070 - 67 29 721

INGENTING  
ÄR OMÖJLIGT

www.blixtensvapen.se

JAG FIXAR  
DET MESTA!

Öppettider i Påsk
Onsdag  28/3 kl. 11-18 
Skärtorsdag  29/3 kl. 11-18 
Långfredag  30/3 kl. 11-14

Fiskbutiken i Mellanfjärden
Lasse & Annica  
073-034 25 29,  
073-037 30 84,  

Butiken: 0652-161 90 

Vår hemsida www.fiskbutiken.net  eller  
Facebook Fiskbutiken i Mellanfjärden

Storlekar 34-56

Storlekar 34-56

Kundkväll tisdag
den 20 mars 

Kundkväll tisdag
den 20 mars 

Butiken öppen till kl. 20 



12 Tryckdatum | 2018-03-08  Nordanstigarn

När jag var i 20-års åldern frågade 
jag mig själv, vad fanns det mer att 
uppleva här i världen? Jag får skyl-
la på ungdomligt övermod, kombi-
nerad med bristande fantasi och 
total avsaknad av perspektiv. 
För att ge mig själv, som 20-åring, 
viss upprättelse så skulle nog mina 
föräldrar ha beskrivit mig då som 
aningen utmanande och rastlös. 
Med den tidens mått, hade jag upp-
levt en hel del tyckte jag själv. Men 
jämfört med vad dagens ungdomar 
förväntas ha upplevt och sett, var 
jag nog ganska modest. 
Tanken på att åka till samma ställe 
år ut och år in med familjen på 
semestern gjorde att det vreds sig i 
magen på mitt 20-åriga jag. Vardag 
var ett skällsord och rutiner ett sätt 
att vallas in i en grå vardag som jag 
skydde likt pesten. Idag, uppskattar 
jag vardagen. Åker gärna till 
samma ställe som förra året på 
semester och gillar rutiner. 

Den grå vardagen materialiserad
En artikel om att frukost är den 
måltid vi svenskar varierar minst, 
hade mitt 20-åriga jag sett som 
utmaning att äta olika frukostar 
varje dag. 
Idag har jag insett att jag gillar mitt 
ägg, min havregrynsgröt med 
äppelmos på morgonen. Och jag 
har ingen tanke på att byta ut min 
frukost. Mitt yngre jag hade nog 
sett på mitt nutida jag som en våg 
fryst mitt i rörelsen, den grå varda-
gen materialiserad. Kanske med 
rätta. Men med lite mer livserfaren-
het och ålder, kommer en viss 
insikt och förståelse tror jag. Men 
utan ungdomens utmaningar skulle 
nog tiden bokstavligen stå still.
Att som 20-åring tycka att det hög-
sta berget är viktigast att bestiga 
snabbast, gärna med en hand bak-
bunden och ishackan trasig hör 
kanske till adrenalingenen. En otro-
lig bedrift som förtjänar respekt, ja 
till och med beundran, men vikti-

gast? Att ha korsat atlanten i en 
liten båt, med endast sin blinda 
papegoja som hjälp och ett trasigt 
roder är även det en otrolig bedrift. 
Men viktigast för oss gemene man? 
Att sätta rimliga mål och arbeta för 
det utifrån egen situation, är för var 
och en av oss viktigt tror jag och 
skapar tillfredställelse. Men jag 
skulle vilja drista mig att påstå att 
på något plan är det relationer som 
till syvende och sist är det som räk-
nas. Antalet relationer är nog inte 
det viktigaste, men att det finns 
någon meningsfull relation är vik-
tigt. Och med risk för att låta mos-
sig, tror jag inte att dessa mer 
meningsfulla relationer kan skapas 
via sociala nätverk på nätet, utan 
det behövs även möten mellan oss 
människor. 
Att bygga relationer tar tid och 
kraft. Att få en rimligt fungerande 
vardag tar tid och kraft. Men trygg-
heten som skapas i den meningsfulla 

relationen, och tryggheten i den 
rimligt fungerande vardagen skapar 
förutsättningar att uppskatta de 
mindre krusningarna på våra livs-
linjer tror jag. Vad jag försöker 
säga är att det inte behöver vara de 
stora sakerna, omvälvande händel-
serna som skapar mening och gläd-
je i våra liv. Utan ibland räcker det 
att dela en kopp kaffe och ha en 
pratstund för att uppleva mening 
med livet.
Jag undrar vilket samtal jag och 
mitt yngre jag hade haft över den 
där koppen kaffe. Men jag vet nu 
att det fanns mycket mer att upple-
va i livet, än vad jag trodde som 
20-åring.
Erik Geijer

Din lokala ICA-handlare 
ICA Kvantum Kvissleby
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Butiken: mån-fre 9-17, lör 10-13  hpljusdal.se 

0651-138 38 | Södra Järnvägsg. 50, Ljusdal

0650-54 85 85 | Hamngatan 21, Hudiksvall

Vi välkomnar 
Sebastian Persson
till HP Rör & Värme
Vi utökar därmed 
vår service på NIBE 
värmepumpar, 
rörjobb m.m.
Vi installerar även Daikin 
luft-luftvärmepumpar.

Boka din service/installation 
hos oss på 0650-54 85 85

Du når Sebastian direkt på 070-352 65 81

www.hphudiksvall.se
Auktoriserat 

serviceombud för NIBE

NYHET! Vår butik i Ljusdal 
är nu en del av Bad & Värme!

Vi har allt inom VVS, badrum, Hagaköket m.m. 
Stor badrumsutställning. Allt du köper hos oss kan du 
självklart få installerat-och-klart av våra installatörer.

Se vår hemsida för nyheter och aktuella erbjudanden!

Gräsåsens Trädgårdscafé
Vi har öppet hela Påskhelgen  
fredag - måndag 12.00-16.00

Gofika i Caféet, Påskpynt i Gamla boden  
och Vårblommor i Handelsboden.

Därefter öppet lör-sön samt  
röda dagar 12.00-16.00

Hjärtligt Välkomna!

Tel: 073-060 37 35

Se oss  på Facebook för mer info.

HASSELA

 

 

 
För dig som är anställd eller riskerar att bli arbetslös 
 

Är du intresserad? 
Ring eller skicka e-post 

 

Barbro Björklund 
näringslivsutvecklare 
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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Nordanstigarn nr 294
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 
824 96 STOCKA

TA VARA PÅ DINA MÖJLIGHETER - KONTAKTA OSS 
TELEFON: 010-454 12 60  HUFB.SE/CFLNORDANSTIG      FACEBOOK: CFL NORDANSTIG    
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Butiken Kajutan, öppen varje dag, 
är onekligen oerhört viktig för 
Stocka med omnejd.
Eva-Marie Bäcklund, 43, har drivit 
den i tolv år och har nyinveste-
ringsplaner på cirka 250 000 kronor 
i kassasystem och frysar. Hon har 
nyligen anslutit butiken till kedjan 
Handlarn.
I fjol kände hon för att gå vidare-
med annat men intresset för att ta 
över rörelsen var svagt.
- En kustväg mot Mellanfjärden 
och åretrunt-boenden i nya området 
i Morängsviken skulle betyda 
mycket, tror hon. Fler kunder och 
turister som stannar till, tar en 
minigolfrunda och fikar.
Kajutan är ingalunda ”bara en livs-
medelsbutik”. Apotek, systembo-
lagsfilial, gods, ombud för Svenska 
Spel, kaféhörna och minibageri är 
andra utbud. Och Eva-Marie är 
även starkt engagerad för Stocka 
friskola, bland annat med finalen 
på ett stort lotteri och underhållning 
den 21 april. Hon har hjälp av en 
halvtidsanställd men frågan är 
given – hur hon kan orka med allt.
- När jag är ledig kan jag koppla 
av. Men jag gör det med fysiska 

Eva-Marie ett nav för Stocka

Under fjolåret var omsättningen i 
butiken cirka 3 miljoner, ungefär 
som året före trots att sommaren 
var usel.
- Det är egentligen bara juli som 
ger en ordentlig omsättningsök-
ning, konstaterar Eva-Marie 
Bäcklund. En stor del av mitt arbe-
te är i praktiken så gott som ideellt.
Hon känner att hon går i farföräld-
rarnas fotspår. De drev 
Konsumbutiken i Morjärv. 

Eva-Marie Bäcklund styr Kajutan mot nyinvesteringar. Hon har litet i ersättning från det offentli-
ga, för hemkörningsbidrag och servicepunkt. Butiken köptes för 700 000, hon har sedan rustat 
upp och utvecklat den för cirka en miljon.

aktiviteter som simning och skidåk-
ning. Det blir mycket lyftande i 
butiken så det gäller att träna inte 
minst axelpartiet. Genom Kajutan 
förmedlas också kontakter med det 
ideella föreningslivet som i hög 
grad bärs upp av veteran-eldsjälar. 
Isbanan med sarg kan tas som 
exempel, den spolas och skottas 
föredömligt av Stockakorpen. 
Folket hus i Stocka bedöms vara 
det enda Folkets hus i landet som 
drivs utan kommunala driftsbidrag. 

Eva-Marie tillbringade under ung-
domsåren sina sommarlov och all 
ledig tid med dem.
- De var mitt allt, betydde så 
mycket för mig. Gav trygghet och 
stöttade.
Maken Gunnar arbetar på Iggesund 
Paperboard i Strömsbruk. Enligt 
Eva-Marie helt nödvändigt för hus-
hållsekonomin.
På sistone har hon även bildat ett 
företag inom make-up och hudvård, 
ett sätt att få omväxling. Hon  har 
25 år bakom sig som egenföretaga-
re.
Hon känner ett ansvar för inte bara 
butiken utan hela samhället Stocka.
Mikael Lundin är en av kunderna:
- Kajutan betyder jättemycket, den 
ligger nära till för oss i Stocka. 
Utbudet med alla aktiviteter är vik-
tigt. Man kan ju även tanka bilen 
här.
Mackarna på orten, det finns även 
en mack för båtar, drivs av en för-
ening, ej av Kajutan.
Sverker Söderström
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XYZ Maskin
VÅRMÄSSA
28 april visar vi upp allt 

vi har att erbjuda
 tillsammans med 
våra leverantörer! 

Även ett flertal lokala 
företag på plats!

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

I HÄSTBUTIKEN

VISNING AV 2019 ÅRS POLARIS 
SNÖSKOTRAR I HASSELA 
ONSDAG 21 MARS
Kl. 12-19. Centrala Hassela, 
vid skoterleden. 
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

PÅ INGÅNG 
2018 ÅRS MODELLER 

RIMOR HUSBILAR 
KOMMER I APRIL

NYHET - I APRIL ANLÄNDER 
VÅRA NYA DEMOMASKINER

Vårnyheter
Polaris General 1000  med ABS Carry4 - Släpvagn för upp till t ex 4 skotrar Polaris Ranger 570Polaris Ranger RZR 1000 Turbo



Visst behöver det byggas nya vägar genom Nordanstig, men 
det behövs verkligen också vård av gamla vägar. Och det 
finns gamla vägar att utveckla och synliggöra.  

Motorvägen 
Det är klart att Nordanstigs kommun ska jobba för att E4 
blir tvåfilig i båda riktningar mellan Hudiksvall och Sundsvall. 
Om det ska finnas någon trovärdighet i uttalanden om att hela 
landet ska leva, så är väl ett minimikrav att Europavägarna, ett 
riksintresse och ett Europaprojekt, en väg som är till för alla, 
ska bekostas av det vi betalar i skatt till staten.  

Järnvägen 
I Nordanstig har vi en järnväg med järnvägsstation i Gnarp - 
men inte en enda vägvisare eller skylt till eller vid stationen. 
Det är klart att det borde finnas en skylt vid E4 med texten 
typ NORDANSTIGS JÄRNVÄGSSTATION och vid och på 
själva stationen flera skyltar. Som det är nu är kan man passe-
ra såväl E4 som lokalvägen och på järnvägen utan att lägga 
märke till att det faktiskt finns en järnvägsstation. 

Inte heller är det skyltat från station till busshållplats eller 
från busshållplats till station.

   (För att inte tala om hur bristfällig informationen är om 
någon till äventyrs skulle anlända till busstationen i Sundsvall 
och försöka hitta vidare till Nordanstig med buss eller tåg. )

   Var det i framtiden ska finnas järnvägsstationer i 
Nordanstig ska inte baseras på hur strukturer och boende ser 
ut idag – utan på hur vi planerar och vill ha det i framtiden. 
Kommunen bör kämpa för stationer i Gnarp, Jättendal och 
Harmånger. 
Järnvägen Stockholm Central – Uppsala är 71 km 
Pendeltåg Sthlm – Uppsala tar 54 min, stannar 11 gånger  
Järnvägen Hudiksvall – Sundsvall är 77 km idag  
Tåget Hudiksvall – Sundsvall tar 60 min, stannar 1 gång

Kulturvägen Bergsjö – Gnarp – Sörfjärden  
Vägen följer Gnarpsåns dalgång till Sörfjärden och delar av 
vägen har klassats som kulturhistoriskt värdefull. 

Vid Gnarps kyrka står en milstolpe från 1663. Under 1700 – 
1800-talet var vägen viktig för transporter från och till 
Gnarps Masugn. Gårdarna ligger tätt efter vägen och utgör 
en typisk gammal landsvägsmiljö. Den långa, slingrande 
vägen med den täta bebyggelsen är unik, en kulturskatt 
som är värd att ta hand om och uppmärksamma.  
Här skulle det gå att bilda en museiförening med uppgift att 
dokumentera och informera om kulturmiljön och byggnader-
na längs vägen – och studiecirklar i bygdehistoria och bygg-
nadsvård – och kanske en byggnadsvårdsbutik någonstans 
längs vägen.

Vägar att bygga, vårda och visa 

    I öster är Kulturvägen mitt i det kommande fiskeparadiset 
i Gnarpsån och den naturliga tillfarten till Sörfjärdens många 
fritidshus, havsbad, campingplats, golfbana, restauranger och 
fina vandringsstigar vid havet. 

    Boende längs vägen, som har nära till E4 och Gnarp, har 
livsmedelsaffär, skola, järnvägsstation och pendlingsavstånd 
till framför allt Sundsvall. Delar av Kulturvägen borde vara 
attraktiva områden för nya bostäder och nya kommuninnevå-
nare. Med planfri korsning vid ny E4 ökar tillgängligheten.

Elbilsvägen via Hassela  
Bilister som kommer från Norge via Östersund och ska vida-
re söderut mot Stockholm eller stockholmare som ska till och 
från Åre borde inspireras att åka vägen Stöde – Hassela – 
Jättendal. 

    Med en bra laddstation för elbilar i Hassela skulle en elbi-
list få både kortare och snabbare väg än via Sundsvall. 
Sträckan Jättendal via Teslas laddstation i Sundsvall till Stöde 
är 93 km och med en laddstation i Hassela skulle vägsträckan 
kortas till 82 km Jättendal – Stöde. 

Trafik via Hassela ger möjlighet att upptäcka Hassela och 
konsumera allt från en korv till bad, en sportlovsvecka och 
mer.

   Det krävs givetvis information och bra skyltning i Stöde 
och Jättendal och ”på nätet”.  Och att vägen mellan Hassela 
och Stöde blir något bättre. Det är säkert inte så lätt att ordna 
– men det går att hela tiden jobba för att få förbättringar. Det 
är drömmar, visioner och hårt arbete som kan ge resultat på 
sikt.   

Vattenvägen, kanotleden Hassela – Strömsbruk är mer än 
en turistaktivitet. En kanotled som är 6 mil lång, med varie-
rande sjöar och strömmande vatten, är en värdefull tillgång 
för att profilera Nordanstig som en naturskön bygd med 
blänkande insjöar och forsande åar. Ett faktiskt kvitto på 
kommunens budskap ”Vackra platser där naturupplevelser är 
nära och där det är bra att bo.” 

Gabriel Brånby gabriel@branby.se
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Gnarps Järnvägsstation

Frästa, Kulturvägen  
Foto Lars Lööv


