
   
Beställ annons: 076810 84 38 n 065074 13 45

Dellenbygden
Information & annonser för ALLA i Delsbo, Bjuråker, Bobygden, Friggesund, Norrbo, Näsviken & Svågadalen

andreas@spanskavillan.com n www.stockapublishing.com   

2018 -  Nr 134
3 SEPTEMBER

Nästa utdelning: Mån 1/10  Manusstopp: TIS 18/9

Vardagar 10-18  Lördagar 9-14  •   0653-151 20
Söderblomsv. 1, Kyrkbyn i Bjuråker   •   stigstradgardar.se

Stıgs Tradgårdar

-40%
träd & 
buskar

EKO 
U-JORD
3 för 179:- 
(ord. 100:-/st)

Fågelmat fr.o.m. v.38
Ljung
3 för 99:-

Men nu har vi HÖSTLÖK
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Bokning 070650 10 22 • agnetaberglof@hotmail.com • www.agnetasmassage.com

Svanbacken Strandhotell

Massage, gym och solarium drop-in
Jag finns på plats tisdag-torsdag Tar emot 

kortbetalning!Spa & fotterapeut Karin Berglund 
Boka: 070-661 82 72  • Strömbackav. 16 A, Bjuråker.

Du kan även boka din behandling via min hemsida.
Presentkort finns även hos Västansjö Macken.

www.lillaspasalongen.n.nu

FRANSFÖRLÄNGNING • SPABEHANDLINGAR 
MASSAGE • FOTVÅRD • PRODUKTER FRÅN 
ROSENSERIEN, FÖLLINGE, NANNIC, HOLISTIC & CAI

Lilla Spasalongen för hälsa och skönhet 

DellenArboristen
Säker fällning och beskärning av dina träd

Erfaren certifierad klättrande arborist
Laurent Warin • 0736 904 804

dellenarboristen.se

NU
MED

RUT!

Ring och boka tid 
Anita 0653 - 200 80

Västansjö, Bjuråker

Salong
för dam, 
herr & 
barn!

Tidsbokning Karin: 070-766 30 30 •  NÄSBYN, Delsbo •   www.byernryd.se 

DIPLOMERAD MAKEUPARTIST & FRISÖR

makeupartist
Frisör&
• Klipp, färg & permanent 
• Extensions
• Plock & färg av bryn/fransar
• Ansiktsbehandling med 
   Galvanic Spa
• Makeup för fest & makeupkurs
• Håltagning i öron & näsa

15GladaHudikbladet  Tryckdatum | 2018-08-07

Bokningar kan göras via hemsidan. Presentkort finns att köpa på Frendo i Delsbo.
Extraöppet för produktförsäljning torsdagar 16-18. 

Storg. 14 A, Delsbo • 070-650 99 20 • www.ingersspa.se

Inger Persson
Dipl. Spa- och 
NBE-terapeut

Salongen för skönhet 
& välbefinnande

Varmt välkommen!

Ansiktsbehandling NBE Excellence Luxury
Synliga resultat efter första behandlingen. En väl utvecklad metod för hud-

föryngring. Vinnare av Beauty Oscar 2018, bästa lyxserien inom hudvård. 

Nu i dina behandlingar - boka en kur på tre behandlingar
Just nu 3867:- (ord. pris 5067:-) Gäller t.o.m. 30/9

073-084 92 13 
Soldatv. 3A, Delsbo

www.butiqannica.se
info@butiqannica.se

Butiq öppen:  Ons 15-18 
Tors 14-17 · Fre 12-16. 

Samt sista lördagen 
i månaden 10-13.

Dags att fräscha upp ansiktet 
  och fötterna efter sommaren?

Klassisk ansiktsbehandling, 60 min  695 kr
Ansiktsrengöring 
(med porklämning),  
90 min 895 kr

Fotvård  450 kr

Behandlingarna kan bokas på  
www.bokadirekt.se/places/butiq-annica-i-delsbo-9245
Eller så ringer du på: 073-084 92 13

Emma Silén Lovén, 
Diplomerad nagelterapeut 
och utbildad spraytan artist

Soldatvägen 3a, DELSBO
Tel. 073-837 44 61

Med start i Oktober öppnar jag 
upp flera dagar för bokningar!

Nya behandlingar presenteras 
under september & oktober!

Åsbergs Kläder

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

VÄLKOMMEN 
IN OCH SE
HÖSTENS
NYHETER!
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TOTAL 
UTFÖRSÄLJNING

DELSBO FOLKETS HUS
Mån 3/9, Tis 4/9, Ons 5/9, Tors 6/9

Kl. 10-18 Alla Dagar

Tel info: SDS Import     Stefan 070-341 67 47

KLÄDER TILL FÖRDELAKTIGA PRISER!

KLÄDER BORTVRÄKES 
1000-tals mode- och fritidsplagg

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

Vi gör 
skillnad

Den lokala banken 
med hjärtat i bygden 

Hos oss får du alltid personlig service och  
rådgivning för allt inom bank och försäkring. 
Våra rådgivare ger dig tips och råd om hur du på bästa 
sätt tar hand om din ekonomi när det gäller allt från lån 
till pensionssparande och försäkringar.

Välkommen in på vårt kontor i Delsbo  
eller ring oss på telefon 0650-371 00

Framåt för dellenbygden - 
stad och landsbygd behöver varandra!

Dina lokala kandidater från Dellenbygden till kommunfullmäktige är: 
Bakre raden fr v Peter Nylund, Jan-Erik Jonsson, Matts Persson, Roland Hamlin och Jesse 
Ljung. Främre raden fr v Lisa Östberg, Veronica Eriksson, Anette Spjutsvik och Karin Hansson. 
Saknas på bilden gör Bernt Jons, Leif Björklund, Mats Olsson och Stig Johansson.

Vill du veta mer, gå in på centerpartiet.se/hudiksvall
Sympatiserar du - Bli medlem! Swisha 150 kr till 1234218533 
och ange personnummer och e-postadress

Centerpartiet har under fyra år i opposition varit 
en stark röst för att kommunens satsningar inte 
får upphöra vid stadsgränsen, och bland annat 
har vi fått igenom en kraftig bredbandssatsning. 
Får vi väljarnas förtroende att vara med och styra 
kommunen lovar vi att fortsätta arbeta för:

• Satsning på turismen i Dellenbygden

• Fortsatt bredbandsutbyggnad

• Trygghetsboende i Delsbo

• Nära samverkan med företag och ideella krafter

• Nej till all miljöskadlig gruvbrytning 
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Presentbutiken på forngården i Delsbo
Öppen vardagar  kl.10-14

8 Tryckdatum | 2018-05-02  Nordanstigarn

070 - 67 29 721

INGENTING  
ÄR OMÖJLIGT

www.blixtensvapen.se

JAG FIXAR  
DET MESTA!

Tel - 0700 911 900Du bjuder gästen,

vi fixar resten!

Catering när den är som bäst

 

• 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

Vi är din kompletta VVS-intallatör

DellenArboristen
Fällning och beskärning av stora träd

Erfaren certifierad klättrande arborist
Laurent Warin • 0736 904 804

dellenarboristen.se

NU
MED

RUT!

Ring för information: Jonas 070-679 62 51

www.krusanga.com

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

VI KÖPER
ERT SKROT

Inga fasta öppettider, kontakta mig före besök.

Du kontaktar mig enklast på tel. mejl eller facebook.

Jag hämtar/levererar din cykel 
efter överenskommelse

NU LÄMNAR VI 20% 
på samtliga buskar och träd! 

Gäller t.o.m. 30/9

PASSA PÅ ATT PLANTERA NU, 
SÅ ÄR DET KLART TILL VÅREN!

Vi utför krattning, rensning, anläggning, 
beskärning m.m. Rutavdrag direkt på fakturan

www.nasvikensplantskola.se  •  070 523 06 12

Öppettider
Mån-Fre 9.00-18.00
Lör-Sön 10.00-14.00

Trädgårdstider
Här finns Gödsel, Jord, 

Kalk, Fröer, Buskar, Perenner,
Träd, Sommarplant, 

Påskblommor, tillbehör m.m.

www.nasvikensplantskola.se
070 523 06 12

Bjuråkers Hembygdsförening, Tå 110 A, Bjuråker 
hembygd.se/bjuraker  ·  0653-150 70  ·  151 05

I samarbete mellan 
Historier från Hälsingland 
och Bjuråkers Forngård

12 september kl. 18-20

I vackra Dellenbygden på Bjuråkers Forngård samlas vi för att få höra 
spännande historier berättas om Hälsingland och dess invånare. Robert och 
Viktor från succépodden "Historier från Hälsingland" blandar sägner och 
skrönor med väl dokumenterade händelser från både då och nu. 
Spöken, väsen och ett och annat mord kommer att avhandlas under kvällen. 
Givetvis kommer många historier att utspela sig i Bjuråker och Dellenbygden. 

Entré 100 kr inklusive kaffe + ruta.
Anmälan via swish 0739937451 (märk betalningen med "Bjuråker + 
namn") eller direkt på plats.

Från kl. 17.00 serveras kôlbulle med dryck 60 kr.
Vi ses på Bjuråkers Forngård!

Bjuråkers Forngård

Som tack till alla Som Ställt upp och arbetat 
under bjuråkerSStämman och våra andra 

arrangemang Så bjuder vi på SurStrömming 
eller Sill 7 September kl. 18.30

våra SponSorer är ockSå välkomna.

glöm inte anmälan SenaSt 4 September till 
0653-150 70 eller 151 05. 

Bjuråkers Hembygdsförening, Tå 110 A, Bjuråker 
hembygd.se/bjuraker  ·  0653-150 70  ·  151 05

Foto av Lotta Tornler



5Dellenbygden   Tryckdatum | 2018-08-23

VI KÖPER 
ERA ÄLGAR

Öppet för inlämning dygnet runt 
hela gällande jaktsäsong. 

Vi tar även emot för återtag.

FÖR MER INFORMATION:
Ring: 073-024 85 83, 070-595 17 15 

E-post: info@dellenkottvilt.com
Eller besök vår facebooksida.

Vi är även återförsäljare för: 
Nivekos poolsortiment & 

American Whirlpool Spa bad

Besök oss på:
Hälsinge Marknad 7, 8 och 9:e sept 

FÖNSTERKAMPANJ
25% RABATT PÅ FÖNSTER
GÄLLER VID KÖP AV MINST 3 ENHETER
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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
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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

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
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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

   
  

Bjuråkers Gif 

1952Vesslavägen 11, 820 62 Bjuråker

Tel: 0653-204 05 (Kansli)
070-674 39 05 (Åke)
bgif@mbox.lidnet.se
www5.idrottonline.se/BjurakersGIF/

Bjuråkers Gif 

• Köpa Bingolotter och Sverigelotter av våra återförsäljare!
• Ange BGIF som din favoritförening hos Svenska Spel!

Stöd BGIF genom att:

Gymnastik

Skidor

Onsdagar (start 5 september) Stationsträning kl.19-20
Se nästa nummer av Dellenbygden för info om våra andra 
gymnastikpass.

Skidträningen startar under september. 
Tisdagar och torsdagar. Barn från 8 år och äldre. 
Samling på Vesslamon kl. 18.30. 
Nya som gamla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Dellenlax AB   ·   Tel 070-658 72 20
Vi tar kort och swish   ·   www.dellenlax.se

LAXFÖRSÄLJNING I NORRBO
Färsk direkt från brygga

Över 10 kg 96 kr/kg Under 10 kg 105 kr/kg
Varmrökt, kallrökt, gravat, najad och pepparlax.

ÖPPET: 10-15 ALLA LÖRD & SÖND 
FRÅN 15 SEPT T.O.M. 4 NOV.

Välkomna!

Mickelsmäss 
Höstmarknad
Delsbo Lantbruksmuseum
Lör 29 September kl. 11-15

Nu är det åter dags för Mickelsmäss 
Höstmarknad fylld med lokala råvaror, 

hantverk och utställare.

Traditionell mat till försäljning. 
Fårklämma serveras direkt från elden. 

Tunnbröd bakas i bakstuga och säljes på plats. 
Lotterier m.m.

Varmt välkomna!

Arr: Dellenbygdens Hushållningsgille & LRF-Dellenbygden

Kundaliniyoga
Staffansgården torsdagar 18.00-19.30
Yoga för alla - nybörjare och vana yogisar
 Kursstart 6/9 (12 gånger 1400 kr)   
                    Yinyoga - onsdagar, Hudik.

Breathwalk & yogaterapi - hör av dig!

Info/anmälan: Cilla Andrén 070-562 71 72
cillavalas@gmail.com   www.delsboyoga.se

Behöver du hjälp?

F-skattsedel. Hustjänstavdrag direkt på din faktura.

David Åhlund 
davidahlund@gmail.com

David Åhlund
Långby 12
820 64 Näsviken

Ring 0650-308 00 el. 076-76 76 454

• Byta fönster
• Bygga altan
• Isolera

• Renovera
• Byta tak
• m.m.



Har du koll på allt vi 
har att erbjuda?

0653168 10 • Öppettider: Vardagar 08-21 Lördagar 08-21 Söndagar 10-21
Följ oss gärna på FACEBOOK för många bra erbjudanden och events i butiken.

VI HAR ETT STÄNDIGT 
VÄXANDE SORTIMENT 

av ekologiskt, krav, vegan, intolerans, 
mångkulturellt och bra priser. 

Vi vill helt enkelt vara en butik för alla!

FLERA LOKALA 
PRODUKTER FRÅN T EX

Honung från Svågadalen och Delsbo, Hälsingesåpa, Hälsing-
emjöl, Dellenmejeriet, Såskungarna, gurka och tomater från 
Järvsö, Loossenap, Nyberg på berget, Delsbo Charkuteri m fl.

MERVÄRDEN SÅ SOM:
Posten brev&paket, Systemombud (Beställ gärna själv på 

systembolaget.se), ATM, Resevaluta, Receptfria läkemedel, 
Mat & Salladsbar, Manuell Deli, Coffeedream, Lottombud, ICA's 

Matkasse och GLADA MEDARBETARE.

Klippkort i Mat-/salladsbaren, vi bjuder på var 10:e lunchlåda. 
Fråga efter klippkorten i kassan.

Dubbel bonus på det du handlar
Låna, spara eller försäkra via 
ICA Banken och få dubbel bonus när 
du betalar med ditt ICA-bankkort

Tjejer och killar 65+   Se hit!
På tisdagar har ni 5% rabatt 
på det ni handlar i butiken! 
Fråga efter seniorkortet i kassan. Gäller ej spel, 
lotter, tobak eller systemvaror.

Veckomejl!
Få erbjudanden och inspiration, 
direkt till mejlen varje vecka. 

Delikatesser!
Förutom vår manuella deli-

katessdisk gör vi även egna 
mackor, smörgåstårtor m.m. 
Besök oss i butiken för specifikt utbud  

Titta gärna in på ica.se/delsbohallen eller prata med oss i butiken för mer info!

Lyxa till festen 
eller varför inte veckoslutet 

med våra fantastiska 
matbrickor!

Varmt Välkomna med vänlig hälsning systrarna Ericsson med personal
OMBUD

Vi har 

receptfria 
läkemedel 
för dig över 18 år

ICA Appen
Här får du snabb tillgång till 

personliga erbjudanden, 
saldo, din favoritbutik m.m. 

ICA Hemma
Allt för hem och fritid - direkt 
hem eller till din ICA-butik. 
Bonus med ICA-kort!
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Renoveringar, Fasadmåleri, 
Trädgårdsjobb m.m.   

F-skatt  ROT-/RUT-avdrag   
Oskar Sjödin  070-239 48 80

21Nordanstigarn   Tryckdatum | 2018-05-03

Öppet: Mors Dag den 27/5 samt nationaldagen den 6/6  
mellan kl. 11-19. Därefter varje lördag och söndag 11-19.  
Från och med Midsommardagen och t.o.m. 24 augusti har vi 

öppet dagligen mellan kl. 11-19. Tfn: 076-848 81 50.

Stocka vid öppna havet

Mors Dag 27 maj serverar vi ett val av förrätter, 
varmrätter och dessertbuffe för 295 kr inkl. kaffe
Öppet mellan kl. 12.00-18.00

Säsongsöppet dagligen från midsommardagen 23/6 
mellan kl. 11.00-21.00.

Café & Restaurang Måsen i Stocka
Öppettider i vår och sommar 2018

Mer info på cafemasen.com     Ring för bokning 0650-74 14 12

Välkomna!
Vi har även möjlighet att ordna fest, bufféer, bröllop,  
catering efter önskemål.

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

Dags att tänka på service?

Kontakta oss: 0652-719 56

Bredåker 44, Delsbo    
e-post: bengt@olskims.se  •  www.olskims.se
0653-103 60, 070-530 64 55

Kraftig ATV vagn med tipp 
Flakmått 1280x1000 med förhöjnings-
lämmar, perfekt att köra ris och löv med. 

Pris: 7 500 kr +moms

Demokörd Gräsklippare 
till traktor 
150 cm bred, håller rent på åker 
och större gräsplaner. 

Pris: 9 000 kr +moms

Passverksamheten har startat! 

EDE Skola, Delsbo
www.traningsverketdelsbo.se   tvdelsbo@gmail.com

Boka din plats på bokapasset.se. Välkommen! 

Kom och träna med oss! 

Kettlebell   Aerobox   Tabata MIX   Spinning   Cirkelgym   Fys   SomaMove   Gym

DELSBO GRÄV & SCHAKT AB
Allt inom markentreprenad   070-371 09 59

Jordvärme
Vatten & Avlopp
Husgrunder
Dränering
Planering
Justering
Kabelgrävning
Grus & singel
Pumpbrunnar
Slamavskiljare
Vedhantering m.m.

Ska ni byta ut ert 
avlopp eller enbart 
efterföljande rening?
Vi har alla lösningar

Vi tittar på tillgänglighet och dimen-
sionerar avloppet utifrån era behov.

Vi gör även en markanalys med 
perkulationsprov och söker tillstånd 
hos kommunen.

Utför hela installationen, allt för en 
driftsäker anläggning.

Kontakta oss för kostnadsförslag.

Husdränering!
Sänk dina uppvärmningskostnader 
med fuktspärrsteknik patenterad 
från Optidrain

Kostnadsfri 
offert!

Vi ombesörjer 
rot-avdraget.

Installatör
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HÖSTPREMIÄR 29 sept. kl.10-14
Backens begagnat i Harmånger

Vi säljer fika, korv med bröd och godis. 

Adress: Backvägen 8 Harmånger   
backensbegagnat@gmail.com

Vi tar med fördel kortbetalning/Swish

BACKENS BEGAGNAT HARMÅNGER  
Söndag den 9 september 
Ny inlämning av höst- och vinterkläder samt prylar kl. 12-14 
(kom ihåg skicket på era kläder!). Medlemsmöte kl. 14-15.
Premiäröppning för Hösten 29 sept. kl. 10-14. Håll utkik efter 
annons i nästa Nordanstigarn.



Allt för ditt Lantbruk

SUCCÉN
FORTSÄTTER!

Köp en valfri             
ATV, UTV eller RZR av 

2018 års modell och få en                                                
                               FS 1425 

släpvagn på köpet!
Värde 11900 kr. Gäller ej barnmodeller. Gäller t.o.m. 30/9 -18. 

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Hästbutiken
BEHÖVER DU NY UTRUSTNING INFÖR SÄSONGENS RIDSKOLA? 

VI HAR KLÄDER OCH UTRUSTNING FÖR ALLA ÅLDRAR!
INSEKTSMEDEL · FODER · SPÅN - ALLT I LAGER!

HÖNSFODER 
AUTOMATER FÖR 

VATTEN OCH FODER

ELSTÄNGSELAGREGAT, 
TRÅD, NÄT, ISOLATORER, 
GRINDAR, HANDTAG M.M.

FODER TILL DJUREN 
OCH SPÅN FINNS I 

LAGER

RESERVDELAR TILL DE FLESTA 
MÄRKENA AV TRÄDGÅRDS-

MASKINER I LAGER

ROBOTGRÄSKLIPPARE
MONTERING & FELSÖKNING 

AV SLINGA FÖR HUSQVARNA, 
VIKING M.FL.

ÄVEN VINTERFÖRVARING 
& SERVICE AV DIN ROBOT

FINNS I LAGER: GÖDSEL, VALLFRÖ, BALPLAST, NÄT OCH SPRUTMEDEL

KLÄDER & 
SKOR FÖR 

SKOG & 
FRITID

UPPTÄCK VÅRT STORA OCH BREDA UTBUD

Öppettider
Vardagar 07.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

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

det mesta till både häst och ryttare

VI SERVAR DINA SKOG- & 
TRÄDGÅRDSMASKINER, 

SAMT SKOTRAR & 
FYRHJULINGAR 

PSST.. VI SMYGSTARTAR HÖSTENS REA PÅ TRÄDGÅRDSMASKINER

VI SÄLJER UT 
VÅRA DEMO-
HUSBILAR
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          KULTURHUSET GLADA HUDIK
                              16/11 KL 19:30
      Biljetter: www.mtlive.se alt. Biljettkassan 060-15 54 00

Barbros Akupressur

Kinesisk massage & akupressur 
Storgatan 9e, 820 60 Delsbo. Tel: 070-246 85 88.

Presentkort finns att köpa på Frendo

Kinesisk massage & akupressur
Kinesisk massage utövas oftast tillsammans 

med akupressur och är bra för det flesta åkommor 
samtidigt som den är mjuk och avstressande.

Akupunktur på hund enligt TCM
Den hjälper bl.a. hälta, stela och ömma muskler, allergi, 

eksem, klåda, mag- och tarmbesvär.

Dornmetoden
Dornmetoden använder mjuka rörelser och lätt tryck för att korrigera felställ-
ningar i leder och ryggraden; den arbetar utan manipulation eller 'knäckande

U
tgivare: Stocka Publishing AB, Strandvägen 33, 820 74 Stocka      l

 
Tryck: Sib-Tryck H

olding AB | 2018-08-23 l     l
 

G
ruppförsändelse till hushåll och företag

visar filmer av Erik Eriksson och Jonas Sima Tor 
20/9 kl 13.00

43-orna, kolveden och gengasen
När 43-orna skulle göra lumpen fick alla 20-åringar 
rycka ut i skogen och hugga ved för att värma Sverige. 
Det var krig ute i Europa och här hemma fick storstads-
pojkarna bekanta sig med yxa och såg. 
Längd 55 min

Filmaren i storskogen
En berättelse om Erik Eriksson, hästköraren som blev 
friställd och sedan omskolade sig till dokumentärfil-
mare och blev en av landets märkligaste folklivsfil-
mare. Hans unika filmskatt har nu räddats och är nu 
redan föremål för forskning. 
Längd 56 min

Kaffepaus mellan filmerna 50 kr

Inträde 50 kr för pensionärer och blivande pensionärer. 
Rullstolsbundna med skötare gratis inträde. Välkommen!

Roland Lodén, PRO Bjuråker.
roland.loden@tele2.se
Tel. 070-311 24 10

Arrangörer: Bjuråkers & Delsbo-Norrbos PRO föreningar
Sponsorer: ABF Hälsingekusten, PRO-distriktet och   
         Hudiksvalls kommun

Svea Bio Delsbo

Dellenkretsen

Höstmarknad 15 september 11.00-14.00 
Försäljning, kaffe och lotteri 

Lokalen på Köpmangatan 1, Delsbo 

Höstens aktiviteter: 

- Språkcafé, start söndag 2 september (SV´s lokaler, Köpmangatan 24)
- Röda Korset Café, start tisdag 11 september
- Kultur och samtal på Månsbacken, start tisdag 25 september
- Hantverkscafé, mer info kommer senare

Vid frågor ring 076-1183300 

Välkomna! 

Allt inom hårvård-fransförlängning-makeup

Maria Wennberg • Köpmangatan 10, 820 60 Delsbo • Tel. 070-364 53 97

Försäljning inom hårvård-hudvård-makeup i ekologisk f in kvalitet

Salong Beauty Hair & Body

Fr.o.m. 3 september
Mån, tis & ons 919
Endast tidsbokning

Mats Olsson   070-351 54 44   Jättendal

Ett 30-tal beg. bilar i lager. 
Köp din bil utan kontantinsats (0 kr)

Outlet Bilcenter
BILFÖRMEDLING

Vi hjälper både privatpersoner och företag att sälja sina fordon. 
Även dödsbon. 
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829 95 Harmånger

LÖRDAG 15/9 KL. 10 - 17

829 95 Harmånger829 95 Harmånger

*

*) På ordinarie priser
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Luffarslöjd, Släktforskning 
eller Fisketillsynsman?

Vi erbjuder massor med studiecirklar,
kurser och kultur i höst. 

Välkommen med din anmälan!  

www.sv.se/gavleborg

020-120 28 08 • gavleborg@sv.se

     Vi finns på Facebook och Instagram!

Tidsbokning 
0653-71 79 71

Intresserad av VetPlan?
Prisvärt friskvårdsabonnemang

för din hund & katt!
Mer information finns att 

läsa på vår hemsida 
www.delsboveterinarpraktik.se

Öppet helgfria 
vardagar 8.00-17.00 

Delsbo Veterinärpraktik
Veterinärvård i lugn & trivsam miljö med hund- & kattfoder, 

djurtillbehör och pälsvård under samma tak

Tel - 0700 911 900Du bjuder gästen,

vi fixar re
sten!

Catering när den är som bäst

Nordanstigarn
Information & annonser för ALLA i Nordanstig

Annonsbeställning: 065074 13 45, 070554 1945, 076-810 8438 
christer@spanskavillan.com   n www.stockapublishing.com   Nästa utdelning: 19/3   Manusstopp:  7/3

5 MARS 2018

Nr 293 

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
ENGHSGÅRDEN
Certifierad Tandblekningstekniker 

Linda Engh 
Storgatan 6b, Bergsjö 
Tel: 072-205 35 34

1300:-
Ordinarie Pris 1800:- 

priset gäller till den 30/4-18

072-205 35 34 
Linda Engh

072-205 35 34

KOSMETISK TANDBLEKNING

@enghsgarden

Kosmetisk Tandblekning 
@enghsgarden

Schönborgs Bygg  
& Säkerhet AB 
Peter 072-540 50 51          

Anders Bergström 070-555 73 12
Tjärna, Bjuråker

Skog & Schakt 
Hälsingland

Avlopp
Husgrunder
Fuktisolering
Trädfällning

Dränering
Jordvärme

Dikning
m.m.

Det mesta inom markarbeten!

Komplett avloppsystem till 
konkurrenskraftiga priser

Gräventreprenad

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

Västansjö 
Måleri

070-529 50 67

Köp lokalt fångad
spårbar fisk ��a e�er!

Finns på följande orter
Stocka, Kuggören, Enånger

Skärså, Prästgrundet
Va�haret och Sörljusne

www.halsingefiskarena.se

Köp lokalt fångad spårbar fisk, titta efter märket!

Finns på 
följande orter: 

Stocka, Kuggören, 
Enånger, Skärså, 

Prästgrundet, 
Vattharet och 

Sörljusne

www.halsingefiskarena.se
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072-555 61 10    info@delsbogarn.se
Besök Näsbyn 310, Delsbo

Öppet lagerförsäljning tis och ons kl 15-18

www.delsbogarn.se

BESVÄRLIGA TRÄD?
Kontakta Hälsinge A.T.F. för experthjälp

Vi hjälper dig med
• Fällning och beskärning
• Bortforsling av grenar och virke
• Manuell avverkning/gallring & röjning
• Stubbfräsning
• Trädgårdsskötsel

072-559 61 27
www.halsingeatf.se
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FÖRENINGSINFORMATION

Skogsutflykt med svampkorgar  
Söndag 
23 sept. 
kl. 10.00

Samling: Vid Vallenbodarnas fäbodar  
Ansvarig: Bosse Lundberg   
Tel: 070-298 85 98

Välkomna!
Naturskyddsföreningen i Nordanstig

 

Plats: Centralskolan Bergsjö

Höstens gympa

Vuxen: 250 kr  
Under 18 år på vuxengympan: 50 kr  
Barn: 100 kr (Bamsegympan)  
Familj: 350 kr. Enstaka pass: 20 kr 

Priserna gäller oavsett om Ni går 1 eller 2 gånger per vecka. 
Välkommen att prova 1-2 gånger för att känna om det passar 
just Dig! 

FaR-recept (Fysisk aktivitet på recept). Vår förening har ett 
samarbete med Hälsoenheten i Gävleborg och våra 
Hälsocentraler.  Vi välkomnar personer med sådant recept. 

Alla
 välko

m
na!

Måndag 19.00-20.00 Lättgympa  
Frågor Lisa Östman 070-227 6615

Onsdag 18.00-19.00 
 

19.00-20.00

Barngympa 3-5 år. Anmälan krävs 
för alla, nya som tidigare deltagare 
till Anna Karin Uhlin 070-673 0854.

Medelgympa. Carmen

Torsdag 19.00-20.00 Vattengympa, ledare Carmen.  
Anmälan till Ulla Glad 076-814 3572

Start 24 september

Harmångersgympan 
Våra pass höstterminen 2018

Tisdag 19.00-20.00 Kombopass Styrka/kondition

Torsdag 19.00-20.00 Stryka och kondition

Söndag 18.00-19.00 Latinfusion

Zumba kommer tillbaka under 
hösten. Håll utkik på Facebook!

Plats: Backens gamla gymnastiksal

Gympastart V36 tisdag 4 september

Vill du bli ledare eller känner du någon som vill, kontakta oss! 
Vi vill gärna ha ledare till seniorpass.

Ledare  
Katarina Nordell 070-640 16 24 (Kombopass) 
Anna Stafström 076 631 08 52 (Latinfusion 
Ewa Nilsson 070-577 13 80 
 
Ni hittar oss även på www.idrottonline.se

Medlems- + terminsavgift  
Vuxen från 24 år:  .............. 500 kr/termin 
Ungdom tom från 23 år:  ... 100 kr/termin 
Inkl. medlemsavgift 50 kr

Fö
lj 

os
s 

på
 F

ac
eb

oo
k

Prova-på vecka gratis. 
För mer info, kolla facebook.

Harmångers hembygdsförening i 
 samarbete med Studieförbundet  
Vuxenskolan

Välkommen till Höstmarknad  

lördag 23 sept 12.00-15.00!

•	Försäljning	av	grönsaker,	fisk,	honung,	bröd	m.m.		
	 samt	hantverk	av	skilda	slag.

•	Kaffeservering	med	nybakade	glödhoppor	samt	 
	 musikunderhållning.

•	Utställning	i	skolmuseet	”Folkskolan	175	år”.

Kanske

Välkomna!
Stocka Folkets Hus förening

VARJE söndag från och 
med 16 sept. kl. 14.45

Stocka Folkets Hus

OBS!

16 Tryckdatum | 2018-08-22  Nordanstigarn

Min ambition denna sommar var att läsa åtminstone en bok. 
Med små barn och eget företag är stunderna för egen tid 
begränsad. Hur jag lärde mig förstå världen, av Hans Rosling 
lyckades jag dock läsa. Hans Rosling kan väl kortfattat beskri-
vas som en person från enkla omständigheter som utbildade 
sig till läkare, senare forskare och till sist föreläsare som gjorde 
svåra fakta lättförståeliga. 
I boken drar han många paralleller mellan vår utveckling i 
Sverige, från extrem fattigdom i slutet av 1800-talet till väl-
färdssamhällets utveckling under mitten av 1900-talet och den 
utveckling många länder i Afrika och Asien genomgår nu. 
Hans kom från enkla förhållanden och i boken får vi läsa om 
hur de först 1930 fick inomhuslatrin. 1952 eldade de fortfaran-
de med ved för att laga mat och värma huset. Den svenska 
synden var ännu långt borta och det var förbjudet enligt lag att 
prata om kondomer mellan åren 1910 och 1938. Barn som 
kom till utanför äktenskapet, som inte fadern ville kännas vid 
döptes ofta till samma namn som faderns barn innanför äkten-
skapet. Ett sätt för kvinnan att berätta vem som var fadern, 
utan att säga det rakt ut. 
Skolväsendet och sjukvården höll på att byggas ut i början av 
1900-talet, men fortfarande gick många barn bara sex år i sko-
lan och förväntades sedan börja jobba vid 14-års ålder för att 
hjälpa till med familjens försörjning. Den utveckling vi genom-
gick i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, genomgår 
många av de länder vi tidigare har kallat utvecklingsländer. 
Men i mycket högre hastighet än vad vi hade när vi tog vårt 
utvecklingssprång för ett sekel sedan.

Sommarambition och lärdom 
Sexualundervisning, minskad barndödlighet och basal sjukvård 
för de allra fattigaste i de fattigaste länderna ser han som ett 
prioriterat område som snabbast skulle lyfta människor ur 
misär. Slutna och fungerande avloppssystem, som vi idag tar 
förgivna, var på 1950-talet ovanligt i fattigare delar av Sverige. 
Hans beskrev själv att han höll på att drunkna i ett öppet 
avloppsdike (där avloppet från toalett och diskvatten rann rakt 
ut) på 1950-talet, men räddades i sista stund av sin faster.
Det påminner om två allvarliga incidenter i sommar som 
kunde förändrat mitt och familjens liv. Den första inträffade 
när vår äldsta dotter klättrade upp för en badbrygga, tappar 
fotfästet och slår i huvudet för att sedan falla handlöst 1,5m 
ned i vattnet. Jag var ensam vuxen med fyra barn på bryggan 
och såg framför mig hur vår dotter skulle sjunka till botten. 
Som tur var så slog hon sig bara ordentligt, men behöll med-
vetandet och kunde själv klättra upp.
Den andra incidenten inträffade när vi var med fem familjer 
på ett mindre hotell med pool. Jag och min fru hade tagit på 
oss uppgiften att laga mat till alla barnen, och de andra vuxna 
stod eller badade i poolen. Helt plötsligt kom vår icke-simkun-
niga treåring störtgråtandes gående från poolen, utan sim-
puffar och helt dygnsur. Allt hade gått bra, men chocken satt i 
länge. Så förutom de insikter jag tar med mig från boken i 
sommar, så är min lärdom att i alla lägen ha koll på barnen i 
närheten av vatten eller tydligt delegerat ansvar.
Erik Geijer

Höstmys på

September - Skördetema 
Oktober - After Noon Tea

Hjärtligt Välkommen!

Gräsåsens Trädgårdscafé
HASSELA

Öppet lör-sön 12-16 
Övrig tid enl ök.

För menyer och mer information: 
Ring 073-060 37 35

eller se vår Facebooksida: 
Gräsåsens Trädgårdscafé
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Gudrun Fröjdh, Delsbo      Hjördis Fernström, Bjuråker

Lösning till krysset i 
Dellenbygden nr 133

Grattis till en 
Trisslott var!

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

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

Postadress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skicka in din lösning snarast till: 
Dellenbygden, Strandvägen 33, 824 96 STOCKA
Du kan också skanna/fota din lösning och maila till andreas@spanskavillan.com

Dellenbygden nr 134
Två personer med rätt svar 
vinner en trisslott var!

Obs. Märk gärna 

ditt brev med 

"Korsord"!Dragning sker den 18 september.

Ringstavägen 3, 
Delsbo

Klassisk massage & 

kroppsterapeutiska 

behandlingar

 

Nu finns jag på 
ny adress

Välkommen!
073 - 501 77 43   

Per Berglöf
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Bor du, driver du företag, är du föreningsaktiv eller är du allmänt intresserad av Bjuråker 
så kom med och se vad som händer när bygden går samman och tar fram en egen LUP.

LOKAL UTVECKLINGSPLAN 
BJURÅKERSBYGDEN

Välkommen till Forngården torsdag den 27 september kl. 18.30 till 21.00

Vi hälsar människor i alla åldrar varmt välkomna!

LÄNSBYGDERÅDET X-ING GÄVLEBORG
 i samverkan med företag och föreningar i bygden

Mer information fås via 070-281 42 92 eller e-post till helena.naslund@helasverige.se

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Söndag

17.00-17.45
Bamsegympa
Pia/Karin

18.45-19.45
Parkour
Stefan

17.45-18.30
Temagympa 1

18.00-18.45
AMP
Rullande

17.45-18.45
Actiongympa
Sandra/Elin

19.00-20.00
Motion Lätt
Margitta

18.45-19.30 
SomaMove
Emma

18.45-19.30
Temagympa 2

19.00-20.00
Efit
Ann

19.00-19.45
Söndagsfys
Karin

20.00-20.45
HIIT
Stina

20.00-21.00
Cirkelträning
Veronica

19.30-20.30
Core
Karin

20.00-21.00
Kom igång
Sandra

Gymmix Delsbo Hösten 2018
Gruppträningen startar v.36 och barn/ungdomsträningen v.37
Vi bjuder på gratis träning v. 36 så passa på att testa våra olika 
pass! Ingen föranmälan krävs, alla pass är i Edehallen vid 
Delsbo simhall. Dörrarna öppnas 15 min innan passen och det 
finns tillgång till dusch och bastu! Välkomna att träna med oss!!!

Färgkoder:
=Barn o ungdom
=Enkel nivå
=Tufft om du vill
=Utmaning
=Holistisk träning

www.delsbogympan.se



Tel: 0653-101 35

Hemsida: www.sveabio.se             Med reservation för ändringar i programmet      

Mamma Mia! Here we go again

Ons 5/9 - 19.00  

Gör dig redo att sjunga och dansa, skratta och förföras sommaren 2018! 
Mamma Mia! Here We Go Again tar oss tillbaka till den grekiska pärlan 
Kalokairi, till det förflutna, för att berätta historien om hur allt blev som 
det blev med helt ny originalmusik baserad på ABBAs låtskatt.
Regi: Ol Parker Skådespelare: Meryl Streep, Julie Walters, 
Christine Baranski, Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Pierce Brosnan, 
Stellan Skarsgård, Colin Firth

Gudrun - konsten att vara människa

Tis 18/9 - 19.00  

Gudrun Schyman har varit ett namn på hela Sveriges läppar sedan 1993, 
då hon valdes till partiledare för Vänsterpartiet. Hon har ofta befunnit sig 
i stormens öga och är idag en ikon för svensk feminism som inte lämnar 
någon oberörd. Filmaren Hampus Linder har följt Gudrun Schyman 
från 2014 till 2018, i vardagen, på home parties från norr till söder, till 
flyktingläger på Lesbos och i EU-parlamentet, genom riksdagsval och 
privata samtal med dottern.
Regi: Hampus Linder

Unga Astrid

Fre 21/9 - 19.00  7 år

När Astrid Lindgren var väldigt ung hände något som påverkade henne 
fundamentalt, en kombination av mirakel och missöde som kom att 
forma hela hennes liv. Något som gjorde henne till en av de mest 
nyskapande kvinnorna i vår tid och den sagoberättare en hel värld 
kom att älska. Det här är berättelsen om när en ung Astrid, trots tidens 
förväntningar och religiösa påbud, bestämde sig för att bryta mot 
samhällets normer och följa sitt hjärta.
Regi: Pernille Fischer Christensen Skådespelare: Trine Dyrholm, Björn 
Gustafsson, Maria Bonnevie, Alba August

Book Club

Sön 23/9 - 19.00  

Fyra livslånga vänner får sina liv helt förändrade efter ha läst "Femtio 
nyanser av honom" i deras månatliga bokklubb.
Regi: Bill Holderman Skådespelare: Diane Keaton, Jane Fonda, 
Candice Bergen, Mary Steenburgen.

Trädgårdsgatan

Ons 26/9 - 19.00  15 år

Elin och Erik träffas efter många år och minns tillbaka på hur de 
tillbringade en sommar tillsammans som barn. Då satt de tillsammans 
i baksätet med varsin missbrukande förälder i framsätet. Det var en 
vacker sommar när solen sken och sädesfälten vajande. De två barnen 
knöt ett skört vänskapsband samtidigt som de vuxnas relation stormade 
fram och tillbaka.
Regi: Olof Spaak Skådespelare: Karin Franz Körlof, Simon J. Berger

Small Foot

Sön 30/9 - 14.00  

En ung Yeti vänder upp och ner på legenden om Bigfoot när han upp-
täcker en helt ny varelse som ingen trodde existerade... en människa.
Regi: Karey Kirkpatrick Skådespelare: Danny DeVito, Zendaya, Channing 
Tatum

Stieg Larson - Mannen som 
lekte med elden

Sön 30/9 - 19.00  

En dokumentär om Stieg Larsson, författaren bakom Millenium-
böckerna.
Regi: Henrik Georgsson

Den 12:e mannen

Sön 9/9 - 19.00  15 år

Tromsö 1943. Tolv män på ett fiskefartyg på uppdrag att organisera 
sabotagegrupper längs kusten överraskas av tyska soldater. Elva män 
torteras och dödas, bara den tolfte lyckas fly. Barfota, genomblöt och 
sårad, flyr nu Jan Baalsrud ut i den nådiga nordnorska vintern med 
Gestapo hack i häl.
Regi: Harald Zwart Skådespelare:  Thomas Gullestad, Jonathan Rhys 
Meyers, Marie Blokhus.

Fakiren som fastnade i ett skåp

Ons 12/9 - 19.00  7 år

Aja har bott hela sitt liv i Mumbai. Han uppträder på gatorna och folk tror 
att han har magiska krafter. Efter hans mammas död beger han sig till 
Paris för att hitta sin pappa med en falsk 100-eurosedel i fickan. 
Första målet är IKEA som han drömt om att besöka sedan han var liten. 
Där träffar han Marie som han direkt blir förälskad i. Aja upplever sedan 
en rad stora äventyr runt om i världen.
Regi: Ken Scott Skådespelare: Dhanush, Erin Moriarty, Bérénice Bejo 

Predator

Fre 14/9 - 19.00  

Jakten fortsätter på hemmaplan när The Predator nu är tillbaka. Gene-
tiskt uppgraderade med DNA från andra arter är universums farligaste 
jägare den här gången starkare, smartare och dödligare än någonsin. 
När en ung pojke av misstag råkar trigga deras återkomst till jorden 
kan bara ett gäng avdankade ex-soldater och en missnöjd NO-lärare 
förhindra slutet för mänskligheten.
Regi: Shane Black Skådespelare: Thomas Jane, Yvonne Strahovski, Boyd 
Holbrook, Olivia Munn

Mary och häxans blomma

Sön 16/9 - 14.00 Svenskt tal

Mary är en vanlig flicka som tillbringar sommarlovet hos en äldre 
släkting på landet. Där finner hon en kvast fastvuxen i ett gammalt träd 
med blå lysande blommor vid trädets fot. När hon plockar en av blom-
morna flyger plötsligt kvasten iväg med henne och katten till en mystisk 
färgglad stad ovan molnen. Där hamnar Mary på Endor College, en skola 
för häxor. Mary måste riskera sitt liv och vara smart och modig för att 
ställa allt till rätta igen.
Regi: Hiromasa Yonebayashi Skådespelare: Ryunosuke Kamiki, Hana 
Sugisaki

Equalizer 2 

Sön 16/9 - 19.00  

Robert McCall skipar en obeveklig rättvisa för de utsatta och förtryckta – 
men hur långt kommer han att gå när det gäller någon han älskar?
Regi: Antoine Fuqua Skådespelare: Denzel Washington, Melissa Leo, 
Pedro Pascal, Jonathan Scarfe.

Köp presentbiljetter på Antikvariat Furioso, 0653-100 44, furioso.nu eller Delsbo Pizzeria, 0653-109 30
Företag och föreningar är välkomna att hyra Svea Bios salonger!


