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Välkommen att anlita oss som utförare  
av din personliga assistans och hemtjänst. 

Vi arbetar för att ge dig ett rikt liv  
och enklare vardag.

Ring oss så berättar vi mer!  
Anita och Eva

Upplev en
MINNESVÄRD & NOSTALGISK AFTON!
TRIO ME`BUMBA möter 60- & 70-talets svensktoppskung, CARL 
ERIK THÖRN och SVERIGES egen BARBARA STREISAND, 
ADORENA THÖRN och ROCKFOLKETS PIANIST, KALLE ÅMARK.

Sågtäktens Bygdegård tisdag den 29/1 kl. 19.00. 
Biljettpris: 150 kr inkl. kaffe med hembakt bröd.

Varmt välkomna!   
Sågtäktens Bygdegårdsförening i samarbete med ABF Hälsingekusten.

0652-302 40 - www.mittliv.eu

Opera Live från Kungliga Operan  

Fredag 25 januari kl. 19.00 
Kulturhuset Bergsjögården, Bergsjö

Att älska är att älska fritt

CARMEN

Svårt att komma till Stockholm? Inget problem.  
Se Carmen live från Kungliga Operan - i hela landet  
tack vare samarbetet med Folkets Hus och Parker. 

Carmen säger att hon vill vara fri. Att hon har rätt att älska 
vem hon vill. Men i vägen för hennes frihet ställer sig José. 
Georges Bizets klassiska opera från 1875 utspelar sig 
denna gång i en vardag som vi kan känna igen; i en konfek-
tionsfabrik för billiga souvenirer, där manlighet utspelas i 
kampsportsarenan. En dag kastar den upproriska fabriksar-
beterskan Carmen en blick på den unge förmannen José. 
Det är upptakten till en berättelse om passion, svartsjuka 
och död.

Ordinare biljettpris 220 kr/biljett. Pausfika betalas  
separat 30 kr. Kungliga Operan firar 10-årsjubileum av 
livesändningar tillsammans med Folkets Hus och parker. 
Gå 2 betala för en. Ca 3.5 tim inkl. paus.

www.bergsjogarden.se, www.upplevnordanstig.se

Gå 2 betala  
för en

Biljetter betalas på plats kontant eller med swish.  
Förboka gärna på: bergsjogarden@gmail.com  
eller 0652-104 90. 
25% rabatt upp till 26 år. 10% med Scenpass Sverige 
Ordinarie rabatt.  

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

Dags att tänka på värmen?

Kontakta oss: 0652-719 56www.polarpellets.se
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GUDSTJÄNSTER 
BERGSJÖ 
23 januari, onsdag kl. 8.00 Mässa i Taizéanda. 
Trefaldighetskapellet.   
27 januari, 3 e. trett.d. kl. 11.00 Högmässa. Fredrik Unger. 
30 januari, onsdag kl. 8.00 Mässa i Taizéanda. 
Trefaldighetskapellet.  
3 februari, Kyndelsmässodagen kl. 11.00 Mässa. 
Karin Dahlgren. 
 
ILSBO 
27 januari, 3 e. trett.d. kl. 15.00 Högmässa. Fredrik Unger.   
3 februari, Kyndelsmässodagen kl. 18.00 Gudstjänst. 
Karin Dahlgren. 
 
HASSELA 
27 januari, 3 e. trett.d. gemensamt i Bergsjö och Ilsbo.   
3 februari, Kyndelsmässodagen kl. 15.00 Gudstjänst. 
Karin Dahlgren. 
 
SYFÖRENINGARNA 
Bergsjö, måndag 21 januari kl. 13.00 
Måndag 28 januari kl. 13.00 
Hassela, tisdag 22 januari kl. 12.00  
Ilsbo, torsdag 24 januari kl. 13.00 
 

DAGGRUPPERNA 
Hassela, tisdag 29 januari kl. 13.00 
Ilsbo, onsdag 30 januari kl. 13.00   
 

 

 

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 070-244 28 97 
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 

Ordets görare och inte bara dess hörare 
21 januari firas Martin Luther King Dagen  
Vi minns Martin Luther King och hans tidlösa gärningar som 
han lärde oss genom sitt exempel – mod, sanning, rättvisa, 
medkänsla, värdighet, ödmjukhet och tjänst. 
Genom Ekumeniska samarbetsrådets försorg i Bergsjö 
kommer Martin Luther Kings minne firas måndagen den 21 
januari 2019 kl. 18.00 i Bergsjö kyrka. Kaffeservering efter 
mötet. Talare är Stefan Swärd. Han är svensk pastor, författare, 
samhällsdebattör, bloggare, konsult och filosofie doktor i 
statskunskap sedan 1984, då han disputerade med en 
avhandling om hur Sverige fick fri abort. 

Stefan Swärd Martin Luther King 

KYRKIS OCH BABYCAFÈ STARTAR V. 4  
Bergsjö, barnlokalen vid församlingsexpeditionen. 
Tisdagar kl. 10.00 Babycafé för barn 0-1,5 år. 
Fredagar kl. 10.00 Öppet hus ”kyrkis” för barn  
0-5 år med vuxna. 
Ilsbo, församlingshemmet. 
Torsdagar kl. 10.00 Öppet hus ”kyrkis” för barn  
0-5 år med vuxna. 
 
Hassela, församlingshemmet. 
Vi gör ett nytt försök efter höstens uppehåll. 
Måndagar kl. 10.00 Öppet hus ”kyrkis” för barn  
0-5 år med vuxna. 
Kontakt: Carola Fridh, förskollärare, 070-673 88 51  
 

Ingen föranmälan, det är bara att komma. 
Mor/farföräldrar får gärna följa med barnet om  
föräldrarna är upptagna. 

BARNKÖREN STARTAR VECKA 4  
Bergsjö måndagar kl. 15.30-17.00 
För barn från förskoleklass. 
Om du som förälder inte har möjlighet att följa med barnet 
till kören så hämtar vi det på fritids.  
 

Kontakt Carola Fridh, förskollärare, 070-673 88 51 
Kontakt Charles Liljedahl 070-244 28 97 
 

Vill ditt barn börja sjunga i kören, kontakta Carola. 

Bergsjö Trefaldighetskapell varje torsdag 12.00-12.45 
Avslappning, återhämtning, ibland total tystnad, ibland stilla 
musik. Meditationen tar 30 minuter. 

LUNCHMEDITATION 

 
 

Bergsjö Trefaldighetskapell varje onsdag 8.00-8.30 
MÄSSA I TAIZÉANDA  

 

Välkommen till vår enkla morgonmässa  
präglad av tystnad, stillhet och meditativa sånger. 

 

Fredrik Unger - Jessica Tranlander Ek - Charles Liljedahl 

Taizémässa i Hassela kyrka  
2018-12-19 
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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: nordanstigskustens.forsamling@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/nordanstigskusten 

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 07  
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

GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER
22 januari, tisdag       
Gnarps kyrka 
Kl. 19.30 Veckomässa med komminister Signe Ek och 
kantor Irina Nutti. Kollekt till Svenska Biblesällskapet. 

25 januari, fredag     
Betania Stocka. Böneveckan för kristen enhet 
Kl. 19.00 De kristna församlingarna i Harmånger, 
Jättendal och Stocka inbjuder till bibelsamtal, bön och 
gemenskap med temat ”Det rätta, endast det rätta, ska 
vara din strävan”. Kvällsfika.

27 januari, 3:e söndagen efter trettondedagen       
Strömsbruks kyrka  
Kl. 11.00 Högmässa med kyrkoherde Sofia Aspling, 
diakon Anna-Karin Björk och kantor Irina Nutti. Stift-
skollekt till Svenska Soldathemsförbundet. Kyrkbuss 
från Gnarps kyrka 10.10, Brandstation Jättendal 10.20, 
Harmångers kyrka 10.30.

29 januari, tisdag     
Jättendals kyrka  
Kl. 19.30 Stilla stund med pedagog Hanna-Karin 
Berglund och musiker Anna-Karin Lindholm. Kollekt 
till Svenska Soldathemsförbundet.

3 februari, Kyndelsmässodagen      
Jättendals kyrka 
Kl. 11.00 Högmässa med komminister Signe Ek, kantor 
Ulla Hedman och Jättendals kyrkokör. Stiftskollekt 
till Uppsala stifts kyrkosångsförbund. Kyrkbuss från 
Gnarps kyrka 10.00, Torget Strömsbruk 10.20,  
Harmångers kyrka 10.30. 

CAFÉ STRÖM       
Församlingssalen Strömsbruk tisdagar mellan 17.30 
och 20.00. 
Öppet hus med fika, vi avslutar med kvällsbön. Diakonerna 
Anna-Karin Björk och Ewa Russ Stenberg finns på plats. 
OBS! Barn under 12 år kommer i sällskap med minst en 
vuxen!

DAGTRÄFF        
Torsdag den 31 januari kl 13.00 i Församlingsgården, 
Jättendal 
Signe Ek berättar om livet som präst i fjällvärlden. Kaffe/te 
och smörgås serveras. Samåk gärna med varandra.  
Välkomna!

SAMRÅDSGRUPPER I KYRKORNA  
HARMÅNGER, JÄTTENDAL, GNARP  
OCH STRÖMSBRUK        
Vi behöver fler intresserade till våra samrådsgrupper 
kring kyrkorna! 
Vill Du vara med och tänka till kring Din kyrka?
Samrådsgruppen kan lämna förslag som rör den egna 
kyrkan t ex utsmyckning i kyrkan, församlingskollekter, 
temagudstjänster, församlingsdagar, konserter, kyrkans 
medverkan vid aktiviteter på orten – inget är för stort eller 
för smått! Samrådsgruppen ansvarar för kyrkkaffe i sam-
band med gudstjänsterna.
Kyrkorådets representant i samrådsgruppen är samman-
kallande och lämnar information och förslag vidare till 
kyrkorådet som fattar beslut i frågan.
Anmäl Ditt intresse till församlingsexpeditionen
Du ska vara medlem i Svenska kyrkan. Du kan skicka 
mail, ringa eller skriva brev. Du behöver uppge namn, 
personnummer och vilken kyrkas samrådsgrupp Du vill 
vara med i. 
Kyrkorådet kommer löpande fatta beslut om nya leda-
möter till respektive samrådsgrupp.

5 februari, tisdag      
Harmångers kyrka 
Kl. 19.30 Aftonsång med komminister Signe Ek och 
kantor Irina Nutti. Stiftskollekt till Uppsala stifts kyrko-
sångsförbund. 

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

STICKCAFÉ I JÄTTENDAL           
Stickcafé träffas måndagar jämna veckor kl. 13.00 i Jätten-
dals församlingsgård. Vi träffas första gången för våren 21 
januari. Alla hälsas välkomna!

TISDAGSKVÄLL I KYRKAN           
S:t Eriksgården, Gnarp, tisdag 22 januari 
Kl. 17.30 kvällsmat, därefter ”kyrkis” för barnen med 
pedagog Therese Svensson och samtal för de vuxna med 
komminister Signe Ek. Vi avslutar c:a kl 19, därefter firar vi 
Veckomässa i kyrkan. 
Församlingsgården, Jättendal, tisdag 29 januari 
Kl. 17.30 kvällsmat, därefter ”kyrkis” för barnen med pe-
dagog Hanna-Karin Berglund och samtal för de vuxna med 
pedagog Anna-Lena Arousell Berglund. Vi avslutar c:a  
kl. 19, därefter samlas vi till ”Stilla stund” i kyrkan. 
Alla, med eller utan barn, från hela pastoratet hälsas 
varmt välkomna! 
OBS! Barn under 12 år kommer i sällskap med minst en 
vuxen!

GNARPS KYRKLIGA SYFÖRENING        
Syföreningen träffas onsdagar ojämna veckor kl 13.00 i  
S:t Eriksgården, Gnarp. Terminen börjar för oss 30 januari.  
Du är välkommen till oss var Du än bor i församlingen!
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Kommuninformation

nordanstig.se  w 0652-360 00
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

Dags för föreningar att söka bidrag

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
Lokalt aktivitetsstöd 1 juli–31 december 2018.
Ansök senast måndagen den 25 februari 2019.

Hyresbidrag för kommande hyreskostnader enligt avtal
eller tillfälliga hyreskostnader för det gångna året.
Ansök senast fredagen den 1 mars 2019. 

Drift- och underhållsbidrag för kostnader gällande egna
lokaler och anläggningar under det senaste räkenskaps- 
året. Ansök senast fredagen den 1 mars 2019.

Alla ideella och ekonomiska föreningar
Projekt- och visionsbidrag för projekt och investeringar.
Ansök senast fredagen den 15 mars 2019.

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

Mer information och ansökningsblanketter

hittar du på nordanstig.se/föreningsbidrag
För frågor kontakta Helena Havela, handläggare
0652-360 15, helena.havela@nordanstig.se Information från biblioteken

VR på bibliotek – upplev världsarvsgården i 
Fågelsjö
Bergsjö bibliotek 28–31 januari

Gör ett virtuellt besök till Fågelsjö Gammelgård ”Bortom 
Åa” med hjälp av VR-glasögon. När du har på dig glas- 
ögonen är det precis som att du befinner dig på gården. 
Du kan gå runt i ett av rummen, studera målningar, möb-
ler och flytta på föremål. 

En person i taget kan använda utrustningen.

Vi håller till på Bergsjö biblioteks övervåning följande 
tider:

• 28 januari kl. 11–15

• 29 januari kl. 12–16

• 30 januari kl. 12–16

• 31 januari kl. 12–14 och 17–19

”VR på bibliotek” är ett initiativ från Region Gävleborg 
och en del i projektet ”Virtuellt världsarv” som drivs av 
Kultur Gävleborg i samarbete med Länsmuseet Gävleborg 
och Högskolan i Gävle. 

Frågor

Har du frågor kontakta Bergsjö bibliotek, 0652-362 00.

Följ oss på Facebook och Instagram
facebook.com/nordanstigskommun
@nordanstigskommun

Upplev Fågelsjö Gammelgård ”Bortom Åa” med VR-glasögon.  
Foto: Region Gävleborg

Den som lever får se
En kväll med fokus på de äldre i Nordanstig  
med forskningsprojektet SNAC

Bergsjögården tisdag den 29 januari kl. 19.00

Forskningsprojektet SNAC har samlat data och fors-
kat på Nordanstigs invånare sedan 2001. Vad händer 
med de data som samlats in och vilka resultat har 
framkommit? 

Medverkande: Anders Wimo, primärvårdsläkare från 
Bergsjö och professor vid Karolinska Institutet 
Anders Sköldunger, medicine doktor 
Britt-Marie Sjölund, medicine doktor och lektor vid 
Högskolan i Gävle. 

Efteråt presentation finns tid för frågor och diskussion.  
Varmt välkommen! 

SNAC-Nordanstig är ett av fyra delprojekt i samlings-
projektet SNAC (Swedish National Study on Ageing 
and Care) och har fått medel av regeringen. Syftet 
med projektet är att beskriva äldres hälsotillstånd,  
deras behov av vård och omsorg och hur det ska   
kunna tillgodoses. Primärvårdens FoU-enhet i Nord-
anstig ansvarar för SNAC-projektet i Nordanstig som 
genomförs i samarbete med Nordanstigs kommun och 
Region Gävleborg. 
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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 (tonval 2) 

Snart har grannen fiber – har du? 

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

Nordanstigs kommun planerar att bygga ut 
fibernätet i Hassela glesbygd. Hushållen er-
bjuds att till förmånligt pris koppla upp sig till 
det fibernät de redan äger. För att utbygg-
naden ska kunna starta krävs att 8 av 10 
hushåll tecknar avtal. 

Vi erbjuder en nyckelfärdig installation, där 
Fiberstadens entreprenörer gräver fibern 
hela vägen in i huset och gör anslutningen 
helt klar.  

Med surfhastigheter upp till 1 Gbit/s är det 
enkelt att hålla kontakten med nära och 
kära, streama film och tv, och att ta del av 
det digitala utbudet när det passar dig! 

Priserna är inte mycket att snacka om hel-
ler. I Nordanstigs stadsnät får du IP-telefoni 

från 0 kronor, IP-tv från 49 kronor och inter-
net från 236 kronor i månaden.  

Anslutningskostnaden på 16 000 kronor kan 
du dela upp och betalar bara 299 kronor i 
månaden. Och du vet väl att en fiberan-
slutning ökar värdet på ditt hus? 

Läs mer om vårt erbjudande och teckna 
avtal direkt på fiberstaden.se eller ring vår 
kundtjänst på 0650-55 60 00. Det går natur-
ligtvis också bra att kontakta oss på mejl: 
info@fiberstaden.se 

Fiberstaden – den enkla vägen till framtidssäkert bredband! 

Kom och träffa oss! 
Tisdag 22/1 mellan klockan 14 och 18 
finns vi på Kaffestugan, Hasselagår-
den, för att prata bredband. Vi bju-
der på fika.  Välkommen! 
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Hela Sverige ska leva. Det är en ofta återkommande argu-
mentering. Vill vi att hela Nordanstig ska leva? 

Jag uppfattade inte just något om det i valrörelsen trots att 
var tredje Harmångersbo (Harmånger/Stocka/Strömsbruk) 
försvunnit efter kommunsammanslagningen 1974. Hassela 
hade år 1950 över 2 000 invånare, nu cirka 800. 

Som revisor hissade jag en varningsflagga för fullmäktige 
den 14 maj i fjol. Inte mindre än 173 grundskolelever läste 
under vårterminen i fjol i andra kommuner, främst 
Hudiksvall. Över tio miljoner i skolpeng (anslag) förlorades 
2018. Det är främst den nämnda Harmångersdelens elever 
som väljer grannkommunen efter nedläggningen av högsta-
diet i Harmånger vilket var ett knockout-slag mot kommun-
delen. På sistone har även Gnarps skola drabbats av tunga 
tapp. En elevflykt från kommunen är ett faktum trots att skol-
skjutsen får betalas ur egen ficka. Därutöver läste 62 grund-
skolelever i fjolvår i kommunens egna friskolor, Stocka och 
Hosianna i  Gnarp.

En före detta revisorskollega varnade för den nämnda utveck-
lingen. Och en pensionerad Stockaföretagare uttryckte det 
ungefär så här i samband med att kommunen började att 
agera för att riva Stocka kraftstation: ”Kommunen har lagt 
ner skolorna i området, den är på väg att avveckla eller dra 
ner på äldreboendet i Harmånger. Stocka Folkets hus är det 
enda Folkets hus i landet som drivs utan kommunala bidrag. 
Och nu tänker kommunen förändra vår livsmiljö”.

De framtida kommunala investeringarna ska enligt planerna 
göras i framför allt Bergsjö, bland de kommunstyrda idéerna/
förslagen finns allt från ny skola med sporthall till äldreboen-
de (särskilt boende), trygghetsboende och till och med restau-
rang och bowlinghall. För Gnarps nämns ny förskola och 
trygghetsboende. När visioner och idéer ska övergå till hand-
ling brukar det dock bli stopp på grund av brist på investe-
ringskronor.

Men övriga kommundelar? Ser mest rivningar/försäljningar 
av kommunala anläggningar. Jag blir litet rörd om ambitio-
nerna att rusta upp Harmångers IF:s Röstabadet, det som 
kommunen tidigare ägde men som en tid varit stängt och i 

litet förfall.  Badet har kommunens kanske bästa 
E4-turistnärläge. Oavlönat arbete gäller, som med det utmärkt 
skötta Hasselabadet. Ingen kommunal hand.

Frågan är om inte den kommunala investeringskompassen 
måste styras även mot sydost om kommundelen alls ska vara 
kvar i Nordanstig. Utan Harmångersdel, som enligt elevflyk-
ten söker sig till Hudiksvall, är frågan om Nordanstig kan 
överleva – Hassela och Gnarp är nära Sundsvall, Ilsbo är i 
hög grad redan kopplat till Hudiksvall. Jag vet av färsk erfa-
renhet med anhörig att det behövs fler särskilda boendeplat-
ser för dem som inte längre orkar eller kan bo hemma med 
stöd av hemtjänst. Alla är inte ”trygghetsboende-piggeliner”.   
Är ett nytt särskilt boende i kommunen, och varför inte i 
Harmånger för att få balans i investeringsambitionerna, möj-
ligt? Hälsocentralen, en viktig partner, fungerar på orten.

Men storsatsningen på bostäder i Morängsviken i Stocka då? 
Jo, den kan bära sig om det nu blir fart på tomtförsäljningen. 
För åretrunt-boende krävs dock samhällsservice.

Oroväckande är om folket i Harmångersdelen ger upp det 
kommunala engagemanget och vänder sig från Nordanstig. 
En lokal före detta kollega konstaterade nyligen på facebook 
att det blivit så, att en ny generation får stå för hoppet. 

Hur många kommunpolitiker har bott i  Strömsbruk på senare 
år? Ett samhälle som med företagen på orten ger vida över 
100 arbetstillfällen och goda skatteintäkter.

Frågan om kommunsammanslagningar runt om i landet fanns 
inte på dagordningen inför valet men återkommer. Mer än 
hälften av kommunens ledande tjänstemän bor i grannkom-
munerna. Hudiksvall och/eller Sundsvall som centralort(er) 
för oss i Nordanstig betyder inte att Bergsjö, Jättendal och 
andra socknar försvinner. Det handlar om en flyttad centra-
ladministration, den finns delvis redan i grannkommunerna 
(vattenbolaget, gymnasieskolan, miljö- och räddningsnämn-
den, överförmyndarnämnden). En centraladministration kan 
också spridas ut till kommundelar. Nämnda Stocka Folkets 
hus, för att ta ett enda exempel, skulle kunna få ett kommu-
nalt driftbidrag i en annan kommunform.

sverker.soderstrom@telia.com

Ska hela Nordanstig leva? Och skall 
Nordanstig överleva?

För mer information om ditt lokala lärcentrum i Nordanstig 

Hos oss kan Du göra tentamen från flera olika universitet/högskolor och yrkeshögskolor. 
Du kan även använda vår studieverkstad som är öppen alla vardagar mellan  08.30—15.00 samt boka grupprum.  

Vi är ingen högskola, men på vårt lärcentra kan Du nyttja våra lokaler och tekniska hjälpmedel kostnadsfritt, enskilt eller i grupp 

hufb.se/hogskolalarcentra/nordanstig 

För att boka grupprum skickar Du en smsförfrågan med önskad tid, antal personer och kontaktnamn  
till 073-275 35 77 eller  070-284 43 93 märk sms-meddelandet med ”Lärcentra”  



7Nordanstigarn   Tryckdatum | 2019-01-11

Varmt välkomna till vår välfyllda buik!

fri frakt 
på köp 

över 
1500 kr!

Via vår nätbutik Online kan du planera 
och göra hela ditt inköp från oss. 
På vår hemsida kan du läsa mer!

Direkt från ica.se/kvantumkvissleby

10%
på första 

köpet
Använd koden

Nykund10

Nu förnyar vi frukten!
Förra veckan påbörjade vi ombyggnationen av dryckesavdelningen. 
Nu har det blivit dags att förnya frukt- & grönt avdelningen. 
Den blir större, mer plats för både dig som kund 
och varorna. Vi beräknas vara klara med 
omfl ytten av skeppen under torsdagen 
och med väggarna om någon vecka.

Packad med 
matglädje
Råvaror och recept i en färdig matkasse. Läs mer och 
beställ nu på vår hemsida, ica.se/kvantumkvissleby.

299ª 
Första kassen

*

*Nykundserbjudande, gäller för ett urval av våra matkassar. Din första kasse kostar från 299kr 
när du tecknar ett abonnemang. Därefter gäller ordinariepris. Utbud och priser på vår hemsida.
*Nykundserbjudande, gäller för ett urval av våra matkassar. Din första kasse kostar från 299kr 

Nu med
Veggo!

Öppet alla dagar
Måndag–lördag 7–23 • Söndag 8–23

Förbutiken är öppen:
Måndag–Fredag 7–20, Lördag 7–16:30, Söndag 8–16:30

Delikatessen är öppen:
Måndag - fredag  7-20, Lördag & Söndag  8-18

ica.se/kvantumkvissleby

Sanslöst  goda

Semlor!

Kvissleby

- Grä� ade i butik!
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Kanske

Ett varmt tack
till vår fantastiska gårdsvärdinna, publik, 
artister, hyresgäster, ideella krafter, sam-
arbetspartners och andra som under året 

bidragit till ett levande hus. 
Vi ser fram emot ett spännande 2018!

Föreningen 
Bergsjögårdens styrelse

God Jul  
och ett Gott  

Nytt År!

TILL SALU
Kanske vad det är 
och ev. priser?

Telefonnummer

Helsinge Skog 
& Service

Slipning & försäljning av kedjor 
och sågklingor för motor- och 
röjsågar samt bränsle.

Svanbacken 1, Bergsjö
Öppet: Vardagar 07.00 - 16.00

Tel: 073-086 55 00

VI UTFÖR DET MESTA INOM
VVS-INSTALLATIONER

 Värme- och vedpannor

 Värmepumpar

 Badrums- och köksinstallationer

 Installation av vatten och 
 avlopp m.m.

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

STRÄNGS
REDOVISNINGSBYRÅ

URBAN STRÄNG
Redovisningskonsult

Hudiksvallsvägen 18
820 72 Strömsbruk

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

20 ÅRS ERFARENHET BORGAR  
FÖR KVALITET

 

• 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

•  Delbehandling liktorn, nageltrång 
 och vårta / vårtor 
•  Fotvård 400 kr 
• Fotmassage 
•  Medicinsk Fotvård 
•  Pedikyr m lackning

BLOMSTRANDE FÖTTER
Fotvård i Bergsjö OBS,  ÄVEN HEMBESÖK!

För tidsbokning ring Linda:  073 - 034 54 34
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Det är nu några veckor sedan det nya året ringdes in. Det 
utbringades säkerligen en del skålar och proklamerades 
nyårslöften runt om i vår del av Sundsvall. Själv var jag 
glad för att jag för första gången på flera år lyckades hålla 
mig vaken över tolvslaget. Som småbarnsförälder brukar 
jag antingen somna i samband med läggningen alternativt 
när klockan passerat nio.

Så personligen upplever jag att inledningen av det nya året 
var ganska bra. Sedan kom det till det där med nyårslöften. 
Efter att ha läst några artiklar om hur stor sannolikheten är 
att vi håller våra nyårslöften konstaterade jag att det där 
inte är något för mig. 

Expressen skrev tex om en undersökning som University of 
Scranton gjort. De hävdar att det är fler än nio av tio som 
misslyckas med att hålla sina löften, en tredjedel av nyårs-
löftena har misslyckats redan efter en månad, och efter ett 
halvår har 54 procent gett upp. Men, detta nyår skulle det 
vara annorlunda lovade jag mig själv.

Jag har passerat den delen av livet där det viktigaste är att 
ha magrutor på stranden. Istället har jag valt att fokusera på 
den där hälsodelen. Så för att behålla hälsan, och kanske 
leva ett år eller mer, bör jag röra på mig. 

Detta är orsaken till att jag skaffade en roddmaskin. 
Billigare än ett löpband och enligt diverse experter skulle 
det stärka ryggen bättre än på ett löpband.

Tanken var att jag innan barnen vaknar, skulle hinna ro 15 
minuter, alternativt en stund på kvällen innan de somnat. 
Enligt sjukgymnasten skulle det räcka och göra under för 
min rygg och ge önskvärda hälsoeffekter. I julruschen hann 
jag naturligtvis inte träna, och sedan blev det inget – det 
var ju så mycket annat att göra.

Så nyårslöftet var att faktiskt börja nyttja den där roddma-
skinen som stod i källaren. Men som du säkert förstår, så 
har det kommit många saker i emellan. Ursäkterna har varit 
många. Jag är nog lite krasslig. Har jag inte lite ont i ryg-
gen? (lite lustig ursäkt, med tanke på att det är just det 
användande av roddmaskinen skall hjälpa) Idag känner jag 
mig lite trött osv…

Ursäkterna har inget slut, och det känns beklämmande att 
jag tillhör den tredjedel som gett upp redan efter första 
månaden. Uppenbarligen behöver jag hjälp att rädda mig 
från mina egna ursäkter. Hoppas du lyckas bättre med ditt 
nyårslöfte. Som tur är kommer det en ny chans nästa år.

Erik Geijer 
Din lokala ICA-handlare

Rädda mig från mina egna ursäkter

Forsav. 5 | 829 95 Harmånger 
0652-307 81 | 070-677 55 15

Må 10-19 Ti-To 10-17 Lunch 11.30-12 
www.varmebutiken.nu

Contura 520T Style

Forsav. 5 | 829 95 Harmånger 
0652-307 81 | 070-677 55 15

Må 10-19 Ti-To 10-17 Lunch 11.30-12 
www.varmebutiken.nu

Contura 520T Style

CONTURA
kampanj 21/1 - 17/3

Se övriga kampanjmodeller på  
www.contura.se

C 556 Style
spara 2000:-

C 620T
spara 2000:-
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FÖRENINGSINFORMATION

          PRO Bergsjö

Bollesalen Bergsjö
Har medlemsmöte måndag 28 jan kl. 14 

Välkomna!

Nordanstig

Medlemsmöte tors 24/1
OBS! Kl. 14 i Bollesalen Bergsjö

Planering inför årsmötet. Husband + Karin.  
Kaffe och macka 50 kr. Lotteri.

Alla välkomna!

          PRO Gnarp - Jättendal

St:Eriksgården, Gnarp  
”Må bra kören” från Matfors, fika, bingo. m.m. 

Välkommen.

Musikcafè torsd. 24 jan. kl. 12.00 Obs tid. 

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

Vi finns på Strömsbruksvägen 29, 829 95 Harmånger.Kalahari

KALAHARI
HARMÅNGER

Café, secondhand, hantverk, lokal-
producerat, Rut-tjänster m.m.

Öppet mån-tors 10.00-18.00 / fre 10.00-16.00

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Åsbovägens vägsamfällighet Gnarp
Tors den 31/1 kl 19.00 på Blå Gården Gnarp

Information inför lantmäteriförrättning.
Markägare och intressenter hälsas välkomna.

Styrelsen

VÅRENS YOGA KURSER 

Nu drar vi igång vårens YOGA-kurser. 
Välkommen att vara med!

Info och anmälan via hemsidan: www.inordanstig.com
PowerYOGA i Gnarp onsdagar 

19.45 - 21.00

PowerYOGA i Hassela måndagar 
20.00 - 21.15

YINYOGA i Gnarp tisdagar  
19.30 - 21.00

DellenArboristen
Fällning och beskärning av stora träd

Erfaren certifierad klättrande arborist
Laurent Warin • 0736 904 804

dellenarboristen.se

NU
MED

RUT!

Vi hjälper dig med
•	 Fällning	och	beskärning
•	 Bortforsling	av	grenar
•	 Manuell	avverkning/gallring	&	röjning
•	 Stubborttagning	
•	 Mindre	snöröjning	&	takskottning

www.trädtjänster.se
072-559 61 27

Nu med RUT-avdrag!

BesVäRliga TRäd? 
Kontakta Hälsinge a.T.F. för experthjälp
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Nu även butik med  
biltillbehör m.m.

Vi utför det mesta  
inom bilvård: 
Utvändig handtvätt, städning,  
invändig rekond, klädseltvätt,  
polering, vax, m.m.

BILVÅRD & BUTIK
070-550 60 14 / 076-800 69 65

www.benefact.se

BENEFACT

• Däck & fälg
• Oljor& smörjmedel
• Spolarvätska
• Arbetskläder
• Handskar
• Snöredskap

1390:- 
ord.pris 
1990:-

999:-
Batteriladdare

Adress: Bjåsta 129 
Bergsjö 829 53
070-550 60 14, 076-800 69 65
benefact@hotmail.se

Öppettider: mån-fre 7-16 
Övrigt enl. överenskommelse

Studiecirklar, föreningsliv 
och kultur  - nu startar 

vårens aktiviteter!
Välkommen till vår verksamhet!  

www.sv.se/gavleborg

020-120 28 08 • gavleborg@sv.se

     Vi finns på Facebook och Instagram!
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070 - 67 29 721

INGENTING  
ÄR OMÖJLIGT

www.blixtensvapen.se

JAG FIXAR  
DET MESTA!

 
 

 

MASKIN UTHYRNING i BERGSJÖ 
 
 
 
 
 
 
Uthyrning av entreprenadmaskiner och 
hantverksmaskiner i Bergsjö. 

• Skylift 
• Minigrävare 
• Släpvagn 3-vägstipp 
• Handmaskiner

 

  Lars Hed 0763 - 194 193       www.prorex.se         
 

 

 

 

 

 

Enskilda avlopp, dräneringar och infiltrationer. Anläggning av träd- 
gårdar, schaktning för husgrunder, stenläggning med mera.  
Allt går att lösa, vi är alltid öppna för en diskussion. Alltid kostnadsfri 
offert och fast pris. Garanti på material och arbete.  
Vi tillämpar självklart ROT och RUT.

KAMPANJ PÅ ENSKILDA AVLOPP

Städtjänst
Vi utför det mesta inom 
städ och golvvård.

•  Kontor
•  Lokaler
•  Hem

•  Flytt
•  Bygg
•  Fönsterputs

•  Golvvård

STENSPRÄCKNING OCH ALLT INOM MARKENTREPRENAD

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

Västansjö 
Måleri

070-529 50 67

Klickgolv*, 8 mm

Trend EK Rustik Grå Tilja 
Med integrerad ljudisolering

Standard EK Standard EK Rustik  
Ljusgrå Tilja

189:-/m2 129:-/m2129:-/m2

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

Aspen alkylatbensin för 2- och 4 taktsmotorer

*) Erbjudandet gäller under vecka 4-6
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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

Ridhjälm från Back on Track 

med MIPS system

Ny leverantör Sprenger:

Bett, stigbyglar och sporrar

från
1790:- 195:-

RIDSHOPPEN

Fleecetäcke Molly 

från Globus

Finns i stl 
75-165 

Snöslungor i lager för 
omgående leverans

Pris från 12.990:- 

Ord. pris  7590:-

Muckboot
olika modeller

Högt skaft 895:-
Lågt skaft 855:-
Barn 745:-

Varma 
stövlar
Power 

originalVuxen fr. 1190:-
Barn fr. 895:-

15%
på Skoteroveraller 

i lager!

2019 års
850 

äntligen i butik!

Begagnade 

skotrar i lager

1st Polaris 800 Pro RMK -16

1st Polaris 800 Pro RMK -17

2st Polaris 800 XCR Rush -17

1st Polaris 800 RMK Assault -14

1st Polaris 144 Switchback

Med flera!

NYHETER I

1195:-

Pinewood 

Värmehandskar

NYHET

Hörskelskydd med 
Bluetooth

NYHET

SkogsverktygsbälteNU
6590:-
t.o.m. 28/2

Förlängd kampanj på 

vedhuggarens lätte vän!

Flera modeller 

i lager från

Stort urval ridbyxor i lager!
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Grävning av grunder, avloppsanläggningar och 
infiltrationer, anläggning av vägar, planering, 
transporter, 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

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

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, Bergsjö, se skyltar!

Telefon: 
0652-104 15

info@pegaglas.se        www. pegaglas.se

Välkomna till oss!
  Richard, Reine 

  och Peter

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

Städpatrullen i Nordanstig

Pris veckostäd: 200:-/tim  
(Veckostäd pensionärer 187:50 /tim) 
Övrig städning 225:-/tim  

I priset ingår moms och rutavdrag.  
Hälsningar, Petra och Anna-Karin. 

     Tel: 072 060 57 20      facebook.com/stadpatrullen

Veckostäd, fönsterputs och flyttstäd
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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 

97 kvadrat med goda 
sömnutsikter.
Nu gör vi våra bostadbeskrivningar lite mer personliga.  
I Säljaren berättar, en del av vår digitala tjänst Säljcoachen, 
låter vi våra säljare beskriva sitt hem med egna ord.

Läs mer på fastighetsbyran.se

FASTIGHETSBYRÅN - HUDIKSVALL - NORDANSTIG
0650-948 00
Hudiksvall@fastighetsbyran.se
fastighetsbyran.se/hudiksvall

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

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

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

Tel - 0700 911 900Du bjuder gästen,

vi fixar resten!

Catering när den är som bäst
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-08B  MERCEDES BENZ ML 320 CDI

Automat - AMG pkt, 4x4

Månadskostnad (Kontant 0 kr). . 1717:-

Outlet Bilcenter

-04  HYUNDAI  H1 Lastbil

Mycket fin bil! (Momsbil)

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . . 783:-

-04  HONDA CIVIC 1.6

Fint skick!.

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . . 397:-

-04  NISSAN X-TERRA V6

Automat, 10 000 mil

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . . 783:-

-01  VW GOLF 1.6, 5d

Mycket påkostad. Nybesiktad!

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . . 329:-

-96  CHEVROLET VAN Hitop

Skinnklädsel,V8

Månadskostnad (Kontant 0 kr). . 1124:-

-06  DODGE MAGNUM 5.7 HEMI

Automatic, GPS

(Kontant 0 kr)
Månadskostnad  1285:-

-07B DODGE NITRO TDI  4X4

Automat, drag.

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . . 961:-

-09  RENAULT COUPÉ 2.0 CTD

Super skick! 7000 mil

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . 1465:-

-06  VOLVO V70 TURBO

Drag, ACC

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . . 443:-

-08 MERCEDES BENZ C180

LM-Hjul. Superfin!

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . 1069:-

-06  FORD GALAXY V6

Drag, 6 vxl, 7-sitsig

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . . 783:-

-07  OPEL ZAFIRA

7-sitsig, drag

(Kontant 0 kr) Månadskostnad . . . 670:-

-03  VOLVO V70

Business. Skinnklädsel, drag!

(Kontant 0 kr) Månadskostnad . . . 397:-

-04 MINI COOPER S

Kompressor. 170 Hk - Super skick!

(Kontant 0 kr) Månadskostnad . . . 897:-

-08  AUDI S8 4X4

V10 - All utrustning

(Kontant 0 kr)
Månadskostnad  2267:-

-01  MERCEDES BENZ S 430L

Superskick. All utrustning

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . 1465:-

-08  TOYOTA AYGO 5d

Nybesiktad. Vinterhjul

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . . 397:-

-11  RENAULT TRAFIC dCi 115

9 sitsig, fint skick!

(Kontant 0 kr)
Månadskostnad  1419:-

-91 CHEVROLET PICK-UP 4x4

1500 Z71 Steps. Sv. såld, 16000 mil

(Kontant 0 kr)
Månadskostnad  2159:-

God Kreditvärdighet 
Org.nr 5590 52 - 2321

Öppettider: Mån-tors 10.00-18.00, fre 10.00-17.00 Mats Olsson  070-351 54 44  
AVBETALNING 0:- i kontantinsats eller 20%Begagnade bilar i Jättendal vid E4

-02  BMW X5 3.0 4x4

Nybesiktad, fint skick!

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . . . 670-

U
tgivare: Stocka Publishing AB, Strandvägen 33 824 96 Stocka               Tryck: SIB-Tryck H

olding AB | 2019-01-11     G
ruppförsändelse till hushåll och företag i N

ordanstigs kom
m

un

-10  VOLVO V70 D5  AWD         
         Automat. Mycket fint skick!

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . 1393:-
Med reservation för felskrivning


