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& Säkerhet AB 
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F-skatt, Rotavdrag.

Hjärtsäkra er!

Företaget, klubben, föreningen eller privat!

= Vi utbildar i Hjärt & Lungräddning  
 där Hjärtstartare ingår! 
= Vi säljer eller hyr ut hjärtstartare!

Är du beredd om ett Hjärta  
stannar?

Heta arbeten!
=  Utbildning hos er eller hos oss? (gäller i 5 år). 
 Vi kommer gärna till ditt företag när det passar er!

=  Även andra brandutbildningar, eller hjälp med det systematiska 
 brandskyddsarbetet m.m.

Kontroll & service  
av brandsläckare  
till humana priser

Behöver ni bygga 
eller renovera?

= Hör av er till oss så berättar vi mer!

GNARPS KYRKA
TISDAG 19 MARS 19:00

MED GNARPS KYRKOKÖR OCH S:T ERIKSKÖREN

 

BILJETTER:  
WWW.TOMMYNILSSON.NU  

ICA STJÄRNAN
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REPARATION OCH NYTILLVERKNING AV 

HYDRAULCYLINDRAR

SAMT REPARATION AV TRANSPORTÖRRULLAR
LAGERLÄGEN HÅL & AXLAR • MASKINDELAR 

VALSAR • KOLVSTÄNGER • TRAKTORLASTARE M.M.

VI UTFÖR ÄVEN
SVARVNING • FRÄSNING • BORRNING • SVETSNING

0650-74 22 10
www.ilsbolegoteknik.se

bosse@ilsbolegoteknik.se
Bergsjövägen 3, Ilsbo

NU SÄLJER VI ÄVEN TÄTNINGAR 
TILL HYDRAULCYLINDRAR

Tel: 070237 39 79  
Hagängsgården Harmånger

På onsdagar finns jag på  
f.d. Björkbacken i Hassela

Anneli Lundqvist
Fotvårdspecialist

Välkommen 
till Hälsinglands största 

tygbutik!

Öppettider: MånFre 11.0017.00 • Lör 10.0014.00

Stationsvägen Gnarp

Hos oss hittar du ett stort 
urval av tyger till gardiner 
och övrig heminredning.

Vill du även få hjälp att sy upp dina 
gardinlängder eller gardinkappor när 
du köper tyg hos oss är du välkom-
men att besöka eller kontakta oss 
för ytterligare information.

www.wahlmantextil.com     info@wahlmantextil.com

Nya gardiner?

Tel: 0652240 30

VI HAR ALLT FÖR DITT BYGGPROJEKT! 

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

 Birgits Keramik Atelier 
Påsgården Ilsbo

Birgit Will, Vattlång 79, 82991 Ilsbo 
telefon: 072 508 0225 
www.birgit-will.com 

>  Öppet på vintern efter överenskommelse, se min butik   
 med keramik och trähantverk.  
>  Ekolivsmedel och fika. 

>  Från maj mån till fre 10.00-12.00 och 14.00-16.00 
>  Öppen ateljé, 30 maj - 2 juni. 
>  Olika keramikkurser.
>  Sista lördagen varje månad,  RAKU-bränning (anmälan krävs). 
>  Keramisk verkstad (bokningsbar för grupper).

Mid Sweden Swap
Marknad i Gnarp  

den 2/3 kl. 10.00
Idrottshallen ”Gnarpsviljan” vid 

skolan, Bil, MC, Moppe och  
nostalgiprylar

Pokal till snyggaste besökande 
USA och Europé bil

Fika och hamburgerförsäljning  
i samarbete med  

Gnarps ridklubb och GAMA
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GUDSTJÄNSTER 
BERGSJÖ 
20 februari, onsdag kl. 8.00 Mässa i Taizéanda. 
Trefaldighetskapellet.  
20 februari, onsdag kl. 11.00 Andakt på Bollebo. 
24 februari, Sexagesima kl. 11.00 Gudstjänst. 
Göta Berggren.  
27 februari, onsdag kl. 8.00 Mässa i Taizéanda. 
Trefaldighetskapellet.  
 3 mars, Fastlagssöndagen kl. 15.00 Gudstjänst. 
Jessica Tranlander Ek.  
Svenska kyrkans internationella arbete bjuder på kaffe och 
har försäljning av brödlotteri.  

ILSBO 
24 februari, Sexagesima gemensamt i Bergsjö och 
Hassela. 
 3 mars, Fastlagssöndagen gemensamt i Bergsjö. 

HASSELA 
24 februari, Sexagesima kl. 15.00 Mässa. 
Göta Berggren.  
 3 mars, Fastlagssöndagen gemensamt i Bergsjö. 

SYFÖRENINGARNA 
Bergsjö, måndag 18 februari kl. 13.00 
Måndag 25 februari kl. 13.00 
Hassela, tisdag 19 februari kl. 12.00 
Ilsbo, torsdag 21 februari kl. 13.00 

DAGGRUPPERNA 
Hassela, tisdag 26 februari kl. 13.00 
Ilsbo, torsdag 28 februari kl. 13.00   

BERGSJÖ FÖRSAMLING 
INTEGRATION - DIAKONI 
- något som angår oss alla!
I vårt land bor många olika slags människor. Du och jag är bara 
ett par av alla samhällsinvånare. Sverige är ett mångkulturellt 
samhälle i vilket alla samhällsinvånare skall kunna delta på lika 
villkor oavsett kulturell, religiös eller etnisk bakgrund. Svenska 
kyrkan är en del av samhället och en del av den världsvida  
kyrkan. Inom organisationen Svenska kyrkan finns olika arbets-
områden där det diakonala arbetet är ett. Diakoni uttrycks  
genom kärlek till medmänniskan, gemenskap, värnandet om 
skapelsen och genom kampen för rättvisa. Ett gott samhälle 
präglas av omsorg om medmänniskan och om naturen och är 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Arbetet kan ske 
tillsammans med alla goda krafter och på flera olika plan; med 
den enskilda lilla människan och med grupper i såväl försam-
lingen som i samhället i stort.  

På uppdrag av Uppsala stift ska Bergsjö församling utföra  
arbete som ska främja integrationen i vår bygd. Min vision är att 
infödda svenskar ska vilja lära känna en eller flera som inte är 
födda här och utbyta erfarenheter, öva språk, laga och äta mat 
och kanske delta i gemensamhetsfrämjande aktiviteter.  

   Med ljus och lykta  
söker jag just Dig som vill vara en diakonal kraft. 

Kanske vill Du bidra med ett samtal över en fika, delta i en mid-
dagsgrupp som lagar och äter tillsammans, ha ett stickcafé för 
yngre, gå ut i skogen och berätta om allemansrätten, tillsam-
mans med en eller flera besöka en gudstjänst – kort sagt vad 
som helst som främjar integrationen i vår närmiljö. Det är aldrig 
försent att få nya vänner och det är aldrig försent att dela med 
sig av och få nya kunskaper. I Hassela har några personer redan 
hört av sig och påbörjat ett integrationsfrämjande projekt – nu 
behövs fler goda krafter. Om du tycker detta är viktigt – kom 
med dina idéer. Tillsammans gör vi mer än var och en för sig! 

Jessica Tranlander Ek 070-270 74 27  
jessica.tranlander.ek@svenskakyrkan.se 

Om du vill prata med mig om något annat i livet, behöver hjälp 
i någon fråga eller vill dela något bekymmer - tveka förstås inte 
att höra av dig. Jag skriver inga journaler och har tystnadsplikt. 

KULTUR/CIRKLAR 

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

Församlingsexpedition: Prästvägen 1C, 829 50 Bergsjö 0652-74 74 90 
www.svenskakyrkan.se/bergsjo   -   bergsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde 0652-74 74 94 
Diakoniassistent 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 

FASTELOPPIS 
Ilsbo församlingshem lördag 2 mars kl. 11.00-14.00 
Försäljning av loppisprylar, kaffe samt varmkorv.  

Konsert - Förklädd Gud 
Hassela kyrka lördag den 9 mars kl. 18.00 
Ilsbo kyrka söndag den 10 mars kl. 17.00 

Bergsjö, Ilsbo och Hassela kyrkokörer samt 
Stockholms symfoniorkester under ledning av 

Nils-Gunnar Burlin. Fri entré. 
Fredrik Unger. 

Samma himmel. Samma rättigheter.  Verkligheten ser  olika ut. 
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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
19 februari, tisdag       
Gnarps kyrka 
Kl. 19.30 Veckomässa med komminister Signe Ek och 
kantor Irina Nutti. Kollekt till Flyktingfonden.  

24 februari, Sexagesima         
Strömsbruks kyrka  
Kl. 11.00 Högmässa med kyrkoherde Sofia Aspling och 
kantor Irina Nutti. Rikskollekt till EFS. Kyrkbuss från 
Gnarps kyrka 10.10, Brandstation Jättendal 10.20, Har-
mångers kyrka 10.30.

26 februari, tisdag     
Jättendals kyrka 
Kl. 19.30 Stilla stund med pedagog Hanna-Karin 
Berglund och musiker Anna-Karin Lindholm. Rikskol-
lekt till EFS. 

3 mars, Fastlagssöndagen    
Jättendals kyrka 
Kl. 11.00 Högmässa med kyrkoherde Sofia Aspling, 
kantor Ulla Hedman och Jättendals kyrkokör. Rikskol-
lekt till Svenska kyrkans internationella arbete - faste-
kampanjen. Stickcafé inbjuder till kyrkkaffe. Kyrkbuss 
från Gnarps kyrka 10.00, Torget Strömsbruk 10.20, 
Harmångers kyrka 10.30.

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

5 mars, tisdag      
Harmångers kyrka 
Kl. 19.30 Aftonsång med komminister Signe Ek och 
kantor Irina Nutti. Kollekt till Svenska kyrkans interna-
tionella arbete – fastekampanjen.

STICKA, VIRKA, BRODERA ELLER BARA 
UMGÅS?            
Då är Du välkommen till oss!

Gnarps kyrkliga syförening  
Syföreningen träffas onsdagar ojämna veckor kl 13.00 i 
S:t Eriksgården, Gnarp. 

Stickcafé i Jättendal 
Stickcafé träffas måndagar jämna veckor kl 13.00 i Jätt-
endals församlingsgård. 

Alla hälsas varmt välkomna!

DAGTRÄFF           
Torsdag den 28 februari kl 13.00 i S:t Eriksgården, Gnarp 
Musikunderhållning med Therese Persson och Kurt Lund-
berg, sång och dragpel. Kaffe/te och smörgås serveras. Samåk 
gärna med varandra. Välkomna!

FASTEKAMPANJEN 2019           
Samma himmel. Samma Rättigheter. Men verkligheten 
ser olika ut. Kampanjen pågår mellan 3 mars och 14 april 
och fokuserar på det humanitära arbetet för människor som 
drabbats av en konflikt eller katastrof.

TISDAGSKVÄLL I KYRKAN           
S:t Eriksgården, Gnarp tisdag 19 februari 
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 26 februari 
Kl. 17.30 kvällsmat, därefter ”kyrkis” för barnen med 
pedagog Hanna-Karin Berglund och samtal för de vuxna 
med församlingspedagog Anna-Lena Arousell Berglund. Vi 
avslutar c:a kl 19, därefter Stilla Stund i kyrkan.
Alla, med eller utan barn, från hela församlingen hälsas 
varmt välkomna! OBS! Barn under 12 år kommer i sällskap 
med minst en vuxen!

Samma himmel. 
Samma rättigheter. 
Verkligheten ser olika ut.
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ANDAKTER PÅ SERVICEHUSEN       
Hagängsgården varje torsdag kl. 13.00 
Bergesta måndagar ojämna veckor kl. 11.00 
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Kommuninformation

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

Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 25 februari 2019 kl. 18.00  
Bergsjögården i Bergsjö
Du kan ta del av ärendelistan cirka 
en vecka innan sammanträdet. Den 
finns på kommunens bibliotek, på 
vår webbplats nordanstig.se/politik 
och på vår digitala anslagstavla, 
nordanstig.se/anslagstavla. 

Allmänhetens frågestund

Du kan ställa frågor till kommunfullmäktige. Skicka in 
din fråga senast fem dagar innan sammanträdet. Du får 
ditt svar muntligt på sammanträdet.

Hit skickar du din fråga:

Nordanstigs kommun, Eva Engström, Box 56,  
829 21 Bergsjö. 

Du kan även lämna den direkt i kommunhuset på Södra 
Vägen 14 i Bergsjö, eller mejla till kommun@nordanstig.se.

Allmänheten är välkommen 

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

Se sammanträdet på webben

Vi webbsänder varje sammanträde och du kan också se  
dem i efterhand på nordanstig.se/webbkf

Vill du veta mer?

Kontakta Eva Engström, kommunsekreterare, 0652-361 03

nordanstig.se/politik  

Information från biblioteken

Bokcirkel
Hassela bibliotek, torsdag 21 februari kl. 17.30

Var med i bokcirkeln där vi gör en svensk läsklassiker för 
tredje året i rad. Till denna gång har vi läst Nils Holgers-
sons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf.

Servicekväll för släktforskare
Bergsjö bibliotek, torsdag 28 februari kl. 17.30–19.00

Ställ frågor till den lokala släktforskarföreningen.

Frågor

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

Jobba med oss i vården i sommar!
Vi söker undersköterskor och vårdbiträden till äldre-
omsorgen och omsorgen om funktionshindrade, verksam-
heter som omvårdnadsboenden, hemtjänst, gruppbostä-
der, boendestöd och dagverksamhet för dag-, kväll och 
nattjänstgöring.

Du ska ha gått omvårdnadsprogrammet eller ha erfaren-
het av liknande arbete. 

Läs mer och anmäl ditt intresse på nordanstig.se/jobb. Har 
du frågor, ring Bemanningsenheten, 0652-363 16.

Du kan även skicka e-post med bifogade betyg till  
bemanningsenheten@nordanstig.se

Är du sjuksköterska?

Vi söker också sjuksköterskor till våra särskilda boenden, 
korttidsboenden och hemsjukvården för dag och nattjänst-
göring. För mer information och intresseanmälan kontakta:

Sanna Bertils, enhetschef, 0652-363 01, 070-661 82 60 
susanna.bertils@nordanstig.se

Berit Broberg Larsson, Vårdförbundet, 072-585 89 31

Ung och ska söka sommarjobb?
Du som är folkbokförd i Nordanstigs kommun, går ut 
nian i grundskolan eller första året på gymnasiet och är 
mellan 15 och 17 år, kan söka feriearbete hos oss.

Ansökningstiden är 1–31 mars 2019.

Mer information och ansökningsformulär hittar du på vår 
webbplats. Det går också bra att ringa oss:

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
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Kommuninformation

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

Vi vill träffa Nordanstigsbor!
Ett förslag till kommuntäckande 
översiktsplan 2035 har varit på 
samrådsutställning hösten 2018. 
Eftersom vi bara fick in ett fåtal 
yttranden från allmänheten vill 
vi nu träffa så många som möj-
ligt av er som bor i kommunen 
på kvällsmöten för att lyssna på 
era synpunkter. Även om du inte 
bor på någon av nedanstående 
orter är du naturligtvis varmt 
välkommen.

I första hand kommer vi att prata om de delar av över-
siktsplanen som berör orten där mötet hålls, men du får 
förstås gärna lämna synpunkter på hela planen.

Vi hoppas att många kommer till mötena och att det blir 
givande diskussioner.

Byggnadsnämnden

 
21/2 Hassela 

Kl.18.00–20.00, Hasselagården, Torggränd 8

26/2 Bergsjö 

Kl. 18.00–20.00, Bergsjögården, Södra vägen 4

28/2 Gnarp

Kl. 18.00–20.00, Blå gården, Kyrkvägen 38 

6/3 Jättendal

Kl. 18.00–20.00, Godtemplargården Jättendal, Skolv. 8 

7/3 Harmånger

Kl. 18.00–20.00, Bringstaskolan (matsalen), Backvägen 8 

13/3 Stocka

Kl.18.00–20.00, Stocka Folkets Hus, Morängsvägen 7 

20/3 Ilsbo

Kl. 18.00–20.00, församlingshemmet, Kyrkvägen 17 

Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete 
med att formulera strategier för en långsiktigt hållbar ut-
veckling. Den beslutas av kommunfullmäktige. Översikts-
planen är inte bindande, men ska ge vägledning för beslut 
om hur mark- och vattenområden ska användas och hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Mer information finns på  

nordanstig.se/op2035

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

Den 1 maj är 13 av 24 lägenheter inflyttningsklara i 
vårt nya trygghetsboende på Hagängsgården i Harm-  
ånger. Det är 12 tvårumslägenheter och en etta. 

Vad är ett trygghetsboende?
Trygghetsboende passar dig som är 65+ och behöver 
ett tryggare boende än det du har idag. Du har nära 
till både grannar, kommunikationer och service.

I vårt trygghetsboende finns en gemensamhetslokal, 
tillgång till aktiviteter, möjlighet till gemensamma 
måltider och mot hyrestillägg kan du få egen tvättmaskin.

Trygghetsboende är inte behovsprövat enligt So-
cialtjänstlagen. Lägenheterna finns på den vanliga 
bostadsmarknaden. Om du behöver hjälp för att 
klara vardagen ansöker du om det hos kommunens 
biståndshandläggare.

Intresserad?
Intresse för att hyra en lägenhet anmäler du till  
Nordanstigs Bostäder, 0652-363 21. 

Bor du idag i egen fastighet eller utanför Nordanstigs 
kommun får du extra köpoäng.  

Nytt trygghetsboende  
i Harmånger
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FÖRENINGSINFORMATION

Bergsjö-Hassela Rödakorskrets  
Inbjuder till Kretsstämma onsdagen 
den 20 februari kl.18.00  

i Församlingshemmet Bergsjö

Varmt välkomna!

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.

Nu satsar vi på garn!
Viking-garner i både ull, bambu,  
reflex och bomull

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

ÅRSMÖTE
PRO BERGSJÖ, mån 4/3 kl. 16.00
Bergsjögården Bergsjö. Föreningen  
bjuder på förtäring.  Välkomna!

KULTURHUSET GLADA HUDIK 
16/3 KL 18:00

Biljetter: www.mtlive.se alt. tickster.com

Succén tillbaka! En nostalgishow utöver det vanliga!

Järbogarner för såväl sockar och  
vantar som tröjor. Stickor,  
virknålar och beskrivningar.

ILSBO FRAKT 

& Entreprenad AB
Utför svetsning, svarvning, borrning. 

Nytillverkning samt div. reparationer och 
renovering av grävskopor. 

 
Kontakta Mats Olof för mer information. 

070-5553218    ilsbofraktab@telia.com 
 

 

ILSBO FRAKT 

& Entreprenad AB
Utför svetsning, svarvning, borrning. 

Nytillverkning samt div. reparationer och 
renovering av grävskopor. 

 
Kontakta Mats Olof för mer information. 

070-5553218    ilsbofraktab@telia.com 
 

 

• Utför svetsning 
• Svarvning 
• Borrning
• Nytillverkning 
• Diverse reparationer
• Renovering av grävskopor

Kontakta:
Mats Olof för mer 
information
070-555 3218
ilsbofraktab@telia.com
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S E D A N  1 9 8 8

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, Lördag7-18,  Söndag  8-18

ica.se/kvantumkvisslebyKvissleby

Förnyelse
pågår!
Vi börjar nu bli klara med några av årets förnyelse-
projekt. Sedan blir alltid någon liten del försenad, 
så se listan nedan som en målsättning. 
Tack för allt engagemang och visat tålamod då 
det varit lite stökigt. 

Sanslöst  goda Semlor!
– Grä� ade i butik!

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

En nygammal
kärlek till charkuterier
I korven Nivrena Falu har vi samlat det bästa från vår 
nästan 30 år gamla tradition av att tillverka charkuterier 
här i butiken, en tradition vi vill fortsätta med i  minst 
lika många år till.  Med det sagt  – Smaklig korvtid!

En nygammal
kärlek till charkuterier

– FALU –
NIVRENA

I korven Nivrena Falu har vi samlat det bästa från vår 
nästan 30 år gamla tradition av att tillverka charkuterier 
här i butiken, en tradition vi vill fortsätta med i  minst 
lika många år till.  Med det sagt  – Smaklig korvtid!

Sanslöst  goda Semlor!

nästan 30 år gamla tradition av att tillverka charkuterier 
här i butiken, en tradition vi vill fortsätta med i  minst 
lika många år till.  Med det sagt  – Smaklig korvtid!

Hälsningar
Erik & Katarina med medarbetare

Avbockat och färdigt

� Förnyad dryckesavdelning

� Ny frukt- & gröntavdelning

� Kyl för kondisbitar och smörgåsar i förbutiken 

� E   eget hus ti  Paprica-klu� en 

� Insta erat ”Levande fi lter” för a   reducera partiklar, 

       skapa bä  re luftfuktighet och e   jämnare klimat

E   axplock av ko� ande projekt:

� Förnyelse av blomstervdelningen (v7)

� U� gradering av vårt Självsca� ingsystem (v10) 

� Nya, mer miljövänliga kylar, på olika avdelningar (v14–15) 

� Förnyelse av sortiment och vidareutbildning av 

       medarbetare i delikate� en (v24)

Välkommen med din beställning av semlor till fettisdagen!
bageri.kvissleby@kvantum.ica.se eller i butiken

S E D A N  1 9 8 8

Nu har vi 
utkörning till Gnarp, 
tisdag kl. 9.00-13.00 

och fredag 
kl. 17.00-20.00

fri frakt 
på köp 
över 

1500 kr!
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Tänk tanken att gå ut genom dörren, snöra på dig längdskidorna 
och börja stava iväg i riktning mot Kramfors. 90 km på skidor. 
Det är avståndet från Sundsvall till Kramfors. För många en helt 
galen idé. Den tredje mars går Vasaloppet av stapeln för 95:e 
gången, och då åker ca 15000 personer de 90 km från Sälen till 
Mora. 

Vasaloppet är en del i något som kallas för en Svensk Klassiker. 
Att göra En Svensk Klassiker innebär att du under en tolvmåna-
ders period genomför fyra klassiska långlopp: 
Vansbrosimningen (världens största open water-lopp), 
Lidingöloppet (världens största terränglopp), Vasaloppet (värl-
dens största längdskidlopp) och Vätternrundan (världens största 
cykellopp). För många av oss så känns detta något avlägset i 
vardagen. Men tänk om det fanns ett sätt att göra detta i varda-
gen, fast under lite andra premisser? Och dessutom få lite var-
dagsmotion? 

Vi som får benämnas som normal-Svensson, rör överlag för lite 
på oss. För lite motion ökar risken för diverse välfärdssjukdomar 
och förkortar våra liv. Enligt viss forskning blir vi även mer 
alerta och får förbättrad förmåga att fokusera om vi motionerar. 
Skall vi alla åka Vasaloppet med andra ord? Nej, det är inte rim-
ligt – inte för mig i alla fall. 

Lösningen för oss alla som vill röra lite mer på oss och behöver 
lite stöttning samt mål hittade jag häromdagen på vårt intranät: 
ICA-klassikern!

ICA-klassikern består av samma grenar och samma sträckor 
som en svensk Klassiker. Skillnaden är att du har flera veckor 
på dig för varje moment. Din närmaste skog, grusväg och sim-
hall hjälper dig att kilometer för kilometer närma dig målet. 
Alla moment innehåller flera varianter som påminner om 
ursprungsgrenen, för att du ska kunna delta oavsett väder och 
förkunskaper. 

Så med tanke på att det gick sådär med mitt nyårslöfte – rodd-
maskinen står och samlar damm i källaren så tänkte jag att detta 
kanske skulle kunna vara något lagomt för mig. 

Ingen skidtur till Kramfors på söndag, men kanske en sväng i 
spåret vid Svartvik!

Erik Geijer 
Din lokala ICA-handlare

Ps. Ladda ned eller kolla iaf upp icaklassikern.se så hoppas jag 
vi ses, förutom i butiken, både i spåret och på simhallen framö-
ver! Ds.

Det är nästan tjatigt med 
allt beröm för Iggesunds-
revyn och dess aktörer 
samt doldisar men trots 
ökad medelålder och väl 
högre snitt-matchvikter 
blir revyn bara bättre 
och bättre.

- Visst måste få till en föryngring men än så länge har vi barna-
sinnet kvar, säger Lennart Hämäläinen, 55 i år, en av aktörerna i 
X-Tra Allt som ges i vinter.
Hans traditionella ”Mommas pojk” är ett av de mest uppskattade 
numren för revybesökarna. Och visst finns det stänk av självbio-
grafi, att han spelar sig själv när han cyklar runt på trehjulingen 
och kommer med infall.
- Jag har som pojken mina rötter i skogen, norr om Hassela men i 
södra Medelpad.  Är född i Öster-Ulvsjön men flyttade med 
familjen som tvååring till Nianfors, senare Iggesund. Pappa Arvo 
var skogsarbetare, från Finland. Någon mormors-förebild finns 
inte riktigt. Lennarts mamma Svea skrev mycket, främst dikter 
som publicerades i bland annat lokalpressen. 2006 kom hon ut 
med en diktbok.
Lennart debuterade i Iggesundsrevyn 1999 efter att ha upptäckts av 
producenten Lennart Sydh då han spelade i Bergsjörevyn. 
Nyförvärvet var välkommet, vid det laget stod Östen Eriksson och 
Jens Kristensen över på grund av bland annat TV-engagemang.
- Men 2007 och 2009 var jag själv inte med eftersom jag måste 
prioritera det egna byggbolaget, berättar han.
Onekligen är han en naturbegåvning med en utstrålning, finurlig-
het och slagfärdighet som gör att han – likt hela revygänget - till-
hör den absoluta svenska revyeliten. Priset Povels penna 2017, 
som Lennart  fick som textförfattare, är ett tecken på det.
- Den enda revyutbildning jag har är från den ettåriga teaterlinjen 
på Forsa folkhögskola. Tog ett sabbatsår från byggandet läsåret 
1996-1997.
Det egna byggbolaget är avvecklat. ”Mommas pojk” är platschef på 
NCC-ägda Ställningsmontage och Industritjänst (SMI) i Iggesund.
Han vet att det gäller att skriva ner revyidéer som ju kan dyka 
upp när som helst. Mobiltelefonen används, det kan ske under ett 
nattligt toalettbesök, på jobbet eller i sommarstugan.
Och när Du inte bygger eller spelar revy?
- Är ofta ute i stugan i Iggesunds skärgård. Fiskar mycket.
Nya generationer med rötter från Öster-Ulvsjön kommer. Lennart 
Hämäläinen bor i Iggesund, är gift och har tre barn, 18, 21 och 32 år.
Förutom de nämnda medverkar Jesper Nilsson, Cecilia Olsson 
och Ingela Söderlund som aktörer i Iggesundsrevyn som brukar 
få cirka 15 000 besökare per säsong.
Sverker Söderström 
sverker.soderstrom@telia.com

Gör klassikern,  
på ditt sätt!

”Mommas pojk” i 
ännu en succé

Bildtext: Lennart Hämäläinen, naturbegåvning 
som ”Mommas pojk”.
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ÖPPETTIDER 
Onsdag, torsdag, fredag  12:00—17:30 
Lördag och söndag            12:00—15:00 

KONSTUTSTÄLLNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UTSTÄLLNINGSPERIOD  9 FEB - 17 MARS 

BJUDER IN TILL 

Pia Forslöf -Nilsson 
www.piafdesignwebbshop.com 

Pernilla Moberg 
www.nillamo.se 

Huset på Hea  
• Heminredning 
• Växter 
• Café 
• Gästutställare 

Välkommen  

till  

Kyrkvägen 17 

Gnarp 

www.husetpahea.se 

Tel: 070-326 49 16 

NORDANSTIGSBRICKAN 

BYTA FÖNSTER?

hudikpvc@hotmail.com

Vi säljer & monterar nya, 
moderna PVC fönster/dörrar!
Ring för mer information och boka kostnadsfritt 
hembesök:

Tel: 076-808 82 24

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

Maya, Din mäklare i Nordanstig

Maya Sundlöf   
073-375 70 09 

maya.sundlof@hfastighetsbyra.se

Drottninggatan 8 i Hudiksvall      info@hfastighetsbyra.se      0650 - 933 00

– Mest rekommenderade mäklaren i Nordanstig 2018
– Flest publicerade bostäder i Nordanstig 2018
– Högst publicerat värde i Nordanstig 2018 

Funderar du på att sälja, eller vill ha en kostnadsfri värdering? 
Kontakta gärna mig!

 

 

 
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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Aukotriserat
VVS-företag

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

Mattias Magnusson 072-234 91 12
VVS-service 070-292 95 78
www.lofstrandsror.se

Bergvärme

Jordvärme

Golvvärme

Solvärme

Kök & badrum

Grundvattenvärme

Vedpannor

Lev billigare!
Gränslös värme...

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

STRÄNGS
REDOVISNINGSBYRÅ

URBAN STRÄNG
Redovisningskonsult

Hudiksvallsvägen 18
820 72 Strömsbruk

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

20 ÅRS ERFARENHET BORGAR  
FÖR KVALITET

 

Funderat på att spela golf 2019? 
 
VÄLKOMMEN TILL HASSELABYGDENS GOLFKLUBB 
 
Vi erbjuder en välskött och variationsrik bana i  
mycket natursköna omgivningar i norra Hälsingland  
till regionens lägsta medlemsavgift. 
 
Tar du grönt kort här får du rabatterad medlemsavgift  
det efterföljande året. 
Här gäller Golfhäftet och banan är öppen för 
”Pay-and play” i sällskap med någon med grönt kort. 
 
Först året som medlem 1995 kr.  
Tidsbokning behövs inte men kolla gärna på hemsidan  
om vi har tävling. 
Se mer på vår hemsida om våra aktiviteter och  
medlemskap eller ring oss på 072-225 21 61 
www.hasselabygdensgk.com 
 
Varmt Välkommen till oss! 
 

 

Funderat på att spela golf 2019? 
 
VÄLKOMMEN TILL HASSELABYGDENS GOLFKLUBB 
 
Vi erbjuder en välskött och variationsrik bana i  
mycket natursköna omgivningar i norra Hälsingland  
till regionens lägsta medlemsavgift. 
 
Tar du grönt kort här får du rabatterad medlemsavgift  
det efterföljande året. 
Här gäller Golfhäftet och banan är öppen för 
”Pay-and play” i sällskap med någon med grönt kort. 
 
Först året som medlem 1995 kr.  
Tidsbokning behövs inte men kolla gärna på hemsidan  
om vi har tävling. 
Se mer på vår hemsida om våra aktiviteter och  
medlemskap eller ring oss på 072-225 21 61 
www.hasselabygdensgk.com 
 
Varmt Välkommen till oss! 
 

 

Funderat på att spela golf 2019? 
 
VÄLKOMMEN TILL HASSELABYGDENS GOLFKLUBB 
 
Vi erbjuder en välskött och variationsrik bana i  
mycket natursköna omgivningar i norra Hälsingland  
till regionens lägsta medlemsavgift. 
 
Tar du grönt kort här får du rabatterad medlemsavgift  
det efterföljande året. 
Här gäller Golfhäftet och banan är öppen för 
”Pay-and play” i sällskap med någon med grönt kort. 
 
Först året som medlem 1995 kr.  
Tidsbokning behövs inte men kolla gärna på hemsidan  
om vi har tävling. 
Se mer på vår hemsida om våra aktiviteter och  
medlemskap eller ring oss på 072-225 21 61 
www.hasselabygdensgk.com 
 
Varmt Välkommen till oss! 
 

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

Funderat på att spela golf 2019

 Första året som medlem 1995 kr
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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 

Ord. pris  7590:-

Muckboot
olika modeller

Varma 
stövlar
Power 

original

Vuxen fr. 1190:-
Barn fr. 895:-

20%
på Skoteroveraller 

i lager!

Beg. skotrar i lager

Fåtal snöslungor kvar!

NYHETER I

Kom in och provkör
850 

fåtal kvar!

NYHET

Hörskelskydd med 
Bluetooth

NYHET

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

Förlängd kampanj på 

vedhuggarens lätta vän!

Flera modeller 

i lager från

Stort urval ridbyxor i lager!

SKOTERTRÄFFAR
23 feb kl 10 Svågadalen

2 mars kl 10 Skoterevent Naggen

REA 
på 

fritidskläder 

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

KOM IN OCH PRATA MED OSS!
2019 års visningsmodeller 
från Rimor kommer i April.

HÖG TID ATT BOKA ÅRETS RIMOR HUSBIL060-56 07 45
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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

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

KVINNOR – EN STÖRTSKÖN MONOLOG

Onsdag 27 februari kl. 19, Hasselagården
Biljetter: 160 kr inkl fika. 20 kr rabatt  
med Scenpass 
Biljettbokning: 070-858 16 62

Fyra kvinnor, fyra perspektiv.  
En humoristisk och dramatisk monolog  
med Sofia Andersson.
I pjäsen möter vi fyra kvinnor i olika livssituationer. 
De kämpar med kvinnorollen, slåss för sina identi-
teter, vägrar bli en del av ett samhälle som osyn-
liggör dem. Fyra människor. Mödrar, fruar, singlar, 
älskade eller bortvalda, uppgivna eller uppkäftiga. 
Allt förankrat i en samtid fylld av #metoo, hbtq-frågor, 
stress och funderingar kring hur tusan en ska bete 
sig för att kunna leva ett vanligt, simpelt liv i mans-
samhället utan att gå sönder.
Arr: Nordanstigs teaterförening och Föreningen 
Hasselagården med stöd av Riksteatern Gävleborg.
Gilla Nordanstigs teaterförening och Hasselagården 
på Facebook.

Kommande föreställningar
Folkmusikens Queen B Godtemplargården i Jättendal 16 mars  —  När prinsen kom till byn Grängsjö kapell 28 mars.
Obs! Superviktigt. Familjeförställning. Kulturhuset Bergsjögården 25 maj  —  Livets mening Dansbanan i Ragvaldsnäs 26 maj

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

DellenArboristen
Fällning och beskärning av stora träd

Erfaren certifierad klättrande arborist
Laurent Warin • 0736 904 804

dellenarboristen.se

NU
MED

RUT!
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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

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”  

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         
 

 

 

 

 

 

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

Västansjö 
Måleri

070-529 50 67
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

Tel: 070-237 39 79  
Hagängsgården Harmånger

På onsdagar finns jag på  
f.d. Björkbacken i Hassela

Anneli Lundqvist
Fotvårdspecialist
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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

thisab@telia.com   www.thmaskiner.se

Industrivägen Strömsbruk  
Tel: 0650-74 02 15 - 070-217 82 92

Vi har det som behövs för:
• Gräv
• Schakt
• Avloppsanläggningar
• Anläggning av vägar
• Transporter 
• Lyftarbete
• Rivning
• Sopning av vägar/gator

Ring: 070-217 82 92
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Snart är vi också den mest lokala mäklaren.
Inom kort öppnar vi ett nytt kontor i Bergsjö. 

 

• 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

Tel - 0700 911 900Du bjuder gästen,

vi fixar resten!

Catering när den är som bäst

VI HAR ALLT FÖR DITT BYGGPROJEKT! 
Öppet: Vardagar 7-17, lördagar 9-13 Östra Stationsvägen 38 Gnarp Tel: 0652-201 38

PERSONLIG SERVICE 
Vi hjälper dig att välja rätt färg  
och byggmaterial

UTLÅNING AV SLÄPVAGN 
Vi lånar ut släpvagn för hem- 
körning av material.

UTÖRNING 
Vi kör ut varor till dig.

BRETT SORTIMENT 
Vi har allt du behöver till bygget
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-08B  MERCEDES BENZ ML 320 CDI

Automat - AMG pkt, 4x4

Månadskostnad (Kontant 0 kr). . 1717:-

Outlet Bilcenter

-15  VOLVO XC 70 D4

4900 mil, automat, MYCKET FINT SKICK!

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . 2904:-

-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:-

-10  VOLVO V70 D5 AWD R-DESIGN

Drag, dieselvärmare, skinnklädsel.

DVD skärmar i nackstöden m.m.
(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . 1069:-

-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:-

-05  MERCEDES BENZ E200

Kompressor, sport edition, automat, skinnkl.

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . . 669:-

-08 MERCEDES BENZ C180

LM-Hjul. Superfin!

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . 1069:-

-12  SUBARU OUTBACK 2.5

5000 mil, Automat, skinnklädsel

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . 1609:-

-07  OPEL ZAFIRA

7-sitsig, drag

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

-03  VOLVO V70

Business. Skinnklädsel, drag!

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

-14 TOYOTA AURIS TOURING

Diesel, drag. NYBILSKÄNSLA!

(Kontant 0 kr) Månadskostnad . .1609:-

-01  MERCEDES BENZ S 430L

Superskick. All utrustning

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . 1465:-

-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-

Med reservation för felskrivning

-02  FORD MONDEO RS

16000 mil, fint skick!

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

-12  NISSAN KING CAB 2.5D  4x4         
         Automat, skinnklädsel, mycker fin! (Momsbil)

(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . 1836:-

-02 HYUNDAI COUPE V6

En fin coupé bil med automat som rullat

endast 10 000 mil.
(Kontant 0 kr) Månadskostnad. . . 529:-


