
   
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   

Se fler öppningserbjudanden i butiken

Nr 141
18 MARS

2019

Nästa utdelning: Mån 15/4  Manusstopp: Ons 3/4

Mars och april  Mån-Fre 10-17  Lör 10-13  •  0653-151 20
Söderblomsv. 1, Kyrkbyn i Bjuråker   •   stigstradgardar.se

Stıgs Tradgårdar

Fröpåsar från Impecta

Köp 5 
betala 
för 4 

(billigaste på köpet)

hälsar alla välkomna till
Säsongsöppning på lördag

23:e mars 10 - 14

Stig & Marie
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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

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

nya 
öppet-
tider!

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

Åsbergs Kläder

Välkommen in och se 
vårens nyheter!

Modevisning  
Mariagården 7/4 kl. 16.00

Biljetter köpes hos Åsbergs Kläder 
och Butiq Annica

Klassisk massage & 
kroppsterapeutiska behandlingar

073 - 501 77 43   
Per Berglöf

Ringstavägen 3 
824 70 Delsbo

Hälsa 
Harmoni 

Balans

MUSIKCAFÉ SVÅGAGÅRDEN
Söndag 24 mars kl 18 & Söndag 28 april kl 18

Cafégänget underhåller. 
Servering 100 kr.
Varmt välkomna!
0730 42 30 77

Birgitta Nilsson & Knut Bergqvist

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

NBE Eye Contour 
989:- (ord pris 1189:-) 

Gäller vid ett tillfälle t.o.m. 30/4 

Inga nålar, ingen smärta - bara skönt
Förbättrar hudens spänst och stramar 
åt konturerna. Minskar linjer, mörka 

ringar och påsar under ögonen.

 Varmt välkommen!

Ge dina ögon ett lyft!

Vart 5:e 

tillfälle 50% 

rabatt

073-084 92 13 
Edevägen 7, Delsbo
www.butiqannica.se
info@butiqannica.se

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

Samt sista lördagen 
i månaden 10.30-14.30.

Ansiktsbehandling · Fotvård · Fransar & bryn · Make Up · Styling · Vaxning · Piercing

VÅRENS NYHETER 
HAR KOMMIT!



3Dellenbygden   Tryckdatum | 2019-03-07

Delsbo
Industrihandel

Smedjegatan 10. 
824 70  Delsbo, tel 0653 10101, Jourtelefon: 073 986 50 02

Kullager
Hydraultätningar
O-ringar
Elmotorer
Hydraulcylindrar
Kompressorer

Skruv & Mutter
Elmaterial
Motorgrillspett
Kilremmar

Elmotorer

Nyöppnad butik i Delsbo
Öppet vardagar: 08:00 - 16:00

Låsringar
Elmotorer

Skylttillverkning
Bildekor & Stripning
Sågmotorer och
Matarvalsmotorer

Digitalutrustning
Textiltryck

Slangpressning medan
du väntar

Vi är återförsäljare för:

Ayurveda/Akupunktur 
i Delsbo!
Jag har 20 års erfarenhet av att hjälpa människor 
med olika symtom och sjukdomar, med hjälp av 
traditionell kinesisk medicin och ayurveda. 
Jag arbetar med pulsläsning, akupunktur, 
kroppsbehandlingar och ger konsultationer med 
råd om hur du kan förändra din livsstil och kost 
för att optimera din hälsa.

Mottagning på Köpmangatan 4, Delsbo

Nyfiken på att veta mer?
Jag håller föreläsningar om grunderna i Ayurveda, 
du får enkla tips om hur du kan förbättra hälsan 
och se demonstration av hur en konsultation går till.

Tingshuset Delsbo lör 30/3 kl 10.0011.30

Salong Bella i Ljusdal fre 12/4 kl 17.3019.00

OBS: anmälan via mejl eller telefon krävs!

För mer info om mig se: 
shendao.se/om-oss-2/yogev.html
facebook.com/shendaodelsbo

Kontakt:
Yogev Avraham
info@shendao.se 
073-210 22 04

MILJÖVÄNLIG
AVLOPPSRENING
Tranåsbrunnen
-slamavskiljare i betong
Enkel och genial
• Lätt att montera
• Robust
• Lång livslängd
• Enkel inspektion och slamtömning 

Vi säljer även
• Kompletta in�ltrationer
• Pumpbrunnar
• Brunnsringar
• Minireningsverk
• Med mera!

Kontakta oss gärna för mer information!

EOC AB
Erik: 070–445 06 40  •  erik@ent.se 

Norrbobyn 34, 824 77 Bjuråker. Lager i Fredriksfors.

Välkommen att boka tid för fotvård
Jag gör även hembesök och har försäljning av olika 

produkter för fötterna. Säljer även strumpor t ex: Stöd-
strumpor, antihalk, ull och strumpor med mjuk resår.

Agneta Jönsson · Björkgatan 3, 824 70 Delsbo
fotverkstanidelsbo.se · fotverkstanidelsbo@gmail.com

23 Mars 
kl 10-14
Vi bjuder på fika, dricka till barnen & lite godis. 

Köp 4 däck & få 
en gratis koll av 
hjulinställningen

DÄCK & FÄLG · HJULINSTÄLLNING · SERVICE · REPARATION

0653-108 95 · dackab.se
Sunnansjövägen 3, Delsbo
Mån-Fre 07.00-16.30. 
Lunch: 12.00-13.00.

KOM & KIKA PÅ ETT RIKTIGT BUSBYGGE!

(Värde 500:-. Vid justering tillkommer 400:-) 
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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...

Karina Henriksson 
Fastighetsmäklare 

073-375 75 38 
0650-933 00 

karina.henriksson@hfastighetsbyra.se

Din mäklare i Dellenbygden
Ska du köpa, sälja eller värdera din fastighet? Vill du ha råd och tips inför kommande 

fastighetsaffärer och rådande marknadsläge? Jag hjälper dig gärna!

Går Ni i säljtankar?

Kontakta

din fristående mäklare

Såld i feb: Hus i Fiskarstan

runasundin
fastighetsmäklare

Reg. Fastighetsmäklare 070-594 58 49
info@runasundin.se • www.runasundin.se 
Fönebo 990, 824 78 Bjuråker

Öppet alla helgfria vardagar 8-17, lunchstängt 12-13
torsdagar kvällsöppet till kl. 18

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

djurtillbehör och pälsvård under samma tak

NYHET 
Vi kan numera analysera 

progesteron på plats och ha ett 
svar klart inom 30 minuter!  

Tidsbokning  0653-71 79 71
www.delsboveterinarpraktik.se 

Bobygda Skola
Erbjuder ett fåtal lediga platser 

inför skolstart hösten 2019. 
Blivande förskoleklass och klass 5 och 6.

Välkommen med er ansökan!
www.bobygdaskola.se

Vi erbjuder:
Legitimerade lärare och hög lärartäthet  •  Undervisning i små grupper

Fina och ljusa lokaler  •  Närhet till skog och härlig utemiljö
Gratis skolskjuts från torget  •  Skolmat lagad av egen husmor

Nystartad fritidsverksamhet



V E C K A  2 2 ,  2 0 1 7

Priserna gäller mån 18/3 – sön 24/3 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma.

V E C K A  1 2 ,  2 0 1 9

Pris-
bomb!

10:-/st

för bonuskunder

Svensk fläskkarré

Dalsjöfors, Sverige, färsk, 
benfri, i bit, ca 1,1kg

Max 2 köp/hushåll/vecka 12

Våffeldagen 
måndag 25/3

Våffelmix
Ekströms, 210g, jfr-pris 23,81/kg 

Max 5 köp/hushåll/vecka 12

5:-:-:-/st

3995
/kg

Superdag!
Onsdag 20/3!

Kalaspriser för  
bonuskunder.

Kaffe
Classic, malet, gäller ej ekologiskt,  
fairtrade, 500g, jfr-pris 50,00/kg  

Max 2 köp/hushåll/vecka 12

Strömmingsfilé
Falkenberg, Clupea harengus, Östersjön, färsk,  

sillfilé, 400g, jfr-pris 62,50/kg  

Jordgubbar
Land se förp, klass 1, 250g,  

jfr-pris 40,00/kg  

25:-/st
för bonuskunder

25:-/st
för bonuskunder

Delsbo

VECKA 12, 2019 · Priserna gäller mån 18/3 – sön 24/3 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.V E C K A  2 2 ,  2 0 1 7
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Hus och villa  •  Fönstermålning & Renovering året runt
Utvändigt måleri  •  Dekorationsmålning  •  Färgsättning 
Kunskaper inom modern som såväl äldre måleriteknik

Västansjö 
Måleri

070-529 50 67

0653-104 25
JAKTIADELSBO.SE
STORG. 16 DELSBO

HOS OSS HITTAR NI ETT 
BRETT SORTIMENT AV 
HUNDFODER & TILLBEHÖR!

AXESS 
HUNDFODER
20kg

FOUR FRIENDS
17kg TILL 12kg PRIS!

VOM OG HUNDEMAT 
FRYST FÄRSKFODER
Finns i 500g och 5kg förpackning

DELSBO
JAKT  -  FISKE  -  HUND  -  OUTDOOR

299:-

599:-

Scenkonst Hudiksvalls 
Vårprogram 2017

Scenkonst Hudiksvall
Stationsgatan 7
820 60 Delsbo

scenkonst@dellenkultur.nu

Scenkonst Hudiksvalls 
Vårprogram 2017

Scenkonst Hudiksvall
Stationsgatan 7
820 60 Delsbo

scenkonst@dellenkultur.nu

Facebook: Scenkonst Hudiksvall Delsbo • Adress: Stationsgatan 7, 820 60 Delsbo
scenkonst@dellenkultur.nu • scenkonsthudiksvall.se

Tjära människa med WAO
WAO - Maailma on hullu - Världen är galen! Ny CD med unik repertoar. 
Folkmusikgruppen WAO (initialer för Wilho Akseli Ollikainen) har tagit som sin 
uppgift att sprida sånger av poeten, vissångaren och kulturpersonligheten med 
samma namn. Vilho (1934-98) föddes i finska Savolax men kom som yngling 
till Hakkas och senare Ullatti inom Gällivare kommun i Norrbotten. I WAO 

ingår välrenommerade svenska och finska folkmusiker från grupperna JORD, JP Nyströms och JPP.
Plats: Kulturhuset Café August   När: Tisdag 19/3 kl. 11.30   
Biljetter: Ordinarie 200 kr, med Scenpass 170 kr, under 26 år 100 kr.
Säljes på Tickster.com och i entrén en timme före föreställningen.

Folkmusikens Queen B med 
Brita Björs, Folkteatern Gävleborg

Brita Björs ikläder sig rollen som Folkmusikens Queen B i denna
egensinniga soloföreställning. Hon tolkar världsartisten Beyoncé fast
via folkmusik, folkdräkt, folkdans och allmogekultur. Gamla folkvisor i
moderna arrangemang som speglar Beyoncés tematik, danssteg som

flörtar med både folkdans och Beyoncé-koreografi, kostym inspirerat av folkdräkt som för tankarna till en 
Beyoncé-kollektion – en maxad allmoge-show för samtiden.
Plats: Folkets Hus, Njutånger   När: Onsdag 20/3 kl. 18.30
Biljetter: Ordinarie 150 kr, med Scenpass 120 kr, under 26 år 80 kr.
Säljes på Tickster.com och i entrén en timme före föreställningen.

Hoppsan Daff-Daff Cirkus Elvira

Detta är en föreställning full av värme och spänning. Daff-Daffs kontakt med 
publiken gör föreställningen unik. Spännande och underfundig. 
En föreställning man blir lyckligare och snällare av!
Plats: Tingshuset, Delsbo   När: Lördag 23/3 kl. 13.00
Biljetter: 60 kr.
Säljes på Tickster.com och i entrén en timme före föreställningen.

I mellan
Vibrerande dancehallföreställning om styrka, syskonskap och tillhörighet. 
Med kärlek, attityd och energi delar Unruly Gang med sig av dansens och 
gemenskapens enorma kraft. I mellan hyllar våra olikheter och skapar ett 
pulserande rum där alla bjuds in att vara stolta över dem vi är. Koreografen 
Imenella Mohamed tog över dansgolven under 2018 med sin debutsingel 
Chagga och vann en Grammis för Bästa nykomling 2019. Tillsammans med 

den nära kollegan Rut Roos lyfter hon nu styrkan i att vara “a third culture kid” genom en bombastisk 
musik- och dansupplevelse som inspirerar.

Plats: Kulturhuset, Hudiksvall   När: Torsdag 28/3 kl. 19.00
Biljetter: Ordinarie 180 kr, med Scenpass 150 kr, under 26 år 80 kr.
Säljes på Tickster.com och i entrén en timme före föreställningen.

Med reservation för ev. tryckfel eller slutförsäljning

KULTUR-SOPPA

Obs! I priset ingår soppa med bröd

NYHET!
Tvättinlämning 
Kem-Vit-Mattvätt

20% på skinnhandskar & väskor

Skomakaren Guldsmeden 
Hudiksvall 0650-158 11

Campingen och Stugorna 
är öppna hela året! 

Sommarsäsongen startar första maj med 
äventyrsminigolf och mat i kiosken.

www.norra-dellen-camping.se
070 227 03 83 · Rävnäset 101, Bjuråker



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.

OMBUD

Vi har 

receptfria 
läkemedel 
för dig över 18 år

12:-
/st

15:-
/st

Frasvåfflor Ekströms. 420 g. 
Jfr pris 17:14/kg ätklar.

Grädde ICA. 2,5 dl. Fetthalt 
15-36%. Jfr pris 36:00/liter. 

Sylt ICA. 400 g. Gäller ej Lingon- 
och Blåbärssylt. Jfr pris 37:50/kg.

Allt du behöver 
inför våffeldagen!

18:-
2 för

Mogen mango ICA. Peru. 
Ca 325 g. Klass 1. Jfr pris 46:15/kg.

12 bitar | över 60 min

Spadet av 1 förp, kokta kikärter à 380 g (1 förp 
motsvarar 1 dl avhällt kylskåpskallt kikärtspad)
2 dl strösocker
1/2 citron, 1/2 tsk pressad citronsaft

Topping

1 passionsfrukt
3 dl växtbaserat alternativ till grädde (vispbar)
2 msk florsocker

Garnering

1/2 dl hackade pistagenötter
1 färsk mango
1 passionsfrukt
ev. färsk mynta eller citronmeliss

1. Sätt ugnen på 100°C. Lägg bakplåtspapper på en plåt, 30x40 cm.

2. Häll av kikärtsspadet (spara spadet) från ärtorna i en finmaskig sil.  
Vispa kikärts-vätskan tills den är vit och fluffig. Den är tillräckligt vispad 
när du kan vända den upp och ner.

3. Tillsätt socker, ca 1/2 dl i taget, under fortsatt vispning. När smeten är 
fast och glansig är marängsmeten klar. Vispa ner citronsaften mot slutet.

4. Klicka ut smeten och forma till en rund tårtbotten, ca 25 cm i diameter. 
Gör kanterna något högre.

5. Grädda i ca 2 1/2 timme tills marängen släpper från pappret. Låt maräng-
en ligga kvar i ugnen och svalna helt ett par timmar (med luckan stängd).

6. Topping: Dela och gröp ur passionsfrukten. Vispa den växtbaserade 
grädden tillsammans passionsfrukt och florsocker.

7. Garnering: Hacka pistagenötterna. Skala och skär mangon i skivor.  
Dela och gröp ur passionsfrukten.

8. Klicka grädden på marängen och garnera med mango och passionsfrukt. 
Strö över pistagenötter och eventuellt mynta eller citronmeliss.

          Recept: ica.se

Vegansk pavlova med 
mango och passionsfrukt

15:-
/st

Priserna på sidan gäller endast vecka 12 från den 18/3 t.o.m. 24/3
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Bredåker 44, Delsbo    
e-post: bengt@olskims.se  •  www.olskims.se
0653-103 60, 070-530 64 55

ATV-vagn
500 kg med förhöjningslämmar, 
perfekt inför vårstädningen på 
tomten att köra ris och löv m.m.

Pris 7.500 kr 
inkl. moms.

Inga fasta öppettider, kontakta mig före besök.

Du kontaktar mig enklast på tel. mejl eller facebook.

Elcyklar/damcyklar kommer att finnas 
i lager under vår och sommar.

Jag hämtar/levererar din cykel efter överenskommelse

DellenArboristen
Säker fällning och beskärning av dina träd

Erfaren certifierad klättrande arborist
Laurent Warin • 0736 904 804

dellenarboristen.se

NU
MED

RUT!

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

 
 

 

 
 

 

 
 

Lördag 23 mars kl 11.00-15.00

Välkommen till 
Föreningsmässa!
• Träffa föreningar som berättar om sina 

verksamheter

• Prova på olika föreningars aktiviteter

• Program på scen

Plats: Delsbo Folketshus
Furugatan 22, Delsbo

fri entré

Bokning 070650 10 22 • agnetaberglof@hotmail.com • www.agnetasmassage.com

Svanbacken Strandhotell

Gym och solarium är öppet som vanligt 
men massagen är vilande ett tag till. Tar emot 

kortbetalning!



Välkommen till Dellenbygdens Fiskevårdsområde
På vår hemsida: dellenbygdens-fvo.se kan du: Se våra fiskevatten, köpa fiskekort 
och ta del av nyheter om våra fiskutsättningar. Ett årskort gäller fr.o.m. det datum 
man köper det och ett år framåt samt för hela familjen och barn upp till 16 år.   

Fiskekort kan även köpas hos våra återförsäljare: 
Jaktia i Delsbo · Helsinge Jakt o Vapen, Hudiksvall · Fritidsvaruhuset, Hudiksvall · Västansjömacken · Hans Olov Blank, Ängebo 
Bengt Erik Fränden, Kent Lindqvist & Kjell Kjellman, Naggen · Handlar’n i Svågadalen · Fönebo Camping · Tomas Berglund, 
Strömbacka · Femettan,Tå Bjuråker · Dellenbanans Vänner samt i automater vid våra Put&Take sjöar. Mer info på hemsidan.

d e l l e n b y g d e n s - f v o . s e

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

Vi är även återförsäljare för: Nivekos pool-
sortiment & American Whirlpool Spa bad  
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ÅRSMÖTE
Bjuråkers Hembygdsförening/Bjuråkers Forngård

hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna på årsmöte 

25 mars kl. 18.30 - Strömbackav. 16 (f.d. Anita Salongen)

Om du inte betalt medlemsavgift eller vill stödja oss som ny medlem, betala 100 kr/person och 
år till bankgiro 837-6550. Vill du ställa upp och arbeta på Bjuråkersstämman 

eller vid andra tillfällen ring 0653-150 70.

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

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.

   
  

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

Stationsträning  onsdagar kl.19
Artrosgymnastik  torsdagar kl. 16 i Friggesunds 
Gymnastikhall.

Skidträning för barn/ungdomar från 8 år och äldre 
tisdagar och torsdagar kl. 18.30 på Vesslamon. 
Gamla och nya skidåkare är hjärtligt välkomna.

ÅRSMÖTE Sön 31 mars kl. 17
I klubblokalen. Alla medlemmar är varmt välkomna!

PÅSKBUFFÉ
PRO Bjuråker inbjuder medlemmar med respektive till

Onsdagen den 17/4 kl. 16.00 
Svågagården Ängebo. Pris: 150:-

Kören medverkar, lotterier
Anmälan senast 9/4 till

Ingemar  070-601 26 91 / inge.svensk@telia.com
Maj  0653-201 30 / 070-524 44 53

Välkomna!
PRO Bjuråker i samarbete med

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          

Sälja bilen? Anlita oss!  
Vi har mer än 30-års erfarenhet av 

bilbranschen! Vi hjälper både privatpersoner 
och företag att sälja sina fordon. 

 Även dödsbon. Kontakta oss det lönar sig!

BILFÖRMEDLING 
070-351 54 44



AB Bilteknik
Södra infarten, Hudiksvall
Tel 0650-54 07 00
info@abbilteknik.se
www.abbilteknik.se

Vi utför service du tycker om, till priser du älskar!

Vi servar & reparerar alla bilmärken!

Sommardäck
Monterat & Klart

15 tum från 710:-/st
16 tum från 800:-/st

17 tum från 1175:-/st
Delbetala räntefritt 4 månader 

med Mekonomenkortet

Vi har

Däckhotell

Vi släcker 
dina 2:or

från besikt-
ningen

Vi har 

Lånebilar    

Lånecyklar    

Däckhotell

Vid 
original-

service ingår
ett års fri 

assistans!

Vi servar 
& reparerar din 

Peugeot & 
Mercedes!

ORIGINALDELAR

STÄMPEL I 
SERVICEBOKEN

NYBILSGARANTI 
GÄLLER

Vi servar 
även 

Husbilar

Äntligen dags för

10039
ISO/IEC 17020 (C)

GRÖN VERKSTAD 10039
ISO/IEC 17020 (C)

GRÖN VERKSTAD



12 Tryckdatum | 2019-03-07  Dellenbygden

Westbo Victoria 85 en modern gjut-
järnskamin tillverkad i gammal klassisk 
design. Modellen brinner rent och fint 
och har mycket bra testvärden vilket 
innebär en renare och miljövänligare  
förbränning. Ord.pris 17.900 kr

NU 15.900 kr

Dovre 2575 
ord. pris från 24.900 kr

Just nu! 
3000 kr 

i rabatt

Just nu! 
3000 kr 

i rabatt

Just nu! 
2000 kr 

i rabatt

Just nu! 
2000 kr 

i rabatt

Attityd 100T 
ord. pris 32.900 kr

Dovre 40 CB 
ord. pris 11.900 kr

Westbo Ankarsrum 30 
ord. pris 16.900 kr

Erbjudandet gäller till 30 april.

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

Forsavägen 5 – 829 95 Harmånger
0652-307 81 – 070-677 55 15

Stor efterfrågan på svarvtimmer 
som vi tar ut från 22 cm i topp
Det är även god efterfrågan på övriga timmer- och 
massavedssortiment.

Välkommen att kontakta våra skogliga rådgivare 
för mer information.

Thomas Andersson    072 555 34 10
Christer Jacobson      072 555 03 07
Daniel Brolin  072 555 29 70
Arne Andersson    072 555 29 35
Monica Andersson  070 385 77 00

norrhalsingeskog.se

Norrhälsinge Skog 
- Prisdrivande

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

Presentbutiken på forngården i Delsbo
Öppen vardagar  kl.10-14

U
tgivare: Stocka Publishing AB, Strandvägen 33, 824 96 Stocka      l

 
Tryck: Sib-Tryck H

olding AB | 2019-03-07 l     l
 

G
ruppförsändelse till hushåll och företag
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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

Prislista Bredband
FIBERSTADENS FIBERNÄT

Öppettider kundtjänst

Bredband för hela familjen!
Vi gör allt för att erbjuda de absolut bästa förutsättningarna vid 
beställning av bredbandstjänst från oss. Korta leveranstider,
stabil drift och suverän support med snabb tillgänglighet.

Vi tar emot din beställning! 
Beställ via internetport.se  
eller ring 0650 - 40 20 00

Internetport Sweden AB       Sjötullsgatan 16, 824 50 Hudiksvall       www.internetport.se       info@internetport.se       0650-40 20 00

BREDBAND OCH IP-TELEFONI FRÅN HÄLSINGLAND

Hastighet   Kampanjpris Ord. pris

Har du fritidshus och inte behöver bredband hela året? 
Utnyttja erbjudandet ovan och få nykunds- rabatten. Vid återaktivering 
betalar du ordinarie pris samt en återaktiveringsavgift på 150 kr.

Vi levererar även bredband via IP-Only och Telia Öppen Fiber! 
Se priser på vår hemsida.

För samtalsavgifter, se vår hemsida.
10/10 Mbit/s ...........................125 kr/mån i 3 mån....................249 kr/mån

100/10 Mbit/s .........................135 kr/mån i 3 mån....................269 kr/mån

100/100 Mbit/s....................159 kr/mån i 3 mån................ 319 kr/mån

250/100 Mbit/s .......................175 kr/mån i 3 mån....................349 kr/mån

500/100 Mbit/s .......................225 kr/mån i 3 mån....................449 kr/mån

1000/100 Mbit/s .....................229 kr/mån i 3 mån....................599 kr/mån

1000/1000 Mbit/s...................349 kr/mån i 3 mån....................699 kr/mån

Prislista IP-telefoni
Tjänst  Pris
Behåll ditt telefonnummer (engångsavgift)........................................295 kr
Nytt telefonnummer.......................................................................29 kr/mån

Telefon 
0650-40 20 00
Vardagar..............................................................08.00 - 20.00
Lördag .................................................................10.00 - 14.00
Söndag ................................................................10.00 - 14.00

Vardagar..............................................................08.00 - 20.00
Lördag .................................................................10.00 - 14.00
Söndag ................................................................10.00 - 14.00

Alla dagar ............................................................. Dygnet runt
Se även internetport.se/support

Livechat
internetport.se

Webben
support@internetport.se

PR
IS

VÄ
RT

ERBJUDANDE

TILL NYA KUNDER
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Namn: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

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

Skicka in din lösning innan den 3 april till: 
Dellenbygden, Strandvägen 33, 824 96 STOCKA
Du kan också skanna/fota din lösning och mejla till andreas@spanskavillan.com

Dellenbygden nr 141
Två personer med rätt svar 
vinner en trisslott var!

Obs. Märk gärna 
ditt brev eller mejl 

med "Korsord"!

Vinning med återvinning
Så gott som allt i metallväg köps och återvinns genom 
Krusänga Åkeri i Delsbo som under den senaste 
tioårsperioden växt rejält och ökat från två till sju anställda.

- Vi byggde en ny verkstadslokal för fyra år sedan och nu känns 
det som att vi nått en lagom nivå på företaget, säger ägaren och 
vd:n Jonas Eriksson.

Det är främst verksamt i Hälsingland men det blir åtskilliga 
skrot-uppköpsturer även till grannlandskapen Härjedalen, 
Jämtland, Medelpad och Gästrikland.

Hållbarhet har blivit ett modeord och visst håller det för 
Krusänga Åkeri. Skrotet hamnar efter uppköpsturerna hos 
företaget där det sorteras, klipps och skärs till mått som kan tas 
emot av smältverk, främst i Hofors, för att återvinnas. Badkaret 
på logen, harven i buskaget, spisen som togs ur bruk för tio år 
sedan och de rostiga takplåtarna – alla får ett nytt liv i nya 
produkter. Cirka 100 ton i veckan levereras från Delsboföretaget, 
mer på sommaren, mindre på vintern.

Mycket hämtas på lantbruk som genom skrotleveranser kan få en 
uppstädning samtidigt som skrotet ger pengar. Mycket grovt 
ligger kilopriset för järnskrot på ungefär en krona, metallpriserna 
varierar från vecka till vecka.

- Tidigare åkte vi runt med kranbil och körde ihop skrotet men det 
medförde höga kostnader. Nu vill vi att den som levererar skrotet 
själv ska se till att det blir ihopkört, gärna i containrar som vi 
ställer ut, säger Jonas Eriksson.

För att få en hämtning på gården krävs ungefär ett ton hopsamlat 
skrot. Det är möjligt för flera leverantörer att gå samman för 
hämtning, samlar en i byn skrot brukar det ofta bli flera.

En variant är också att själv leverera skrot till Krusänga Åkeri. 
Jag lastade en symaskin, en startmotor och en del annat mer eller 
mindre tungt småplock i bagaget vilket togs emot och vägdes av 
Jonas Eriksson.

- Vi har satt 100 kronor som en slags minigräns för utbetalning då 
skrot lämnas här. Det går inte ihop med för små mängder. 
Du klarade gränsen, konstaterade han. 

Alternativet hade varit en kommunal återvinningsstation, och 
ingen betalning. Föreningar kan få en god slant med insamling 
genom ”många bäckar små-metoden”. 

Sverker Söderström 
sverker.soderstrom@telia.com

Bildtext: Jonas Eriksson och medarbetarna Roger Eriksson och 
Jerry Tönnehag med ett skrotparti med aluminiumprofiler.



Vi är återförsäljare för

Husvagn- och Husbilstillbehör

Hög tid att boka 
årets Rimor 

husbil! 

Kom in och 
prata med oss

Öppettider
Vardagar 07.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

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

Boka din 
Robotklippare 
redan nu, så får du en 

“gräsfri” sommar

Släpvagnar
för de flesta!

REA PÅ VINTERRIDKLÄDER

VÅRNYHETER PÅ GÅNG

Vi säljer nyponpulver från Back on Track

GÖR ETT BESÖK 
I RIDSHOPEN
GÖR ETT BESÖK 
I RIDSHOPEN
GÖR ETT BESÖK 
I RIDSHOPEN
GÖR ETT BESÖK 
I RIDSHOPEN
GÖR ETT BESÖK 
I RIDSHOPEN

2019 års visningsmodeller 
från Rimor kommer i April.

inkl. packväskor 
och kapell 

Värde ca 4000:-

Ord. 89 900:-  Vårpris 84 900:- 

Polaris 550 LX WideTrak



Shoplifters

Sön 17/3 - 19.00  11 år 

Efter en av sina snattningsrundor tillsammans med sin son upptäcker 
Osamu en ensam flicka som står och fryser i kylan. De tar hand om 
henne och släpper in henne i sin familj. En familj som trots att de är 
fattiga och knappt har mat för dagen ser till att må bra tillsammans. 
Men en oväntad händelse avslöjar gömda hemligheter och sätter deras 
sammanhållning på hårda prov.
Regi: Hirokazu Kore-eda Skådespelare: Kirin Kiki, Lily Franky, Sakuro Ando

Green Book

Ons 20/3 - 19.00  11 år 

År 1962, när utkastaren Tony "Lip" Vallelonga är tillfälligt arbetslös, går 
han med på att köra musikern Dr. Don Shirley på en tvåmånaders turné 
i djupaste amerikanska södern. Dr. Shirley är välutbildad och en hyllad 
musiker medan Tony är en jordnära vanlig man med en egenskap att 
hamna i trubbel. Först har de mycket olika uppfattning om allt från mat 
till musik, men finner snart att de befinner i en värld som ser ner på dem 
båda - och där börjar en oväntad vänskap.
Regi: Peter Farrelly Skådespelare: Viggo Mortensen, Mahershala Ali

Us

Fre 22/3 - 19.00  15 år 

Adelaide plågas av ett oförklarligt och outrett trauma från sitt förflutna 
och tillsammans med några otäcka tillfälligheter ökar hennes paranoia 
till nya nivåer då hon anar att något hemskt kommer att hända hennes 
familj. Efter en stel dag på stranden med deras vänner, återvänder Ade-
laide och hennes familj till sommarhuset. . När mörkret faller upptäcker 
familjen fyra siluetter som står på uppfarten och håller varandras händer.
Regi: Jordan Peele Skådespelare: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth 
Moss, Tim Heidecker

Den skyldige

Sön 31/3 - 19.00  11 år 

Polismannen Asger Holm svarar på ett 112-samtal från en kidnappad 
kvinna. När förbindelsen plötsligt bryts startar en nervpirrande jakt på 
kvinnan och hennes kidnappare. Med telefonen som sitt enda verktyg 
kämpar Asger mot klockan för att rädda kvinnan. Men det visar sig snart 
att brottet är större och grövre än Asger först trodde.
Regi: Gustav Möller Skådespelare: Jakob Cedergren

They Shall Not Grow Old

Ons 3/4 - 19.00  15 år

Den 28 juni 2019 är det 100 år sedan freden i Versailles, som innebar 
slutet för det fem år långa första världskriget. Oscarbelönade Peter Jack-
son (Sagan om ringen) har gjort en gastkramande dokumentärfilm om 
första världskriget med hjälp av nyrestaurerade stumma journalfilmer, 
som har färg- och ljudlagts. Jackson fokuserar på de unga män som 
drog ut i krig, för att i många fall aldrig återvända. Med ett rikt material 
av arkivbilder och ljudupptagningar från BBC och Imperial War Museum, 
återskapar han med full skärpa och klara färger den enorma tragedi 
som drabbade miljontals människor. Regi: Peter Jackson 

Jurtjyrkogården

Sön 7/4 - 19.00  

Efter att ha flyttat från Boston till Maines landsort med sin fru Rachel och 
deras två barn, hittar Dr. Louis Creed en mystisk djurkyrkogård, gömd 
långt inne i skogen nära familjens nya hem. När en ofattbar tragedi 
inträffar, vänder sig Louis i sin förtvivlan till sin ovanlige granne, Jud 
Crandall, och sätter därmed igång en livsfarlig kedjereaktion som släp-
per en oändlig ondska fri, med fruktansvärda konsekvenser.
Regi: Kevin Kolsch, Dennis Widmyer Skådespelare: Jason Clarke, 
Amy Seimetz, John Lithgow, Naomi Frenette

En dag till att leva

Ons 10/4 - 19.00  11 år 

Warsawa, 1975. Ryszard Kapuscinski är en krigskorrespondent med 
veteranstatus, en idealist och en anhängare av hopplösa fall och 
revolutioner. Han åtar sig ett självmordsuppdrag: att åka in i hjärtat av 
ett blodigt inbördeskrig i Angola. Väl där vittnar han än en gång krigets 
brutala verklighet och upptäcker en hjälplöshet som tidigare varit främ-
mande för honom. Angola förändrar honom för alltid: det var en journalist 
som lämnade Polen och tillbaka kom en författare.
Regi: Raúl de la Fuente, Damian Nenow Skådespelare: Olga Boladz

Hell Boy

Fre 12/4 - 19.00  11 år 

Den demoniska antihjälten Hellboy åker till den engelska landsbygden 
för att bekämpa en trio av rasande jättar. Snart kommer han i kontakt 
med Nimue, The Blood Queen, en återuppstånden häxa som törstar att 
hämnas ett förgånget förräderi. I en kamp mellan det övernaturliga och 
mänskliga, är Hellboy fast besluten att stoppa Nimue och rädda världen 
från undergång.
Regi: Neil Marshall Skådespelare: Milla Jovovich, David Harbour, 
Ian McShane, Brian Gleeson

Småkryp 2

Sön 24/3 - 14.00  BT

Småkryp 2 - Äventyr i Karibien inleds i en liten konservfabrik på landet. 
Av misstag hamnar en liten nyckelpiga i en kartong med matvaror – 
som skeppas iväg till Karibien! Hans ena förälder beger sig genast av i 
luftballong över Atlanten för att finna den lilla telningen och dras in i ett 
fantastiskt äventyr!
Regi: Hélène Giraud, Thomas Szabo Skådespelare: Kirin Kiki, Lily Franky, 
Sakuro Ando

Mary Queen of Scots

Sön 24/3 - 19.00  15 år 

"Mary Queen of Scots" utforskar den karismatiska Mary Stuarts turbu-
lenta liv. Efter att ha krönts till Frankrikes drottning vid 16 års ålder och 
blivit änka vid 18, vägrar Mary att gifta om sig. Istället återvänder hon till 
hemlandet Skottland för att återta tronen. Men Skottland och England 
styrs nu med järnhand av Elizabeth I. Som rivaler både i kärlek och makt, 
och som kvinnliga regenter i en patriarkal värld, måste de bestämma hur 
de vill spela spelet om giftermål kontra självständighet.
Regi: Josie Rourke Skådespelare: Saoirse Ronan, Margot Robbie, 
Jack Lowden, Joe Alwyn

Alla vet

Ons 27/3 - 19.00  11 år 

Under en festlig familjesammankomst kommer hemligheter och svek 
upp till ytan i en lantlig spansk by. Laura återvänder till barndomsbyn 
från Buenos Aires med sina barn för att vara med på sin systers bröllop. 
Hennes man Alejandro är inte med, och skvaller kring det "alla vet" i byn 
om hennes speciella relation till ungdomsvännen Paco når snart fram 
till hennes tonårsdotter Irene. När dottern drabbas av en fruktansvärd 
händelse konfronteras Laura med sitt förflutna, och med de två männen 
i sitt liv.
Regi: Asghar Farhadi Skådespelare: Javier Bardem, Penélope Cruz

Förboka platser på: www.sveabio.se   Tel: 0653-101 35
Med reservation för ändringar i programmet      

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

eller Delsbo Pizzeria, 0653-109 30

Premiär

Röjar-Ralf krashar internet

Sön 3/2 - 14.00 

Bråkstaken Ralf och hans kompis Vanilja von Sockertopp, båda två från
videospelsvärlden, sätter allt på spel när de ger sig ut på ”world-wide-
webben” för att leta reservdelar till Vaniljas videospel, Sockerkick. De 
visar sig vara svårare än de tror och tillsammans måste de ta hjälp av 
internets invånare för att hitta det de letar efter.
Regi: Phil Johnston, Rich Moore Skådespelare: John C. Reilly, Taraji P. 
Henson, Sarah Silverman,Alan Tudyk, Gal Gadot, Ed O'Neill

Britt-Marie var här

Sön 27/1, Sön 3/2 - 19.00  15 år 

Britt-Marie är inte alls någon ordningsfascist. Det är bara det att smuts 
och oorganiserade besticklådor får henne att skrika på insidan. När hon
lämnar sin man efter 40 år och ett liv som hemmafru, tvingas hon göra
upp med sig själv och möta omvärlden. Det enda jobb hon kan få finns i
Borg, en liten håla där allt är nedlagt förutom den ölstinkande pizzerian 
och det lokala fotbollslaget. Britt-Marie får i uppdrag att träna byns 
ungdomslag, trots att hon avskyr fotboll. Regi: Tuva Novotny 
Skådespelare: Pernilla August, Peter Haber, Anders Mossling

The Wife

Ons 23/1 - 19.00 7 år 

Joan Castleman är gift med en av alla dessa män som tror att de äger 
världen, men som inte kan ta hand om sig själv eller någon annan. Han 
är också en av USA:s mer framstående romanförfattare, som snart
kommer att få Nobelpriset i litteratur. Joan har i sin tur de senaste 40 
åren helt ignorerat sina egna författartalanger och i stället satsat allt på 
makens karriär. Nu har hon slutligen fått nog.
Regi: Björn Runge Skådespelare: Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons

Chelas Arv

Sön 10/2 - 19.00 BT

Chela och Chiquita har levat i ett förhållande länge. Den extroverta
Chiquita tar hand om ekonomin, medan Chela väljer att stanna hemma 
och arbeta med sin konst. Men allt förändras när Chiquita skickas till
fängelse för finansbrott och Chela lämnas själv. Tills slut börjar hon köra
en sorts taxi för äldre, rika kvinnor. Som chaufför träffar hon den unga
och levande Angy. Deras träff börjar dra den blyga Chela ut från skuggan.
Regi: Marcelo Martinessi Skådespelare: Ana Brun, Margarita Irun,
Ana Ivanova

Lego Filmen 2

Sön 17/2 - 14.00 

Nu återförenas Bricksburgs hjältar för ett nytt, actionspäckat äventyr. 
Den här gången hotas de av inkräktare från yttre rymden som förstör 
allt i sin väg. Kampen för att återställa lugnet i LEGO-universumet tar 
Emmet, Lucy, Batman och deras vänner till nya outforskade världar. Det 
kommer krävas mod, kreativitet och mästerbyggar-skills för att visa hur 
speciella de verkligen är.
Regi: Mike Mitchell Skådespelare: Chris Pratt, Elisabeth Banks, Channing
Tatum, Tiffany Haddish, Will Arnett

Draktränaren 3

Sön 24/2 - 14.00 

Det som började som en osannolik vänskap mellan en tonårig viking och 
en fantastisk Nattfasa-drake har vuxit till en episk trilogi som spänner 
över hela deras liv. I nästa kapitel kommer Hicke och Tandlöse äntligen 
att upptäcka sina sanna öden; Hickes som byn Berks ledare, tillsam-
mans med Astrid, och Tandlöses som drakledare för alla Nattfasor. Deras 
vänskap prövas hårdare än någonsin tidigare, när de möter både det
mörkaste hot de någonsin bekämpat och en kvinnlig Nattfasa.
Regi: Dean DeBlois Skådespelare: Cate Blanchett, Gerard Butler, Kristen Wiig

Ben is back

Sön 24/2 - 19.00 11 år 

19-åriga Ben Burns återvänder oväntat hem till sin familj på julaftons 
morgon. Bens mamma Holly är lättad och välkomnar honom men är
djupt oroad att han kommer ta droger. Under ett turbulent dygn uppen-
baras nya hemligheter och en mammas odödliga kärlek till hennes son 
sätts på prov, när hon gör allt i sin makt för att hålla honom säker.
Regi: Peter Hedges Skådespelare: Julia Roberts, Lucas Hedges

Eld och lågor

Sön 17/2 - 19.00 15 år 

En berättelse om kampen mellan två konkurrerande nöjesparker på 
varsin sida om Allmänna gränd på Djurgården i Stockholm. Rivaliteten 
mellan ägarfamiljerna av det lite tjusigare Gröna Lund och det betydligt 
simplare Nöjesfältet, utgör navet till en magisk och virvlande berättelse 
om krig, svek och förbjuden kärlek.
Regi: Måns Mårlind, Björn Stein Skådespelare: ernilla August, Robert 
Gustafsson, Frida Gustavsson, Albin Grenholm, Lennart Jähkel,
Helena af Sandeberg, Eddie Endre

Bohemian Rhapsody

Ons 6/2 - 19.00 7 år 

Filmen följer bandet Queens explosionsartade uppgång genom deras
ikoniska låtar och revolutionerande sound, när bandet nästan splittras
på grund av Freddie Mercurys urspårade livsstil och den triumfartade 
återföreningen under Live Aid då Mercury leder bandet i ett av de mäkti-
gaste framträdandena i rockhistorien, samtidigt som han kämpar mot en
livshotande sjukdom. Under tiden cementerar de arvet från ett band som 
fortsätter att inspirera outsiders, drömmare och musikälskare än idag.
Regi: Dexter Fletcher Skådespelare: Rami Malek, Gwilym Lee, Ben Hardy

Alita: Battle Angel (3D)

Ons 13/2 - 19.00 15 år 

Flera århundraden i framtiden hittas den medvetslösa Alita på ett
skrotupplag  i Iron City av cyberläkaren Ido. När Alita vaknar upp på
hans klinik, har hon inget minne kvar om vem hon är. En stark relation 
utvecklas mellan de två ända tills dödliga krafter förföljer Alita och hotar
hennes nya relationer. Alita upptäcker snart att hon har extraordinära 
stridskunskaper. Bestämd att avslöja sanningen kring sitt ursprung, ger
hon sig ut på en resa för att möta orättvisorna i denna korrupta värld.
Regi: Robert Rodriguez Skådespelare: Jennifer Connelly, Christoph Waltz

Glass

Ons 20/2 - 19.00 15 år 

Glass tar vid där Split slutade och Dunn jagar nu Crumbs övernaturliga 
alter ego The Beast i en allt intensivare jakt. I skuggorna väntar Price, 
som sitter inne med avgörande hemligheter rörande de bägge männen. 
Från Unbreakable ser vi återigen David Dunne och Elija Price, även känd
under sin pseudonymen Mr Glass. 
Regi: M. Night Shyamalan Skådespelare: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, 
Bruce Willis, Samuel L. Jackson

En man man kallar Gök-Olle
I byggden känd för sin skicklighet att göra det omöjliga möjligt och bli 
en räddare i nöden för många med sitt stora skrotlager. Även känd som 
underhållare, visdiktare och levnadskonstnär. Gök-Olle kan också ha 
filosofiska funderingar, även när han handlar med skrot. Men framför allt 
en person med egna åsikter om det mesta.

En dokumentärfilm av Bo Silwer
Inträde 100 kr kontant eller kort
Platser går att boka på Bions hemsida

Tis 9/4 - 14.00 

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

Tel: 0653-101 35

Förboka platser på vår hemsida: www.sveabio.se Med reservation för ändringar i programmet  

Dumbo

Fre 29/3 - 19.00, Sön 7/4 - 14.00

I Disneys nya spelfilm möter vi Holt en f.d. cirkusstjärna som, när han 
återvänder från kriget, upptäcker att hela hans liv vänts upp och ner.
Cirkusdirektören Max Medici anställer Holt för att ta hand om en nyfödd
elefant, vars överdimensionerade öron gör honom till åtlöje på den inte 
alltför framgångsrika cirkusen. När Holts barn upptäcker att Dumbo kan 
flyga får de besök av den övertygande entreprenören V.A. Vandervere 
och Collette vilka vill göra en stor stjärna av den annorlunda lilla elefanten.
Regi: Tim Burton Skådespelare: Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton

Sv. talPremiär - Eng. tal


