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LUNCHMEDITATION

BERGSJÖ FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER
BERGSJÖ

15 maj, onsdag kl. 8.00-8.30 Mässa i Taizéanda.
Trefaldighetskapellet.
19 maj, 5 i påsktiden kl. 11.00 Mässa.
Karin Dahlgren.
22 maj, onsdag kl. 8.00-8.30 Mässa i Taizéanda.
Trefaldighetskapellet.
22 maj, onsdag kl. 11.00 Andakt på Bollebo.
26 maj, Bönsöndagen kl. 11.00 Mässa i Taizéanda.
Fredrik Unger.
ILSBO

19 maj, 5 i påsktiden kl. 15.00 Gudstjänst.
Karin Dahlgren.
26 maj, Bönsöndagen gemensamt i Bergsjö och
Hassela.
HASSELA

19 maj, 5 i påsktiden gemensamt i Bergsjö och Ilsbo.
26 maj, Bönsöndagen kl. 15.00 Mässa i Taizéanda.
Fredrik Unger.

SYFÖRENINGARNA

Bergsjö, måndag 13 maj kl. 13.00. Avslutning.
Hassela, tisdag 14 maj kl. 12.00. Avslutning.
Ilsbo, torsdag 16 maj kl. 13.00 Avslutning.

DAGGRUPPERNA

Hassela, tisdag 21 maj kl. 13.00
Musikunderhållning med Katrin, John-Lennart
och Karl-Erik.

MEDLEMSKAP I SVENSKA KYRKAN

Bergsjö Trefaldighetskapell.
Torsdag 16 maj kl. 12.00-12.45
Torsdag 23 maj kl. 12.00-12.45

VÅRLUNCH MED RÖDA KORSET
Bergsjö församlingshem

Onsdag 15 maj kl. 13.00
Anmälan till 0652-109 76

FÖDELSEDAGSFEST

Lördagen den 1 juni kl. 12.00 inbjuds alla
församlingsbor som fyller 80 eller 85 år
under 2019 (tillsammans med en
medföljande per jubilar) till festlunch i
Ilsbo församlingshem.
Anmälan sker senast måndag den 27 maj
till pastorsexpeditionen på 0652-74 74 90.
Vi bjuder på kyrkskjuts till festen.
En personlig inbjudan kommer att komma
med posten.

Varmt välkomna och hjärtliga gratulationer
Nu har vårstädningen börjat på våra kyrkogårdar. Vi är
tacksamma om Ni tar bort gravlyktor, granris, ljung,
mossa m.m. från gravarna

LUTANDE GRAVSTENAR

En gravsten som inte står stabilt och saknar förankring
innebär fara och dessutom finns risk att gravstenen går
sönder om den välter. Det är gravrättsinnehavarens
skyldighet att se till att gravstenarna inte lutar. Om ni
behöver ha hjälp tag kontakt med Urban Söderlund på
0652-74 74 95

Om du inte redan är medlem är du varmt välkommen
att bli det. Är du osäker på om du är medlem eller
har frågor om medlemskap i Svenska kyrkan svarar
vi gärna på dina frågor. Hämta medlemsblankett på
www.svenskakyrkan.se/bergsjo eller ring oss på
0652-74 74 90
Följ oss gärna på vår facebooksida.
www.facebook.com/bergsjohasselailsbo

Bergsjö kyrka 29 mars 2019

Församlingsexpedition: Prästvägen 1C, 829 50 Bergsjö 0652-74 74 90
www.svenskakyrkan.se/bergsjo - bergsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde 0652-74 74 94
Swish:
Diakoniassistent 070-270 74 27
Bergsjö kyrka 123 259 2558
Kamrer 0652-74 74 91, kantor 070-244 28 97
Ilsbo kyrka 123 676 6992
Vaktmästare Bergsjö 0652-74 74 95
Hassela kyrka 123 092 4993
Ilsbo 0650-74 24 90, Hassela 0652-405 00
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Catering
Bli gäst på

fri frakt
på köp
över
1500 kr!

din fest
Beställ maten hos oss!

Vi fixar festens godsaker!

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

Vi fixar festens godsaker! Med ett brett
urval av mat och godsaker erbjuder
vi catering som passar till varje tillfälle
när du vill bjuda på något gott.
Välkommen med din cateringbeställning,

10%

på första
köpet

så kan du fokusera på annat än matlagning!
www.ica.se/kvantumkvissleby • 060-190587

Du har väl inte missat
vår nya pantmaskin?
Låt oss presentera våra Levande Filter,
levererade från ett lokalt bolag!
Du kanske har noterat de växter vi installerat i butiken på olika ställen?
Syftet med dem är att genom Levande Filters ventilationssystem
reducera partiklar och kemikalier i luften vi andas.
Dessutom omfördelar de effektivt varm & kalluft i butiken.
Upplevelsen för oss är ett förbättrat inomhusklimat och att Levande
filter dessutom hjälper oss sänka vår energiförbrukning.
Två positiva steg i vår utveckling för en miljösmart framtid och att din
upplevelse hos oss skall bli så behaglig som möjligt.
Med vänlig hälsning

Det innebär att du enkelt häller
ner dina petflaskor och burkar
för att sedan få ditt pantkvitto.
Viktigt med endast pantburkar
samt PET-flaskor och inget glas
eller sopor, då stängs maskinen.
Självklart har vi kvar vår
traditionella pantmaskin bredvid,
som även tar glasflaskor.
Varmt välkomna in och panta!

Erik & Katarina med medarbetare
Ps. Vill du panta helt fulla eller helt tomma backar, så tar vi emot dem över disk i förbutiken.

Erik & Katarina med medarbetare

En riktig mataffär
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 7-18, Söndag 8-18

Nordanstigarn
Tryckdatum | 2019-05-02
Kvissleby

Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.
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DAGTRÄFF

Torsdag den 23 maj kl 13.00 på Rotnäs, Jättendal

GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER
14 maj, tisdag
Gnarps kyrka

Kl. 19.30 Veckomässa med komminister Signe Ek och kantor
Irina Nutti. Rikskollekt till Sveriges Kristna Råd.

19 maj, 5:e söndagen i påsktiden
Strömsbruks kyrka

Kl. 11.00 Högmässa med kyrkoherde Sofia Aspling,
diakon Anna-Karin Björk, kantor Irina Nutti och
S:t Erikskören. Riksollekt till Salt, barn och unga i EFS och
Svenska Kyrkans Unga. Kyrkbuss från Gnarps kyrka 10.10,
Brandstation Jättendal 10.20, Harmångers kyrka 10.30.

21 maj, tisdag

Vi samlas i Rotnässtugan där representanter från Jättendals
hembygdsförening berättar om Rotnäs och hur hemmanet kom
i Jättendals församlings ägo på 1300-talet. Kaffe/te och smörgås
serveras. Samåk gärna med varandra. Välkomna!
Dagträffarna gör sedan uppehåll över sommaren och börjar
igen i september.

VÅRAVSLUTNING

Stickcafé Jättendal och Gnarps kyrkliga syförening

Tisdag 14 maj, gemensam terminsavslutning med utfärd till
Vallby och Uppsala. För information kontakta Inger Enros tel 070675 23 44. Symötena gör därefter uppehåll över sommaren. OBS!
Inget Stickcafé 13 maj.
Alla hälsas varmt välkomna till våra träffar!

CAFÉ STRÖM

Församlingssalen Strömsbruk tisdagar kl. 17.30 – 20.00

Jättendals kyrka

Fika, gemenskap, kvällsbön. Diakonerna Anna-Karin och Eva
finns på plats. OBS! Barn under 12 år ska ha sällskap av någon
vuxen!

26 maj, Bönsöndagen

Kyrkans lilla samlingssal, Backvägen 2 (f d Mariannes
blommor) i Harmånger Onsdagar kl 17 – 19 (15 och 22
maj, 5 och 12 juni). Enkelt fika och gemenskap. Diakonerna

Kl. 19.30 Stilla stund med pedagog Hanna-Karin Berglund och
musiker Anna-Karin Lindholm. Riksollekt till Salt, barn och
unga i EFS och Svenska Kyrkans Unga.

Jättendals kyrka

Kl. 11.00 Högmässa med prästen Hans Lindholm, Uppsala,
kantor Ulla Hedman och Jättendals kyrkokör. Kollekt till act
Svenska kyrkan, katastrofinsatser i Malawi, Moçambique och
Zimbabwe. Kyrkbuss från Gnarp 10.00, Torget Strömsbruk
10.20, Harmångers kyrka 10.30. EFS- föreningen inbjuder till
kyrkkaffe.

FÖRSAMLINGEN OCH JAG

Bibelsamtal under ledning av prästen Hans Lindholm, Uppsala.

Lördag 25 maj kl 15.00 i Jättendals församlingsgård.
Samtal, förtäring och gemenskap. Avslutas med helgmålsbön kl. 18.00. Välkomna!

TISDAGSKVÄLL I KYRKAN

S:t Eriksgården, Gnarp tisdag 14 maj

Kl. 17.30 kvällsmat, därefter ”kyrkis” för barnen med pedagog
Therese Svensson och samtal för de vuxna med komminister Signe Ek. Vi avslutar kl 19, därefter Veckomässa i kyrkan.

Församlingsgården, Jättendal tisdag 21 maj

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 kl 19, därefter
Stilla Stund i kyrkan. Alla hälsas varmt välkomna! OBS! Barn
under 12 år ska ha med sig någon vuxen!

ANDAKTER PÅ SERVICEHUSEN

Hagängsgården varje torsdag kl. 13.00
Bergesta måndagar ojämna veckor kl. 11.00

NYHET! CAFÉ HARMÅNGER

Anna-Karin och Karin finns på plats. OBS! Barn under 12 år ska
ha sällskap av någon vuxen!

HUR BLEV KYRKORNA MUSÉER OCH
MUSÉERNA KYRKOR?

Jättendals församlingsgård mån den 27 maj kl. 19.00
Vad händer när religionen hamnar på museum och
kyrkorna är kulturarv och levande miljöer samtidigt?
Idag ökar antalet kulturarv snabbt runtom i världen, och kulturarvsturismen likaså. Religiösa
kulturarv, som kyrkor, är
populära besöksmål även
för de många besökare

för de många besökare som inte betecknar sig som troende, utan
som mer är intresserade av konst och historia. Men var går gränsen
mellan kyrka och museum - och är den överhuvudtaget viktig att
dra? Ibland har det hävdats att kyrkorna är de nya museerna, och
museerna de nya templen: ligger det något i det?
Helena Wangefelt Ström är doktorand i museologi
vid Umeå universitet, och tar oss med på reflexioner kring kyrkor som kulturarv genom historien
fram till böner inför museiföremål och bilverkstäder i avsakraliserade kyrkor idag. Fri entré!
Enkelt fika serveras. Välkomna!

Församlingsexpedition

Präster:
Sofia 0652-74 73 01, Signe 0652-74 73 02
KULTUR/CIRKLAR
I SAMVERKAN MED
Diakoner:
Ingrid (sjukskriven), vikarie Karin 0652-74 73 04
		
Anna-Karin 0652-74 73 05
Therese 0652-74 73 06, Hanna-Karin 0652-74 73 07
GNARPS
KYRKLIGA SYFÖRENING Pedagoger:
e-post: nordanstigskustens.forsamling@svenskakyrkan.se Kyrkomusiker: Ulla 0652-74 73 08, Irina 0652-74 73 09
Vi
träffaswww.svenskakyrkan.se/nordanstigskusten
på onsdagar ojämna veckor kl. 13 i S:t Kyrkogårdsförvaltning:
EriksHemsida:
Harmånger 0652-74 73 15, Gnarp 0652-74 73 25
Strömsbruksvägen 14, 829 95 Harmånger
Telefon 0652-74 73 00
Telefon- och besökstid vardagar kl 10 - 12

gården.
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Tusen tack för all uppvaktning
på min födelsedag!
Tack till er som kom eller på andra sätt
skickade grattishälsningar. Det värmer
mitt hjärta./ Inger Enros”

KB REDOVISNING
Jag hjälper ert företag med
Löner och Bokföring samt
övrig administration
Karin Blank 070-20 20 426

INGENTING
ÄR OMÖJLIGT

JAG FIXAR
DET MESTA!

070 - 67 29 721
www.blixtensvapen.se

SÖRFJÄRDENS
GOLFKLUBB
TA GRÖNT KORT HOS OSS OCH
DU FÅR TVÅ ÅRS MEDLEMSSKAP
FÖR 2 999 KR
SORFJARDENSGK.SE 070 344 59 01
Nordanstigarn Tryckdatum | 2019-05-02
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Kommunfullmäktige sammanträder

Kommuninformation

Måndagen den 27 maj 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.

Nya priser på hemtjänstens matlådor
Från den 1 juni 2019 gäller nya priser för matlådor som
distribueras av hemtjänsten:
Varmrätt
Efterrätt
Dryck

59 kronor/låda
10 kronor/låda
5 kronor/styck

Om du har frågor, kontakta Karin Henningsson, kostchef,
kostochstad@nordanstig.se.

Information från biblioteken

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

Bokbytarvecka på alla bibliotek 13–17 maj

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

På biblioteken finns ett bokbytarbord där du lämnar din
bok och väljer ut en annan bok som du tar med dig hem.
Gratis såklart!

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

Ändrade öppettider för Anhörigstöd
Anhörigcenter på Bållebergsvägen 5 B i Bergsjö har begränsade öppettider till och med vecka 33.
Vecka 19–24
På tisdagar kl. 08.00–15.30 kan du besöka eller ringa till
anhörigstödjare Åsa på Anhörigcenter, telefon 0652-361 48
eller 070-397 32 38. Övrig telefontid måndag, onsdag,
torsdag och fredag kl. 08.00–11.00.
Vecka 25–33
Anhörigstödjare har telefontid måndag–fredag kl. 08.00–
11.00 och nås på 0652-361 48 eller 070-397 32 38.
Om du har frågor, kontakta Tua Eurén, vårdkoordinator,
tua.euren@nordanstig.se, 0652-362 06.

Ta med en egen bok och byt den mot någon annans!

Våra öppettider hittar du på nordanstig.se/bibliotek
Har du frågor kontakta Bergsjö bibliotek, 0652-362 00

Epa-träff vid Gnarps bibliotek
Gnarpsdagen
Lördag 18 maj kl. 10.00–13.00
Öppet på biblioteket, utanför är det
Epa-utställning. Vill du ställa ut din
Epa så hämtar du nummerlapp inne på
biblioteket. Besökarna röstar fram sin
favorit.
Gnarps bibliotek är arrangör. Om du
har frågor, ring 0652–205 70.

Breddad trygghetsträff
Måndag 27 maj kl. 18.30–20.00 i Gnarps skolas matsal
BRÅ– och folkhälsorådet bjuder in till en breddad trygghetsträff för dig som är intresserad av byvakt och grannsamverkan.
• Polisen ger en nulägesrapport och berättar om grannsamverkan
• Trygghetsvandringar hösten 2019
• Informationsutbyte och övriga frågor. Vi bjuder på fika.
Anmälan senast 23 maj till BRÅ– och folkhälsostrategen.
Skicka ett sms till 073-275 54 95 eller mejla till
christin.hubenette@nordanstig.se.

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

Öppet hus!
Bringstaskolan 21 maj kl. 16.00–19.00
Välkommen till Bringstaskolan! Träffa både pedagoger och elever, kika
på lokalerna, ställ frågor, se eleverna framföra en musikal!
Projektet ”Rörelsesatsning i skolan”, Gävleborgs Idrottsförbund,
Bergsjö Dansstudio och Sörfjärdens GK kommer att finnas på plats.
Aktiviteter och föreläsning i Rörelseförståelse, möjlighet att prova på
idrottsaktiviteter!
Hela programmet finns på nordanstig.se/oppethusiskolan.
Om du har frågor, kontakta Anna-Lena Westrin rektor/förskolechef
anna-lena.westrin@nordanstig.se, 070-191 37 42

Bergsjö skola 23 maj kl. 16.00–19.00
Kom på öppet hus och lär känna vår skola!
• Utställning i foajén med BRÅ, ungdomssamordnare, information
om gymnasieval, elevhälsan och Tobaksfri Duo.
• Klassrummen för år 4–6 öppna.
• Lektionspass med år 7–9 kl. 16.00–16.45 och 17.00–17.45.
Klassrummen öppna kl. 18.00–19.00.
Föräldramöten i matsalen
16.30 Föräldrar och blivande elever i år 4 träffar rektorerna
17.00 Föräldrar och blivande elever i år 6 träffar rektorerna
17.30 Föräldrar och blivande elever i år 7 träffar rektorerna
Möte med mentorer i klassrummen efteråt.
Om du har frågor, kontakta Anna Michiels, rektor
anna.michiels@nordanstig.se, 072-506 92 05

Varmt välkomm

en!

Arthur Engbergskolan 28 maj kl 16.00–18.30
Är du nyfiken på vår skola? Kom på öppet hus! Det blir dansuppvisning, hattparad, utställningar, öppna klassrum och möjlighet att se
nationella prov. Loppis i annexet på inventarier.
Vi bjuder på mat från flera olika länder.
Om du har frågor, kontakta Eva Klang, rektor/förskolechef
eva.klang@nordanstig.se, 073-270 66 37

nordanstig.se/oppethusiskolan
nordanstig.se w 0652-360 00
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
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Valnämnden informerar

Kommuninformation

Val till Europaparlamentet söndag 26 maj
Alla som har rätt att rösta får sitt röstkort hem med
posten i början av maj. På ditt röstkort står vilken vallokal
du ska rösta i samt uppgifter om närbelägna lokaler där
du kan förtidsrösta. Om du inte fått ditt röstkort kan du
ringa Valmyndighetens telefonservice på 020-825 825. Du
kan också ta kontakt med kommunen på 0652-361 57 om
du behöver ett nytt röstkort.

Vallokaler
Det finns en vallokal i vart och ett av kommunens fem
valdistrikt. På ditt röstkort står det till vilken vallokal du
ska gå för att rösta på valdagen den 26 maj.
Vallokalerna är vid EU-valet öppna för röstning mellan kl.
08.00 och 21.00.
I några valdistrikt finns även s k röstmottagningslokaler
(se nedan), vilka är öppna under viss tid på valdagen. I
dessa lokaler kan vem som helst rösta oavsett om man är
boende i området eller inte. Observera att du måste ha
med dig såväl röstkort som legitimation om du röstar i
någon av dessa röstmottagningslokaler.
Valdistrikt, vallokaler samt öppethållande vid EU-valet
den 26 maj 2019:
Hassela-Älgered
Hasselagården, Hassela
Älgeredsgården, Älgered

08.00–21.00
09.00–11.00
16.00–18.00

Bergsjö
Bergsjö centralskola, matsalen

08.00–21.00

Gnarp
Gnarps skola, matsalen

08.00–21.00

Harmånger-Ilsbo
Bringstaskolan, matsalen
Ilsbo skola, gymnastiksalen
Jättendal-Stocka-Strömsbruk
Nordanstigs Bostäders lokal
i Harmånger

08.00–21.00
09.00–12.00
15.00–18.00

Förtidsröstning 8–26 maj
Du kan fortfarande förtidsrösta i följande lokaler dessa
tider:
Bergsjö biblioteks övervåning (hiss finns)
• Vardagar 12.00–14.00 (fre 24 maj till 15.30)
• Måndag 20 maj 17.00–19.00
• Lördag 25 maj 09.00–11.00
• Valdagen 26 maj 18.00–21.00
Harmångers bibliotek
• Tisdag 21 maj 16.00–19.00
Hasselagården
• Onsdag 22 maj 17.00–19.00
Gnarps bibliotek
• Torsdag 23 maj 16.00–19.00
Lantbrevbärare
Du kan, som vid tidigare val, även förtidsrösta via lantbrevbärare till och med fredagen den 24 maj.
Ambulerande röstmottagare
Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller
hög ålder inte kan rösta i vallokal, i röstningslokal, via
lantbrevbärare eller via annat bud, erbjuds du möjlighet
att rösta via kommunens ambulerande röstmottagare.
Behovet anmäls senast fredagen den 17 maj till Monica
Enros på telefon 0652-361 57. Ett rundkörningsschema
kommer sedan att upprättas med tider som meddelas dem
som anmält sitt behov.

Onsdagsräkning 29 maj kl. 09.00
08.00–21.00

IOGT, Jättendal

08.00–11.00
13.00–16.00

Stocka Folkets Hus, Stocka

09.00–13.00

Strömshall, Strömsbruk

14.00–18.00

Valnämnden i Nordanstigs kommun sammanträder i kommunhuset i Bergsjö för att kontrollera och räkna röster
som inkommit till valnämnden efter valdagen. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Här får du mer information
Valnämndens kansli, 070-229 08 20 eller Valnämndens
ordförande Monica Olsson, 070-570 41 94.
nordanstig.se/euval

nordanstig.se w 0652-360 00
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
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Ansökan
Sista dag för ansökan
till höstens första
studieperiod är

28 juni

www.hufb.se/cflnordanstig

VILL DU VETA MER OM VÅRA UTBILDNINGAR?

TVEKA INTE, KONTAKTA VÅRA STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDARE

Välkommen till
Mellanfjärden!
Sommarevenemang på teatern

ÖPPET ALLA DAGAR
Kl. 12.00-21.00, 17/5 - 31/8

5 juli kl. 19.00
Quilty – irländsk folkmusik
när den är som bäst!

Á la carte meny
0652-161 15

Evenemang, boka på
Tfn: 070-202 18 93
teater@mellanfjarden.com
eller https://www.ticketmaster.se/event/547583

Gör en trevlig utflykt till Sjömärket
för en god lunch eller middag!
På Restaurang Sjömärket älskar vi att laga
fisk, det kanske hörs på vårt namn att det
är vår specialitet. Men självklart har vi även
kött och vegetariska rätter på menyn.
Dagens ekologiska brygglunch både kött
och fisk 99:- (Efter midsommar 120:-)
ALLA VARDAGAR 12.00-14.30

Västansjö
Måleri

070-529 50 67
Hus och villa • Fönstermålning & Renovering året runt
Utvändigt måleri • Dekorationsmålning • Färgsättning
Kunskaper inom modern som såväl äldre måleriteknik

Nordanstigarn Tryckdatum | 2019-05-02
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FÖRENINGSINFORMATION
NORDANSTIG

PRO Gnarp - Jättendal

ÅRSMÖTE

Friskvårdsdag på Nifgården i Norrfjärden.

Bosta Vallen Norromå Vägsamfällighet

Torsdag den 16 maj kl. 11-15.
Övningar för både knopp och kropp, lotteri, och
lätt lunch. Övriga PRO föreningar i Kommunen
inbjudes. Välkommen!

Måndag den 27 maj kl 19.00
Plats: Hos Karl Erik Silén, Vallen 323 Gnarp
Välkommen!

PRO Bergsjö

Bergsjö Hembygdsförening

Städdagar

på Bergsjö hembygdsgård

Vårbuffé mån 27 maj kl. 14.00
På Bergsjöparken. Föreningen bjuder på förtäring.
Välkommen!

Vill du hjälpa till att vårstäda hembygdsgården?
Vi samlas kl.10 lördag 18 maj och kl.10 söndag 19 maj.
Kom den dag som passar dig.
Ta gärna med kratta eller spade om du vill hjälpa till ute.
Vi bjuder på smörgås och kaffe vid lunch.

Välkomna!

ÅRSMÖTE
Välkommen till årsmöte för
Föreningen Bergsjögårdens
verksamhet år 2018
Måndag den 20 maj kl 19.00
Plats: Kulturhuset Bergsjögården, lilla salen
Årsmötesförhandlingar
Frågan om Föreningen Bergsjögårdens
framtid. Vi bjuder på fika!

HARMÅNGER
•
•
•
•
•

Café
Secondhand
Hantverk
Lokalproducerat
Ruttjänster m.m.

Öppet vardagar 10.00-18.00
Samt lördag 1 juni 11.00-15.00

Nordanstig
Vårsupé fre 24 maj kl. 16.00
Plats: Östisockna Bredåker

3-rätters middag. Husbandet med Kajsa
underhåller. Storlotteri. 200 kr/p.
Anmälan senast 21 maj till: Maj 070-641 02 87
eller till Kerstin 070-612 98 95. Ta gärna med en vän!

Hjärtligt välkomna!
10

Kalahari

Vi finns på Strömsbruksvägen 29, 829 95 Harmånger.
Tel.nr. 073-827 01 01, Hemsida: kalaharihgr.n.nu

VATTRÅNGSDAGEN
OBS 2 JUNI!
Vill du vara med och sälja
något?
Tryckdatum | 2019-05-02 Nordanstigarn

HÄLSINGLANDS STÖRSTA RIDSPORTBUTIK!

Vi säljer
nyponpu
lver
från Bac
k on
Track

HIT
TA
FYR DIN NY
HJU
A
L
HOS ING
XYZ
!

Släpvagnar
för de flesta!

SER
I
R
JP
N
A
P
KAM TIHL ida
PÅ S vår hemsi Sanna!
ök
tik
Bes vår bu
r
elle

Vi är återförsäljare för

HÖG TID ATT
BOKA DIN ROBOT!
KAMPANJPRISER

PÅ PRODUKTER FRÅN HUSQVARNA
Besök vår hemsida eller
vår butik i Sanna!

Husvagn- och Husbilstillbehör

Hög tid att boka
årets Rimor
husbil!
Kom in och
prata med oss
2019 års visningsmodeller
är hemma. Kom in och prova!
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Öppettider
0650-54 34 34
Vardagar 07.00-17.30 www.xyzmaskin.se
Lördagar 10.00-14.00 Hallstaåsv. 37, H-VALL
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Lev billigare!
Gränslös värme...

Aukotriserat
VVS-företag

Bergvärme

Kök & badrum

Jordvärme

Grundvattenvärme

Golvvärme

Vedpannor

Solvärme

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

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

VI KÖPER

ERT SKROT

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

STRÄNGS
REDOVISNINGSBYRÅ
U RBAN S TRÄNG

Redovisningskonsult
20 ÅRS ERFARENHET BORGAR
FÖR KVALITET
Hudiksvallsvägen 18
820 72 Strömsbruk

Tel: 072-570 71 57
www.strangfinans.com
www.krusanga.com
Ring för information: Jonas 070-679 62 51

VI UTFÖR DET MESTA INOM

VVS-INSTALLATIONER
Värme- och vedpannor
Badrums- och köksinstallationer
Installation av vatten och
avlopp m.m.
Värmepumpar

STENSPRÄCKNING OCH ALLT INOM MARKENTREPRENAD
KAMPANJ PÅ ENSKILDA AVLOPP
Enskilda avlopp, dräneringar och infiltrationer. Anläggning av trädgårdar, 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.

Städtjänst

Vi utför det mesta inom
städ och golvvård.

•
•
•

Kontor
Lokaler
Hem

•
•
•

Flytt
Bygg
Fönsterputs

•

Golvvård

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

12
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Gryttje Slakt & Lantbruk
Ulf 073- 833 94 57
Teresia 070-145 68 02

Legoslaktar Nöt, Får, Gris och Vilt.
Vi både styckar och paketerar.

Gryttje 649, 820 77 Gnarp

Gårdsbutik med försäljning av fryst, färskt kött & 10 kg grilllådor

Funderat på att spela golf 2019?
Funderat
på att spela golf 2019?

VÄLKOMMEN TILL HASSELABYGDENS GOLFKLUBB
VÄLKOMMEN TILL HASSELABYGDENS GOLFKLUBB!
Vi erbjuder
en välskött
och variationsrik
i
Vi erbjuder
en välskött
och variationsrik
banabana
i mycket
mycket
natursköna
omgivningar
i
norra
Hälsingland
natursköna omgivningar i norra Hälsingland till regioregionens
lägsta medlemsavgift.
nenstill
lägsta
medlemsavgift.

Ring: 070-217 82 92
Vi har det som behövs för:
•
•
•
•
•
•
•
•

Targrönt
du grönt
härdu
fårrabatterad
du rabatterad
medlemsavgift
Tar du
kort kort
här får
medlemsavgift
det efterföljande
det efterföljande
året.året.
Här gäller Golfhäftet och banan
Här gäller
Golfhäftet
ochi sällskap
banan ärmed
öppen
för med
är öppen
för ”Pay-and
play”
någon
”Pay-and
play” i sällskap med någon med grönt kort.
grönt
kort.
Först
året
som
medlem
1995
Första
året
som
medlem
1995
krkr.

Tidsbokning behövs inte men kolla gärna på hemsidan

Tidsbokning
om vi harbehövs
tävling.inte men kolla gärna på hemsidan
om vi
har
tävling.
mer påom
vårvåra
hemsida
om våra
Se mer på vårSe
hemsida
aktiviteter
och aktiviteter
och
medlemsskap
eller
ring
oss
på
072-225
medlemskap eller ring oss på 072-225 21 61 21 61

Gräv
Schakt
Avloppsanläggningar
Anläggning av vägar
Transporter
Lyftarbete
Rivning
Sopning av vägar/gator

www.hasselabygdensgk.com
www.hasselabygdensgk.com

Varmt välkommen till oss!

Varmt Välkommen till oss!

BYTA FÖNSTER?

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

Tel: 076-808 82 24
hudikpvc@hotmail.com

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

thisab@telia.com www.thmaskiner.se

Städpatrullen i Nordanstig
Veckostäd, fönsterputs och flyttstäd
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
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facebook.com/stadpatrullen
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Maya, Din mäklare i Nordanstig
– 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!

Maya Sundlöf
073-375 70 09
maya.sundlof@hfastighetsbyra.se

Drottninggatan 8 i Hudiksvall

!
riser
p
a
an
Hum

info@hfastighetsbyra.se

ROT
avdr
ag

MÅLNING

AV FASTIGHETER
Rödmålning av ladugårdar m.m.
Omläggning av tak & Sprutmålning av plåttak
Fri offert!

073-782 13 88, 070-291 04 00
mred@live.se

0650 - 933 00

Loppis i Bricka
Öppet alla dagar kl. 11-17
fr.o.m. 25 maj t.o.m. 11 aug
Serveringen är öppen
kl. 11-16.30
tel. Bygdegården 0653-220 78
Bjuråkers Bygdegårdsförening
www.bygdegardarna.se/bygdegardbricka/

Krysslösning NS 318

Rot- och Rut-tjänster
Lars Lindström
070-249 63 45

Ulla Jacobson Hemgren,
Sågtäkten Strömbruk
Agneta Iveslätt Bohman,
Skansfors Hassela

Starta-eget-kurs
För dig som är anställd eller riskerar att bli arbetslös

Är du intresserad?
Ring eller skicka e-post
Barbro Björklund
näringslivssekreterare
Nordanstigs kommun

14

0652-360 16
eller 070-690 89 60
barbro.bjorklund@nordanstig.se
www.nordanstig.se/startaeget
Tryckdatum | 2019-05-02 Nordanstigarn

3 SKÄL ATT SKAFFA SOLCELLER
TRÖTT PÅ HÖGA ELRÄKNINGAR
DU GÖR EN SYNLIG INSATS FÖR MILJÖN
EN GARANTERAT LÖNSAM INVESTERING

VI ANPASSAR ANLÄGGNINGEN EFTER ERA BEHOV!
| SOMMARSTUGA | VILLA | LANTBRUK | FÖRETAG |

10% RABATT PÅ VÅRA SOLCELLSPAKET
* ERBJUDANDET GÄLLER FRAM TILL 1 JULI

VILL DU VETA MER ?

GÅ IN PÅ WWW.SOLELO.NU ELLER KONTAKTA OSS PÅ 070-4886785

Gymmix Gnarp anordnar Gymmixloppet
TRÄNA MED GYMMIX GNARP

18:maj på Gnarpsdagen

Lilla Gymmixloppet GRATIS

Stora Gymmixloppet

Barn 0-12 år.

Från 13 år.

Stort tack till våra sponsorer:
Dark Passion, Wasa Bryggeri,
Huset på Hea, Synsam Storgatan Sundsvall,
Sportsgym Sundsvall,
Circle K Gnarp & OKQ8 Gnarp.

Anmälningsavgift 100:- då blir du automatiskt
medlem i Gymmix Gnarp & medlemskapet
gäller i 1 år (höst -19/vår -20).
Du anmäler dig genom att betala in avgiften till:
BG nr: 824-9039 eller Swish nr: 123 515 38 53.
Betala in senast 15/5 för att vara garanterad en
goodiebag. Skriv NAMN + LOPP vid inbetalningen.
Anmälan kan också göras på plats, betala med swish
eller kontant.

Start kl 11:00 vid fotbollsplanen.
Ingen föranmälan behövs!
Medalj och Þka till alla barn
som kommer och springer.

Följ oss på sociala medier:
@gymmixgnarp
Läs mer om våra pass:
www.gymmixgnarp.se
Har du frågor?
Kontakta Nina: 072-574 29 14
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Start kl 12:00 Gnarps skola med gemensam
uppvärmning, därefter startar loppet.
Gå, jogga eller spring.
2 sträckor: ca 3 km & ca 6 km.
HŠmta din nummerlapp vid Gymmixßaggan.

TÄVLA OCH VINN TERMINSKORT!
Kom och delta i olika tävlingar och ha
chansen att bland annat vinna ett terminskort.

15

24-25 maj

09.00 – 16.00
...i samarbete med Näringslivskontoret

VÄLKOMNA!

Företagen på Bergsjöverkens företagsby
(fd Trima) bjuder in till Öppet Hus
för att visa upp våra verksamheter.
FREDAG 24 maj

• Guidade turer hos alla företag 10.45 och 12.30
• Fina erbjudanden hos våra företag
• Bilutställning
• Vi bjuder alla barn på glass
• HasselaHasse finns på plats med sina grillar
• XYZ Maskin visar fyrhjulingar med mera
• Unicarriers erbjuder provkörning av truckar
• Norrhälsinge Skogsägarförening bjuder på kaffe

LÖRDAG 25 maj

• Guidade turer hos alla företag 10.00 och 13.00
• Fina erbjudanden hos våra företag
• Rid Islandshäst. GRATIS för alla barn!
• Bilutställning
• Vi bjuder alla barn på glass
• HasselaHasse finns på plats med sina grillar
• XYZ Maskin visar fyrhjulingar med mera
• Unicarriers erbjuder provkörning av truckar
• Norrhälsinge Skogsägarförening bjuder på kaffe

16

Kontakta lisette@stellaburen.se
Tel 073-525 20 10

Näringslivskontoret
finns på plats med

Seminarium och
föreläsningar
24 maj

• 10.00-10.45 – Industriutbildning i praktiken, Bromangymnasiet och Teknikcollege
• 11.15-12.00 – Digitalisering med Thomas
Johnsson och Ola Wallberg Fiber Optic
Valley/RICE
• 13.30-14.00 – Företagsstöd – ett smart
sätt att växla upp företagets resurser med
Ingeli Gagner, Nordanstigs näringslivskontor

25 maj

• 11.00-11.30 – Företagsstöd – ett smart
sätt att växla upp företagets resurser med
Ingeli Gagner, Nordanstigs näringslivskontor

OBS!

!
LÖRDAG ed
nda m
Frågeru priser
ka
fantastis

DU
KOMMER
VÄL!

Bjåsta 129
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829 53 Bergsjö

Kundanpassade hundskåp & burar

(/2':+1

TRADING AB

se och
provköra lagertruckar från
Välkomna att

...tidigare
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L
TOTA

KLÄDER BORTVRÄKES

UTFÖRSÄLJNING

1000-tals mode- och fritidsplagg

BERGSJÖGÅRDEN BERGSJÖ

PRYLAR - ALLT 10:-/ST

KLÄDER TILL FÖRDELAKTIGA PRISER!

10 000-tals prylar tex hushållsartiklar,
verktyg, kontor, hygien, leksaker m.m.

Mån 13/5, tis 14/5, ons 15/5, tors 16/5,
fre 17/5 kl. 10-18. Lördag 18/5 kl. 10-15

s
ppi

lo
e
k
luc

k

Ba

Skyltat från ICA affären. Butiken/fikaförsäljning.
Vi tar gärna emot kortbetalning och swish i första
hand.

18

Tel info: SDS Import
Stefan 070-341 67 47

Den SJÄTTE JUNI klockan 10.00-15.00
till och utanför Återbruksbutiken BACKENSBEGAGNAT i Harmånger
En festlig dag med jippon, försäljning av korv med bröd ostkaka/saftsås,
fika samt fiskdamm och lotteri. Anmälan för plats senast 31/5: Swisha 100 kr
till det angivna numret eller ring in din anmälan och betala vid ankomst.
Åsa Lundin 076-796 37 13 eller Lina Hagström 072-521 89 21
Anmälan är bindande för att vi ska ha koll på hur många som kommer och kunna organisera
platser på bästa sätt.
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SKOGSÄGARE!

plyfa.se

Låt dina granar bli faner.
Då tjänar ni mer!

Plyfa Plywood AB, i Hassela,
är en fanerindustri som svarvar
grov gran och försörjer stora
delar av Europas parkettindustri
med högkvalitativ granfaner.

Låter det intressant?
Sök en virkesinköpare som handlar med Plyfa!
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och Snacks, allt til
MNA!
VARMT VÄLKO

FÖNSTERKAMPANJ

25% RABATT PÅ FÖNSTER

GÄLLER VID KÖP AV MINST 3 ENHETER

Vi är även återförsäljare för: Nivekos poolsortiment & American Whirlpool Spa bad

Nordanstigarn Tryckdatum | 2019-05-02
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OBS! SUPERVIKTIGT!
– MINNA KROOK

En familjeföreställning från 4 år men passar även
för lite äldre barn.
Var på en hund kan man klappa? Var på en kompis kan man klappa? Vet vuxna allt? Måste man
sova? Varför är det dumt att ljuga? Kan chips vara
middag?
Med största allvar delas det ut visdom, tips och funderingar på vad som är bra att få veta om livet när man
är barn (och vuxen med för den delen). En dansig och
pratig föreställning som med humor och viga kroppar
går igenom livets ABC.
Minna blandar dans, text, musik och sång för att på
ett lågmält och humoristiskt sätt peka på viktiga saker
i livet. Tilltalet och kunskapen om barnpubliken är helgjuten.
Arr: Nordanstigs Teaterförening och Föreningen
Bergsjögården. Föreställningen arrangeras inom
ramen för Kulturdagarna i Nordanstig 2019.

Lördag 25 maj kl 11.30
Kulturhuset Bergsjögården

Biljetter: 40 kr kontant eller Swish.
Biljettbokning: 0652-104 90 eller
bergsjogarden@gmail.com
www.upplevnordanstig.se, Gilla Nordanstigs Teaterförening på Facebook

Ragvaldsnäs Dansbana

Mors dag Söndag 26 maj kl. 18.00-20.15
Ny friteaterföreställning ”Livets mening”
Det var 20 år sedan som Friteatern spelade
den första föreställningen på Ragvaldsnäs Dansbana.
26 maj är Friteatern tillbaka och spelar ”Livets mening”.
En teaterföreställning om livet i en by, en karg utpost långt
från allfarvägarna. Om Gunnar som mest är ute och cyklar
och om Rosemarie som idogt söker sig till händelsernas
centrum och framförallt om två syskon, Kurre och Burre,
och deras isvarma relation, samt om livsavgörande beslut,
om hur det kom sig attt det blev som det blev och om det
var värt det. Dessutom handlar det om ett par turnerande
skådespelare som ska spela ”Livets mening”.
Biljetter inkl. fika i pausen:
160 kr. Scenpassrabatt 20 kr.
Bokning: Tommy 070 687 75 71 eller Agneta: 070 580 99 78
Ev. resterande biljetter säljes vid entrén.
Fyll en bil och kom, eller kom själv – vi tar hand om dig!

Hjärtligt Välkommen!
Arr: Nordanstigs Teaterförening / Ragvaldsnäs Bygdeförening
med stöd av Friteatern och Kulturens
.

20
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Kunden i fokus

Efter 10 år i branschen med stor framgång startar jag
nu upp i egen regi. Nu ska jag göra det jag har passion
för, nämligen fokusera på ”säljet” tillsammans med dig/er
mina kunder för bästa tänkbara affär.
Du känner väl igen namnet?
PS. Du hittar mig i Aktivitetsfabriken,
Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall.

Ring mig om du går i säljartankar eller
är nyfiken på vad din bostad är värd.

Inkommande objekt i Nordanstig:

070-694 30 28
Stationsvägen Bergsjö

Hårte

Oxsand

www.maklartorget.com

DANS
är glädje
Vi firar dans och
rörelse hela dagen
Söndag 26 maj
kl. 09.30-17.00
Kulturhuset Bergsjögården
•
•
•
•

Prova på olika dansstilar - Bland annat Zumba, 		
Capoeira, Musikal och Gympapass

Föreläsning av Tobias Karlsson

Open stage, visa dans på scen - Anmälan till 		
073-805 60 25 eller via Facebook Bergsjö Dansstudio

Kl. 15.30-17.00. Inträde 100 kr köps på plats från
kl. 15.00. Kontant eller Swish.

Dagen avrundas med dansklass och föreläsning
med 10-dansaren och föreläsaren Tobias Karlsson
Fikaförsäljning under dagen

ö

tudio
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LIVET - INTE ALLTID EN DANS PÅ ROSOR

Dagen arrangeras av Bergsjö Dansstudio inom ramen
för Kulturdagarna Nordanstig.
Frågor kontakta Tova Engberg 073-805 60 25

Bergsjö
Dansstudio
21

Juniorer och kvinnor prioriteras i
Sörfjärdens Golfklubb

- Vi vill bli fler medlemmar

Det säger Pia Borg, Forsa och fritidsboende i Norrfjärden, som engagerad ordförande för Sörfjärdens Golfklubb,
392 medlemmar låter inte illa men det är ändå en bra bit från de
drygt 1000 som en tid fanns under dåvarande Gnarpsbadens
Golfklubb, då golfen var som hetast. Gnarpsbadens Golfklubb försattes i konkurs 2013 men golfsporten på orten överlevde genom en ny
organisation med ägarbolag, driftbolag för anläggningen och så
Sörfjärdens golfklubb som svarar för den bärande verksamheten med
golfspel.
- De flesta medlemmarna är 60-plussare. Vi gör därför en satsning på
juniorer och har rekryterat 17 stycken, 10 pojkar och 7 flickor, berättar Pia Borg.
Tack vare ett bidrag på 150 000 kronor från ungdomsfonden i Gnarp,
under 2018, har en träningsanläggning öster om Hårtevägen börjat att
ta form, först med en sandbunker för inspel till en grönyta med hål.
Pia Borg, till höger, ordförande för Sörfjärdens Golfklubb.
När väl finansieringen är ordnad planeras för ytterligare ytor för
Klubben var den 11 april värd för ungdomsfondens årsmöte med
övningsspel med ett korthål på 75 meter. Det kan varvas med slagträledamöterna Ove Gradin, Lisa Sjöström, Alf Nordlund och Lisa
ningen på rangen i söder.
B Östman.
- Träningsfältet kan användas av även andra än juniorer, betonar
Pia Borg.
Klubben har även ett samarbete med hotellet och restaurangen i
Mellanfjärden samt den närliggande campingen i Sörfjärden.
På västra sidan finns huvudanläggningen, Iggesundsbolagets före
detta igenväxta jordbruksmark Vassen, med dess 18 hål. En anläggning som inte bara Pia Borg kan sammanfatta med kort och gott en
utomordentligt vacker naturmiljö.

Pia Borg och maken spelar sommartid golf i stort sett varje dag. Hon
har ett handicap på 24.

Föreningen är även engagerad i projekt för att få fler kvinnliga golfspelare samt för att aktivera barn på Gnarps skola.

- Får en trevlig, social samvaro. En sport som man kan utöva tillsammans med barnbarn, åldern spelar ingen roll. Och jag strävar för
att bli en bättre spelare, är min egen motståndare, svarar Pia Borg.

Fler nyheter?
- Vi har anställt en klubbchef, Sam Madsen i Sundsvall. Bror till surströmmingskändisen på Ulvön, Ruben Madsen. Och vi har etablerat
ett samarbete med Timrå Golfklubb. Genom ett medlemskap i
Sörfjärden får man spela även i Timrå, och vice versa.

Och varför allt golfande?

Sverker Söderström
sverker.soderstrom@telia.com

Vi har för det
mesta ett 20-tal
bilar till salu!

Outlet Bilcenter
Jättendal
Mats Olsson 070-351 54 44

-12 MERCEDES BENZ
E 200 CDI

-07 VW TRANSPORTER
2.5TDI

Sälja bilen?
Anlita oss!

Bakslag i vårvädret 2 maj i Stocka. Snöglopp och kraftig vind.
Till vänster Restaurang Måsen
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3 FÖR 1

SPARA
upp till

6.000:-

Få tre par glasögon
till priset av ett

Alla kampanjmodellerna hittar Du på
contura.se

Ord. pris 25.900:-

Contura 750

JUST NU
23.900:-

Spara

Contura 520T Style

2.000:Ord. pris 21.500:-

JUST NU
19.500:-

Spara

2.000:-

Gäller t.o.m 23 juni 2019

Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin
(gäller hela sortimentet) och Premodul skorsten lämnas 3.000:- rabatt på skorstenen.
Symboler

EN

MA
DE

RA

NTI 5 ÅR

TI

L L I N S TA L

SW

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

Välkommen hem till värmen

0652-307 81
070-677 55 15
info@varmebutiken.nu
www.varmebutiken.nu

!
NYA BUTIK LL
R
Å
V
L
IL
T
A
V
EN
VÄLKOMM LGATAN 11, HUDIKS
L
U
T
VÄSTRA

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

ntura 520T Style

Bara hos Direkt Optik

Kosläpp i Ingesarven,
Bergsjö 18 maj!
Gården öppnar kl.10
Kossorna släpps ut ca. kl.11
Försäljning av fika, toast, korv med bröd.
Anna säljer bröd och ostkaka. Provsmakning av
Frägsta mejeris mozzarella. Barnridning, lamm
och provsitt gärna en traktor. mm.
Info & uppdatering:
Facebook,”Kosläpp på Ingesarvens lantbruk”
Parkering: 20:(går oavkortat till Högs SK F12/F313

Arr: Bergsjö-Hassela LRF & Ingesarvens lantbruk AB
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• Köp ett par glasögon och få
två par extra helt kostnadsfritt
• Välj fritt ur hela vårt ordinarie sortiment
• Gäller alla slipningar och ytbehandlingar
• Kvalitetsglas i alla par
• Behåll alla själv eller dela med en kompis
Vi får in nya bågar varje vecka. Välkommen in!

Av Socialstyrelsen Leg. Optiker

I N S WED



VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
Ta med värdechecken så bjuder vi på en synundersökning vid
köp av kompletta glasögon i erbjudandet 3 för 1.

400:-

Gäller ej med andra
checkar eller kuponger.
Endast en check per
köptillfälle.
Gäller t o m
27/5 2019

direktoptik.se
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AVDRAG

Hudiksvall, Västra Tullgatan 11, tel 0650-41 65 65
vardagar 9.30-18, lördagar 10-15
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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 utför alla typer
av glasarbeten

Välkomna till oss Richard,
Reine och Peter
-

Bilglas
Stenskottslagning
lnglasningar
Markiser
Sol & säkerhetsfilm
lnredningsglas
Växthusglas

Vi är din kompletta VVS-intallatör

• Berg, jord och luftvärmepumpar
• Vi utför service på Nibe
• Vi utför alllt inom VVS
• Egna certiﬁerade kyltekniker

Telefon:
0652-104 15

info@pegaglas.se

www. pegaglas.se

KONTAKTA
Våra lokala Nordanstigsmontörer
Emil: 070-654 02 10
Lennart: 070-654 34 00

Vi finns på Svanbacken, Bergsjö, se skyltar!

Helsinge Skog
& Service
Tel: 073-086 55 00
Slipning & försäljning av kedjor
och sågklingor för motor- och
röjsågar samt bränsle.

Tobias: 010-45 86 696 • radiatorvvs.se

n,
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ä
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u
j
b
Du
rest
r
a
x
Tel - 0700 911 900
vi fi

Kanske

Catering när den är som bäst

 Vi köper leveransvirke och avverkningsuppdrag.
 Stort intresse för specialsortiment som stolpar

och björkkubb.

Svanbacken 1, Bergsjö
Öppet: Vardagar 07.00 - 16.00
24

 Utför även manuella gallringar och skotning med 		

Vimek skotare.

Ulf Norell tfn. 070-657 35 16

ulf.norell@telia.com
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Mellanfjärdens Pensionat

Vi är två syskon som har tagit över stafettpinnen och
kommer driva Mellanfjärdens Pensionat & Spa fr.o.m.
1 juni 2019. Varmt välkomna till öppningsdagen!
Pensionat Mellanfjärden ligger 10 minuter med bil
från Gnarpsbadens golfklubb och erbjuder spafaciliteter
och rum med gratis Wi-Fi. Stranden vid Sörfjärden
ligger 7 km bort. Alla rum på Mellanfjärdens Pensionat
har eget badrum samt utsikt över Mellanfjärden eller
trädgården. De flesta har en sittgrupp. I relaxavdelningen hittar du bubbelbad, inomhuspool, sollampor
och bastu. Café+, A la Carte och frukost serveras på
Pensionat Mellanfjärden. Till centrala Hudiksvall är
det 30 km och Sundsvall ca 50 km. Närmaste flygplats Midlanda Sundsvall.

Sven-Olov Forslin
& Helena Björk

Mellanfjärdens Pensionat Tjänster
Konferenser
Lunchpaket
Bröllopssvit
I relaxavdelningen hittar du bubbelbad, inomhuspool, sollampor och
bastu som ingår i rumsuthyrningen.
Mat och dryck Menyer för särskild kosthållning (på begäran)

Allmänt
Luftkonditionering
Helt rökfritt
Hiss
Rum/faciliteter för personer med
funktionsnedsättning
Rökfria rum
Nyhetstidningar

Bokning
Telefon: 0734 22 57 10
HalsingesyskonenAB@gmail.com
Malångsvägen 13, 829 96 Jättendal

Mellanfjärdens hamn

Nordanstigarn Tryckdatum | 2019-05-02
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Cyklar & tillbehör för ALLAS behov
Barncyklar, mountinbikes, elcyklar etc. Kom in och titta!

&

Åkern 22, Bergsjö

Personlig assistent sökes
till kvinna i Nordanstig

0652-102 70, 070-788 08 28

www.nordhs.net

BesVäRliga TRäd?
Kontakta Hälsinge a.T.F. för experthjälp

Jag söker en empatisk kvinna i medelåldern som är flexibel, kan ta egna
initiativ och har rätt känsla för vård och omsorg.
Arbetsuppgifterna är att hjälpa mig i vardagen med allehanda göromål
såsom hygien, städning, matlagning och förflyttningar.
Tjänsten är deltid, ca 21 tim/v eller önskemål. Rekrytering sker löpande,
ring 070-257 29 79 för mer info.
Omnia Assistans är ett familjärt
assistansbolag med välmående i fokus.
Kollektivavtal KFO-Kommunal borgar
för trygga anställningsvillkor.
Läs mer på www.omniaassistans.se

Gasol för ALLA behov

Skicka CV och Personligt brev till
arbeta@omniaassistans.se

Vi hjälper dig med

•
•
•
•
•

R

Nu m

e

UT-a d
Fällning och beskärning
vdra
Bortforsling av grenar
g!
Manuell avverkning/gallring & röjning
Stubborttagning
Mindre snöröjning & takskottning

072-559 61 27
www.trädtjänster.se

KRYSSA LIZA-MARIA NORLIN
KD TYCKER ATT EU SKA VARA
LAGOM. EU ska fokusera på
frågor som kräver gemensamma
lösningar och hålla sig borta
från sådant som sköts bättre på
nationell nivå. Att kämpa för ett
lagom EU är att värna unionen.

KD.nu/blimedlem
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Stockamackarna motorer för ortsbor och besökare

Invigning av Stockamacken den 5 juni 2009 med Mackföreningens dåvarande
ordförande Kent Falkenström och bandklippare Stig Eng från kommunen.

Under tre år, fram till 2009, fanns ingen bensinmack i Stocka. Kent
Falkenström och Christer Sundgren var två av de många på orten
som saknade servicen efter att OKQ8 lagt ner rörelserna i både
Strömsbruk och Stocka.
De drev på för att få till en ekonomisk mackförening och i juni
2009 blev det bandklippning. I lika macklösa Jättendal följde man
Stockainitiativet. På hösten 2016 kunde föreningen Stockamackarna
inviga även en sjömack.

Sjömacken i Stocka invigdes 2 september 2016. Även denna gång med Stig
Eng som bandklippare och Christer Sundgren styrelsemedlem.

Investeringar på gång
Stefan Alexandersson kan visa på en utmärkt omsättningshöjning
för hamnföreningen, en ökning med cirka 240 000 kronor till
340 000 under 2018.
- Vi har investerat i en servicebyggnad för cirka 300 000 kronor och
fick i fjol sommar en stor ökning av antalet husbilar. Och vi har planer för att fortsätta utvecklandet, i första hand ska en detaljplan göras.
Även nämnda Eva-Marie Bäcklund på Kajutan har investeringsplaner med en tillbyggnad mot södersidan. Hon har finansieringskontakter med länsstyrelsen. Om det går vägen, kan det bli bland annat
cafédel med wifi-möjlighet för allmänheten (trådlöst internet).
Stefan Alexandersson är pensionär. Han har haft ledande roller inom
IT-branschen i Västernorrland.

Stefan Alexandersson med den mobila bensinstationen i Stocka som firat
10-årsjubileum med 150-talet kaffedrickare och tårtätare på Kajutan.

Den 13 april hölls tioårsfirande och jag träffade bland andra EvaMarie Bäcklund på macknära butiken Kajutan och Stefan
Alexandersson som har styrelseuppdrag för mackarna och är ordförande för den i stark utveckling stadda hamnföreningen på orten.
Läge för jubel men även för viss oro:
- Antalet tankade litrar minskade 2018, konstaterar Alexandersson
och föreningsordförande Per Dahlström. Bensinsnålare bilar kan
vara en orsak, en viss fallande köptrohet kan vara en annan.
Det finns 510 andelar för Stockamackarna, inköpta för 500 kronor.
Hittills har det gått så pass bra att det blivit utdelning. Nästa beräknas bli hösten 2022, med 100 kronor per andel.
Dalviks Oil levererar bensinen och dieseln samt svarar för huvudadministrationen. För 2018 såldes cirka 137 000 liter bensin och 120
000 liter diesel på macken vid Kajutan och på sjömacken 8 000 respektive 7 000 liter. Eva-Marie Bäcklund hade tidigare ett tillsynsansvar men det görs nu av andra föreningsengagerade. Men EvaMarie är ju på plats i butiken och servar kunderna med svar på frågor med mera. Ovärderlig även för macken, heter det i Stocka.
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Ny servicebyggnad med duschar, toaletter och tvättstuga.

Sverker Söderström
sverker.soderstrom@telia.com
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NÄR DET GÄLLER

KRAN & LYFT - SKROT & METALLER

Kran & lyft
Vi utför alla typer av
lyft såväl stort som
smått. Med mer än
30-års erfarenhet inom
branschen arbetar vi
dagligen mot industrin,
byggföretag, övriga
företag samt
privatpersoner.

Skrot &
metaller
Vi köper alla typer av järnskrot, metaller och kabel.
Behöver du en gårdsstädning och har skrot, ring
oss så kommer vi och
städar upp på gården med
våra återvinningsbilar som
besöker många av orterna
Välkommen
till
i Hälsingland
varje vecka.

ÅRSMÖTE
Nordanstigs
Företagarförening
Måndag den 3 juni kl 18.00
Plats: Bergsjöparken

Vi börjar med årsmötet och under tiden har
Hasse ”Hasselahasse” tänt grillen och det
bjuds på en liten grillbuffé.
Anmälan senast 27 maj till:
info@nordanstigsforetagare.se
Välkomna!

Örtstugan!

Vi börjar med en givande Örtvandring och avslutar

med hur man kokar ett närande Örtschampo!

Kontakta
Tid: 27/6, 4/7,oss
11/7,för
25/7mer
och 1/8 kl. 10 - 15
Ring eller mejla
för mer info:
information
0650-164
60
070-220 61 22
* parnassen33@hotmail.com
boka@hali.se
· Flygfältet
5, Hudiksvall
HALI finns etablerad på flygfältet i Hudiksvall samt i Alfta
och med fokus på Hälsingland. Med kunden i centrum
erbjuder vi våra tjänster till såväl företag som privatpersoner.

Örtkurser! Underbara Naturen!

Är du osäker, modlös, rädd, svartsjuk eller ältar saker!
Dr Bachs Blomsterterapi 25 maj kl 10-15. Även 8/6.
Du får blanda till dina egna droppar!
Örtvandring! Vi samlar in växter. 15 juni kl 10-15.
Vi lär oss sen hur man gör en tinktur på örterna. Även 29/6.
Ring, mejla för mer info: 070-220 61 22 * parnassen33@hotmail.com

Café & Restaurang Måsen i Stocka
Morsdagsöppet sön 26/5 kl.12 - 19

Med 3-rätters meny och dessertbuffé
Säsongsöppet dagligen från midsommardagen 22/6 t.o.m.
lyskvällen 31/8 mellan kl. 11.00-21.00.
Mer info på cafemasen.com Ring för bokning 0650-74 14 12
		
070-744 08 82
Även öppet för specialarrangemang
efter behov.

Välkomna!

N ordanstigarn

Stocka vid öppna havet

Information & annonser för ALLA i Nordanstig

En annons i Nordanstigarn syns!

VÅRERBJUDANDE

Öppet: Mors Dag den 26/5 samt nationaldagen den 6/6
mellan kl. 11-19. Därefter varje lördag och söndag 11-19.
Från och med Midsommardagen och t.o.m. 30 augusti har vi
öppet dagligen mellan kl. 11-19. Tfn: 076-848 81 50.

Här finns Penséer · Sättpotatis
Jord · Gödsel Buskar · Träd
Perenner · m.m.

Trädgårdstider
20% på samtliga träd och buskar
Gäller t.o.m. 31 maj

Öppettider
Här finns
Gödsel,
Jord,
Mån-Fre
9.00-18.00
k, Fröer,
Buskar,
Perenner,
Lör-Sön
10.00-14.00
Träd,www.nasvikensplantskola.se
Sommarplant,
• 070 523 06 12

skblommor, tillbehör m.m.
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Öppet: Vardagar 7-17, lördagar 9-13

Östra Stationsvägen 38 Gnarp

Tel: 0652-201 38

VI HAR ALLT FÖR DITT BYGGPROJEKT!
PERSONLIG SERVICE
Vi hjälper dig att välja rätt färg
och byggmaterial

UTLÅNING AV SLÄPVAGN
Vi lånar ut släpvagn för hemkörning av material.

BRETT SORTIMENT
Vi har allt du behöver till bygget

UTÖRNING
Vi kör ut varor till dig.
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Utgivningsschema 2019
Annonsering i våra annonsblad ger resultat!

4
5
6
7

jan
febr
mars

2
3

Nr

313
315

maj
juni
juli

13

321

4600

95
141
96
142
97
143
98
144

323

99

324

100

Dag

Vecka

Annonsstopp**
kl. 20.00

21/1

4

Ons 9/1

4/2

6

Ons 23/1

18/2

8

Ons 6/2

4/3

10

Ons 20/2

18/3

12

Ons 6/3

1/4

14

Ons 20/3

15/4

16

Ons 3/4

29/4

18

Fre 12/4

13/5

20

Tis 30/4

27/5

22

Ons 15/5

10/6

24

Tis 28/5

24/6

26

Ons 12/6

145

8/7

28

Ons 26/6

Njurundabladet

OBS!
Original
till SIB

Nr

140

322

Dellenbygden

Utgivning*

94

318
320

DB

139

316

9

12

Nr

314

319

11

16000

312

8
10

GLH

GladaHudik

Nordanstigarn

5600

317
april

Löpnr.

1

Mån

NS

Dellenbygden

GladaHudikbladet

Nordanstigarn

Njurunda
Bladets
Utgivnings
Dag

Bokningsoch materialstoppsdag

19/1

Mån 7/1

16/2

Mån 4/2

16/3

Mån 4/3

13/4

Mån 1/4

11/5

Mån 26/4

15/6

Ons 29/5

20/7

Fre 5/7

17/8

Må 5/8

21/9

Må 9/9

19/10

Må 7/10

16/11

Må 4/11

14/12

Må 2/12

Tis 16/4

Ons 28/5

15
16

325
327
328

18

329

21
22

nov

20

dec

19

okt

17

Ons 7/8

2/9

36

Ons 21/8

16/9

38

Ons 4/9

30/9

40

Ons 18/9

14/10

42

Ons 2/10

28/10

44

Ons 16/10

11/11

46

Ons 30/10

149

25/11

48

Ons 13/11

150

16/12

51

Ons 4/12

102
147
103
148
104

332
333

34

146

330
331

19/8

101

326
sept

14

aug

Sommaruppehåll

105

Helguppehåll
*)

Utgivning skall ske senast angivet utgivningsdatum! Har ni inte fått annonsbladet
efter det datumet, kontakta först Svensk Direkt Reklam tfn. 0650-59 09 90.
I andra hand Stocka Publishing AB tfn. 070-554 19 45 eller 076-810 84 38.
**) Prova gärna att kontakta oss även om ni har glömt eller missat annonsstoppdatumet!
Senast kl.10.00 dagen efter stoppdatum har ni möjlighet att ändra eller lämna in
ett färdigt annonsoriginal i mån av ledig plats.

Dellenbygden, Glada Hudikbladet
& Nordanstigarn delas ut till drygt

26 000 hushåll
30

För annonsering i Njurundabladet kontakta Viola Bogstad
tel: 073-507 51 31
webbmera@gmail.com
www.webbmera.com
www.njurunda.nu

Stocka Publishing AB
Christer: 070554 19 45
Andreas: 076-810 84 38

Epost: christer@spanskavillan.com
Epost: andreas@spanskavillan.com
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Nu är jag själv gift med golfen . . . . . .
Det var inte så många år sedan nu 66-årige Anders Andersson i
Hassela närmast idiotförklarade släkt och vänner som spelade golf.
- Nu är jag själv gift med golfen, säger han.
Anders Anderssons stora engagemang för Hasselabygdens Golfklubb
är inte bara eget spel. Han var ett tag nere i utmärkta 12
i handicap, nu 18, men det är så mycket mer än prestation det handlar om – styrelseuppdrag, banskötsel med gräsklippning, städning,
rensning med mera.
- Bättre avkoppling kan man inte få. Kommer ut i naturen, får 		
motion och träffar trevligt folk.
Till den kategorin hör vännerna Peter Sjöberg och Chatarina
Hagman-Sjöberg, inflyttade från Stockholm och boende vid golfbanan i Franshammar. De är ordförande respektive sekreterare i klubben som har 210 medlemmar.
Peter är läkare, har även drivit en omfattande företagsverksamhet i
vårdbranschen. Han har avvecklat det mesta men gör ännu konsultuppdrag, en del från Hassela.
- Golfen har blivit min avkoppling. Stänger av allt när jag spelar,
säger han.
Chatarina har spelat i bara fyra säsonger. Hon skäms inte för att kalla
sig tävlingsmänniska.
- Jag vill vinna men finner mig att det inte blir så, berättar hon
humoristiskt.
Varför ska man då spela golf i Hassela?
- Det är bara att komma hit och spela, det kan inte bli enklare. Ingen
tidsbokning krävs och vi har en jämförelsevis låg medlemsavgift,
svarar Peter och Chatarina som blev ett äkta par en tid efter att 		
båda förlorat sina före detta respektive.

Peter Sjöberg och Chatarina Hagman-Sjöberg samt Anders Andersson, stöttepelare och spelare i Hasselabygdens GK

Den natursköna banan uppfördes 1992, då av Hasselakollektivet
med dess ledare KA Westerberg. Praktisk utbildning från jordbruk
blev till golfbanebyggande och skötsel.
Samtliga 18 utslagsplatser har konstgräs. Varje hål har en så kallad
hålvärd som håller rent, lagar, krattar och även sätter upp prydnader.
Holmen är huvudmarkägare, även kollektivets ägare har en bit golfmark. Marken arrenderas av klubben.
Bortgångne KA Westerberg är en av tre hedersmedlemmar.
OS-guldmedaljören i slalom, André Myhrer, spelar emellanåt på
banan och är också hedersmedlem vilket även Caroline Larsson är –
hon spelar med framgång trots ett förlorat ben.
Sverker Söderström
sverker.soderstrom@telia.com

Vårstädning vid Armsjön
Varje år skall vattnet slås på i sommarstugan vid Armsjön. Inga konstigheter. Starta pumpen, vrid den där spaken och spola några minuter så är det klart. I teorin. I verkligheten har dock i princip allt hänt.
Spruckna packningar, el-fel på pumpen, fastrostade vred och igensatta filter. Så, för någon vecka sedan när vi åkte ut för att sätta på vattnet var det med bävan jag slog igång pumpen, vred på den där spaken och testade att spola. Till min och min frus förvåning, fungerade
allt precis som det skulle. Kors i taket, som min gamla mormor brukade säga.
När vattnet väl fungerade var det dags för att vädra, feja och vårstäda. En av de återkommande frågorna under vårstädningen varje år är
vad vi skall göra med alla ”bra att ha saker” som finns sparade i
boden. Det är avloppsrör, skruvar, muttrar, el-sladdar, div manicker
som ingen vet till vilken apparat de behövs, gamla färgburkar – ja allt
som inköpts de senaste decennierna och inte gått åt vid renoveringar
eller reparationer. Det märks att min far inte gillade att slänga saker.
Min farfar var revisor, vilket gör att alla inköpen till stugan från
införskaffandet 1964, noggrant har bokförts. Så jag kan härleda den
där lådan med Gunnebospik från början av 80-talet till reparationen
efter branden 1986 som orsakades av ett gammalt kylskåp. I alla fall
om man får tro den sparade anmälan till försäkringsbolaget, som
prydligt är insatt i pärmen.
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Det blir ett stycke familjehistoria som framträder när jag för femtioelfte gången lyfter upp spiklådan samtidigt som jag bläddrar förstrött i farfars gamla pärmar. Små scener spelas upp inför mig, med
varje pryl och varje sparat kvitto. Gamla flöten till näten förflyttar
mig till en av de grunda vikarna, där skogshuggaren bodde, och jakten på vårgäddorna när isen precis hade gått. Den gamla arbetsbänken har kvar sina hack från när jag försökte bygga små båtar av
spillvirket från bygget av en ny trappa. Det har blivit middagsdags
och det är bara att konstatera, det blev ingen städning av boden i år
heller.
Erik Geijer
Din lokala ICA-handlare
ICA Kvantum Kvissleby
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Lunchbuffé alla vardagar kl. 11-13.30

99 kr inkl. stor salladsbuffé, lättöl/måltidsdryck, hembakt bröd, kaffe och kaka

SOMMAREN PÅ SVANBACKEN
11/7

5/7

6/8

Tomas Andersson Wij
var vår först artist på Visor vid
Rångsjön nu är han tillbaka
bättre än någonsin

Det finska youtubefenomenet
Steve´n Seagulls
äntrar vår flytande scen.

Boka din catering från oss,
bra priser och alltid bästa kvalité.
0653-150 77 · svanbacken.se
Johannesberg 51, Delsbo · info@svanbacken.se

Välkommen till sommarens
nya familjeäventyr

SÖRFJÄRDENS SÖRFJÄRDENS
GOLFKLUBB
CAMPING
• 108 elplatser för husvagn
/husbil/tält

23 jUni - 18 Augusti
Öppet alla dagar 11.00-16.00 (sista insläpp 15.00)
Biljett: 160 kr. Barn under 3 år fri entré. Förköp biljetter:

trolskaskogen.se

• 16 st 6-bäddsstugor med
dusch, wc och pentrykök
• Minigolf/Boule
• Servering/Minilivs

En kustnära
golfupplevelse
Tel 070-344 59 01
sorfjardensgk.se

SÖRFJÄRDENS CAMPING - Start
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Start | Kontakta oss | Boende hos oss | Galleri | Aktiviteter
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Gruppförsändelse till hushåll och företag i Nordanstigs kommun

Tel 070-387 30 33
Sorfjardenscamping.se

Tryck: SIB-Tryck Holding AB | 2019-05-02

Publikfavoriterna
Engmans Kapell
intar för första gången
vår flytande scen.

Invigning av
Visor vid Rångsjön
med Billy Opel &
Hälsingefyr
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"HÄLSINGLANDS BÄSTA HUSMAN!"

