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Stocka Folkets Hus
Välkomna till en STORSEANS
på Hasselagården i Hassela den
8 september kl. 13.00

VARJE söndag från och med
15 september kl. 14.45
Välkomna!
Stocka Folkets Hus förening

300 kr pr person inkl. fika.
Det finns några tider för privata sittningar 9/9 och
10/9 Ring och boka: 070-454 84 37 VÄLKOMNA till
en spännande och trevlig eftermiddag!

Hemsida: ewaolsson.com

FASTIGHETSBYRÅN HUDIKSVALL & NORDANSTIG

WWW.FASTIGHETSBYRAN.SE/HUDIKSVALL

0650-94800

BERGSJÖ FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER
BERGSJÖ

4 september, onsdag kl. 8.00-8.30 Taizémässa i
Trefaldighetskapellet.
8 september, 12 e. tref. kl. 11.00 Mässa.
Fredrik Unger.
11 september, onsdag kl. 8.00-8.30 Taizémässa i
Trefaldighetskapellet.
15 september, 13 e. tref. kl. 11.00 Mässa.

Onsdagen den 11 september ordnar Röda Korset en
bussresa. En dagstur med lunch som utgår från
Bergsjö församlingshem. Vill du följa med?
Kostnad: 100 kronor/person.
Anmäl dig till 0652-109 76 ( begränsat antal! )
Den 25 september är du välkommen till höstens första
sopplunch i Bergsjö församlingshem. Anmälan som
ovan.

ILSBO

8 september, 12 e. tref. kl. 15.00 Mässa.
Fredrik Unger.
15 september, 13 e. tref. gemensamt i Bergsjö och
Hassela.
HASSELA

8 september, 12 e. tref. gemensamt i Bergsjö och
Ilsbo.
15 september, 13 e. tref. kl. 15.00 Mässa.

DAGGRUPPERNA
Bergsjö, onsdag 4 september kl. 13.00 Psalmtoppen.
Ilsbo, onsdag 11 september kl. 13.00
Hassela, tisdag 24 september kl. 13.00

SYFÖRENINGARNA

Bergsjö, måndag 16 september kl. 13.00
Hassela, tisdag 17 september kl. 12.00
Surströmming, lokalen i Nordanbro.
Ilsbo, torsdag 19 september kl. 13.00

HUDIKMARKNADEN
Även i år är Svenska Kyrkan med på marknaden i
Hudiksvall. Vi bjuder på kaffe och saft. Välkommen!

KONFIRMAND LÄSÅRET 2019-2020

Nu börjar konfirmandträffarna för dig som börjar
åttan eller nian HT19. Vi träffas efter skoltid
tisdagar varannan vecka vid församlingsexpeditionen
i Bergsjö. Vi börjar den 3 september.
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KYRKIS OCH BABYCAFÉ STARTAR V. 36
Bergsjö, barnlokalen vid församlingsexpeditionen.
Tisdagar kl. 10.00-12.00 Babycafé för barn 0-1,5 år.
Fredagar kl. 10.00-12.00 Öppet hus ”kyrkis” för barn
0-5 år med vuxna.
Ilsbo, församlingshemmet.
Torsdagar kl. 10.00-12.00 Öppet hus ”kyrkis” för
barn 0-5 år med vuxna.
Hassela, församlingshemmet.
Måndagar kl. 10.00-12.00 Öppet hus ”kyrkis” för
barn 0-5 år med vuxna.
Kontakt: Carola Fridh, förskollärare, 070-673 88 51
Ingen föranmälan, det är bara att komma.
Mor/farföräldrar får gärna följa med barnet om
föräldrarna är upptagna.

BARNKÖREN STARTAR VECKA 37

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

Anmäl dig till Fredrik Unger:

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

fredrik.unger@svenskakyrkan.se 073-367 00 60

Vill ditt barn börja sjunga i kören, kontakta Carola.

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 076-127 04 38 Hassela 070-605 56 22

KULTUR/CIRKLAR
I SAMVERKAN MED
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DAGTRÄFF

GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER

Torsdag den 5 september kl. 13.00 i Församlingsgården,
Jättendal
Besök av kvinnor från Eswatini och Zimbabwe genom
Kvinnor för missions utbytesprogram. Kaffe/te och smörgås
serveras. Samåk gärna med varandra. Välkomna!

8 september, 12 e. söndagen efter trefaldighet

Torsdag den 12 september kl. 14.00 (OBS! Ny tid!)
i Strömsbruks kyrka

Strömsbruks kyrka
Kl. 11.00 Högmässa med kyrkoherde Sofia Aspling och
kantor Irina Nutti. Kollekt till Svenska kyrkans unga i
Uppsala stift. Kyrkbuss från från Gnarps kyrka 10.10,
Brandstation Jättendal 10.20, Harmångers kyrka 10.30,
Kiosken Stocka 10.40.

10 september, tisdag
Jättendals kyrka
Kl. 19.00 (OBS tiden!)Stilla stund med pedagog Hanna-Karin Berglund och musiker Anna-Karin Lindholm.
Kollekt till Svenska kyrkan unga i Uppsala stift.

15 september, 13 e. söndagen efter trefaldighet
Jättendals kyrka
Kl. 11.00 Högmässa med kyrkoherde Sofia Aspling och
kantor Ulla Hedman. Kollekt till Diakoniinstitutionerna.
Kyrkbuss från Gnarps kyrka 10.00, Torget Strömsbruk
10.20, Kiosken Stocka 10.30, Harmångers kyrka 10.40.

17 september tisdag
S:t Eriks kapell, Gnarp
Kl. 19.00 Veckomässa med komminister Signe Ek och
kantor Irina Nutti. Kollekt till diakoniinstitutionerna.

ANDAKTER PÅ HAGÄNGSGÅRDEN,
HARMÅNGER
Vi samlas i ”allrummet” på entréplan varje torsdag kl. 13.00.
Välkommen!

SOCKENKVÄLL TILL FÖRMÅN FÖR
Jättendals kyrka onsdag 11 september kl. 19.00
Sång och musikprogram med medverkan av ”lokala förmågor”, komminister Signe Ek m fl.

CAFÉVERKSAMHET
Strömsbruk Församlingssalen tisdagar kl. 17.30 – 19.30
Harmånger Kyrkans lilla samlingssal, Backvägen 2 (f.d.
Mariannes blommor) onsdagar kl. 17 – 19
Fika, gemenskap, kvällsbön. Diakonerna Anna-Karin, Karin
eller Eva finns på plats. OBS! Barn under 12 år ska ha sällskap av någon vuxen!

”Det gamla Strömsbruk” Maud Frestadius berättar. Kaffe/te
och smörgås serveras. Samåk gärna med varandra. Välkomna!

TISDAGSKVÄLL I KYRKAN
Församlingsgården, Jättendal tisdag 10 september
Kl. 17.30 ”kyrkis” med smörgåsfika för barnen med pedagog
Hanna-Karin Berglund och samtal med kaffe/te och smörgås
för de vuxna med församlingspedagog Anna-Lena Arousell
Berglund. Vi avslutar strax före kl 19, därefter Stilla Stund i
kyrkan.

SYFÖRENING OCH STICKCAFÉ
Kyrkliga syföreningen har höstupptakt den 11 september
kl. 13 i Moningssand och träffas därefter onsdagar ojämna
veckor kl. 13 i S:t Eriksgården, Gnarp. För information
kontakta Greta Wedin tel 070-235 96 95.
Stickcafé börjar höstterminen den 16 september och träffas på
måndagar ojämna veckor kl 13 i Jättendals församlingsgård.
För information kontakta Inger Enros tel 070-675 23 44.
Alla är välkomna till våra träffar!

FÖRÄLDRA-BARNGRUPPER
Ett tillfälle för Dig som är hemma med små barn att träffa
andra föräldrar, umgås och utbyta erfarenheter. Vi sjunger, pratar och fikar tillsammans. Start vecka 37, ingen
anmälan.
Gnarp onsdagar kl. 10 i Betania ledare församlingspedagog Therese Svensson.
Jättendal onsdagar kl. 10 i Församlingsgården ”Småbarnsmusik” ledare kantor Ulla Hedman. Välkomna!

ASKGRAVLUND PÅ HARMÅNGERS
KYRKOGÅRD
Under sommaren har arbetet påbörjats med att iordningställa
en askgravlund på Harmångers kyrkogård strax söder om
minneslunden. I en askgravlund gravsätts askan och namnskylt sätts upp på en gemensam plats, de anhöriga får om
de så önskar närvara vid gravsättningen, till skillnad från en
minneslund som är helt anonym där askan grävs ner i lunden
utan närvaro av anhöriga och utan gravmarkering eller namnskylt. För mer information kontakta kyrkogårdschef Torsten
Engström.

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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ersökning

Medborgarund

Kommuninformation

Vad tycker du om Nordanstig?
Vi vill ta reda på vad invånarna tycker om kommunen och
genomför därför en medborgarundersökning vartannat år.
Nu är det dags igen.
Statistiska centralbyrån skickar på kommunens uppdrag
en enkät till 800 slumpvis utvalda invånare i vår kommun.
Enkäten landar i brevlådorna i början av september.
Är du en av dem som får medborgarenkäten? I så fall
vill vi veta vad du är nöjd med och vad du tycker kan bli
bättre. Dina synpunkter är viktiga och ger dig möjlighet
att påverka servicen i kommunen.
Du kan välja att svara antingen på pappersenkäten du
får hemskickad eller på webben där den också finns på
engelska, finska och spanska. Oavsett hur du svarar är du
anonym.

Information från biblioteken
Bokklubb för alla i årskurs 4, 5 och 6
Bergsjö bibliotek
Tisdag 3 september kl. 15.30–16.30
Var med i bokklubben på Bergsjö bibliotek! Vi träffas
första tisdagen varje månad för att prata och tipsa varandra om böcker vi läst. Första träffen i höst är 3 september.
Därefter träffas vi 8 oktober, 5 november och 3 december.
Frågor
Har du frågor kontakta Bergsjö bibliotek, 0652-362 00.

Resultatet kommer att sammanställas under hösten och
presenteras på kommunens webbplats.
Ta chansen att påverka – din medverkan är viktig!

Föreningsdag lördag 14/9!

Har du frågor om medborgarundersökningen?
Kontakta Mats Widoff, kvalitéts- och utvecklingschef
0652-361 73, mats.widoff@nordanstig.se

Gnarpsviljan i Gnarp
Kl. 10.00–15.00

Trygghetsvandringar i höst
Nu bjuder BRÅ- och folkhälsorådet in fastighetsbolag,
allmänhet, berörda föreningar och näringsidkare till trygghetsvandringar i
Harmånger och Hassela.
Vi kommer att samlas för information
om grannsamverkan och dialog. Sedan
vandrar vi runt i närområdet med strävan
att skapa en trygg och trivsam boendemiljö
för alla.

Harmånger

Kom och prova på aktiviteter,
titta på uppvisningar eller
mingla runt för att lära känna
föreningslivet i kommunen. Olika
typer av föreningar medverkar.

Hitta en
förening eller
aktivitet som
passar dig!

Du har också möjlighet att lyssna på föreläsningar
och se dansföreställningen ”OBS! Superviktigt!” av
Minna Krook (riktar sig till barn i åldern 4–7 år).
Entré och aktiviteter under dagen är gratis. Fika
eller enklare förtäring finns att köpa.
Välkommen!

Måndag 23 september kl. 18.30–20.30
Vi samlas utanför Harmångers skola.

Frågor
Kontakta Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare,
070-578 31 40, andreas.mossnelid@nordanstig.se

Hassela

Hela programmet finns på

Onsdag 25 september kl. 18.30–20.30
Vi samlas utanför Artur Engbergskolans matsal.
Rådet bjuder på fika. Välkomna!

nordanstig.se/foreningsdag
Föreningsdagen är ett samarrangemang mellan föreningar i Nordanstig, Nordanstigs kommun och Gävleborgs idrottsförbund.

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

nordanstig.se w 0652-360 00
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
4
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FÖRENINGSINFORMATION
Höstens gympa
Plats: Centralskolan Bergsjö

OBS. Pro Gnarp-Jättendal, Stocka-Ström-Harmånger,
går samman. Nytt namn på föreningen blir från och
med nu PRO Nordanstigskusten.

Start 2 september
Måndag

19.00-20.00

Lättgympa
Frågor Lisa Östman 070-227 6615

Onsdag

18.00-19.00

Barngympa 3-5 år. Anmälan krävs
för alla, nya som tidigare deltagare,
till Erina Alexeeva 072-234 83 92.

Torsdag

19.00-20.00

Vattengympa
Barbro Björklund 070-690 89 60

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

Styrelsen

Möte torsd. 12 sept. kl. 13:00
på St.Eriksgården Gnarp.

Sång, ”Huset på Hea” Kommer, Fika smörgåstårta,
Bingo. Välkommen!

a!

n
kom

äl

v
Alla

PRO Nordanstigskusten

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

Bergsjö Hembygdsförening

Höstmarknad
Bergsjö hembygdsgård
Lördag 7/9 kl.11:00-14:00

Lokalproducerat. hantverk, grönsaker och bröd
Servering med kaffe och ostkaka.
Lotteri med fina priser
Välkomna!

GROPGÅRDEN

Inbjudan till öppet möte om
Föreningen Bergsjögårdens framtid
Måndag 16 september kl 19.
Kulturhuset Bergsjögården
Förändringens vindar blåser runt Föreningen Bergsjögården och styrelsen har kommit fram till att vi
behöver ta ett beslut om den fortsatta verksamheten
för föreningen. Föreningen Bergsjögården bjuder
därför in alla intresserade till ett öppet diskussionsmöte. Styrelsen kommer att förklara läget och därefter hoppas vi på en gemensam diskussion som kan
mynna ut i kreativa lösningar som leder till att Bergsjögården förblir ett tillgängligt hus. Vi bjuder såklart
på fika.
Varmt välkomna önskar Föreningen Bergsjögårdens styrelse!
Anmäl gärna senast fredag 13/9 om du kommer!
Ring 0652-104 90 eller skicka ett mail till
bergsjogarden@gmail.com

Söndag 8 september kl. 11.00 – 15.00
Forsavägen 6, Harmånger

Försäljning av hembakat
bröd, lotteri & loppis
Vi visar äldre maskiner från gården och några äldre traktorer
från bygden.
Servering av kalvdans och kaffe
med hembakat bröd
i gammaldags miljö.

Välkomna!
Nordanstigarn Tryckdatum | 2019-08-22

EXTRA ÅRSMÖTE
Nordanstigs Fiskevårdsområde
Ärende: Giltighetstid för fiskekort
Lillbergsgården Ilsbo mån 23 sept. kl. 18.00
Välkomna! Styrelsen
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Jubilerande Hasselakollektivet i viloläge
Få, kanske inte någon, verksamhet har under åren gjort Nordanstig så
känt som Hasselakollektivets. Sedan drygt ett år är dock byggnaderna
outnyttjade.
2019 är ett jubileumsår men ägaren, Frösunda Omsorg AB, bedömer
att det kan bli ny verksamhet först nästa år.
Det var för 50 år sedan som KA Westerberg började med rörelsen,
under knappa förhållanden. Eller rentav ekonomisk usla, det hände att
han fick handla på ”krita” på Ica i socknen. Konsum sade nej. Så har
han beskrivit det.
Vården och utbildningen av unga narkomaner blev mycket omdiskuterad. Kritiker ansåg att de unga förnedrades och att utbildningen var alldeles för auktoritär. Andra menade att KA Westerberg och hans arbetskamrater var ett föredöme i att stoppa ”vårdflum” och att ”hårda
nypor” var precis vad de unga behövde för att komma ur drogberoendet. Ett SVT-reportage om en tuff fjällmarsch gav ett enormt genomslag – tolkningen att den var en utmärkt metod för att gå mot ett nytt
och drogfritt liv ställdes mot att ungdomarna kränktes.
Även ”politisering” debatterades. Det hette av kritiker att de unga skolades till socialism. KA Westerberg var aktiv socialdemokrat och hade
medarbetare som bland andra nu kände ledarskribenten Widar
Andersson och förra ministern Ulrica Messing, båda s-märkta.

Bildtext: Kollektivhuvudbyggnaden i Franshammar ligger öde men
kan om ett år ha en ny verksamhet.
Frösunda Omsorg AB 2011. För ett drygt år sedan upphörde verksamheten akut efter ett beslut av Inspektionen för Vård och Omsorg som
drog in tillståndet på grund av misskötsel.
Sedan dess har det varit tomt i lokalerna, de för Hasselas del stora
byggnadskomplexen i Franshammar och Bäckaräng är ödelagda.
Framtiden?
- Vi räknar med att börja om på nytt om ett år, svarar Johan Wewel,
finanschef i Frösunda Omsorg AB med säte i Solna. Det kostar med
tomma lokaler.

KA Westerberg stred som aktad agitator mot vad han kallade drogliberalismen och Hasselarörelsen spred sig i landet. Som s-politiker höll
han däremot en rätt låg profil. Han fick en gång frågan om vad han
uträttade som landstingspolitiker och svarade skämtsamt att ”vi bor och
äter bra i Gävle och fattar de beslut i fullmäktige som landstingsstyrelsen föreslagit”.

Det gäller att nå en speciell målgrupp men ändå med en liknande verksamhet som tidigare bedrivits. Kanske unga flickor med missbruk, kanske annat. Tillstånd och kunder krävs för en omstart.

Han avled den 29 april 2014, 84 år gammal. Hade då flyttat till
Hudiksvall.

Hassela Ski Resort gick 2013-2017 back med sammanlagt cirka 20
miljoner.

Westerberg lämnade verksamheten i och med att Hasselakollektivet
2006 såldes till Scientumgruppen som i sin tur sålde vidare till

Sverker Söderström
sverker.soderstrom@telia.com

Frösunda Omsorg AB finns under samma ägande som grannen Hassela
Ski Resort – de norska bröderna Kristian och Roger Adolfsen. Bolagen
i jättekoncernen drivs fristående från varandra.

Skomakare bliv vid din läst
Hur svårt kan det vara, tänkte jag under hösten 2007 innan jag köpte
ett café i centrala Katrineholm. Då hade jag bott där i knappt ett halvår och fått en flygande start på den ICA Nära butik jag precis hade
tagit över. Ärligt talat, brygga lite espresso och skumma lite mjölk
och sälja till överpris som alla andra caféer – det borde inte vara så
svårt tyckte jag.
Men att driva ett café och en ICA butik samtidigt, men på olika ställen visade sig vara mig övermäktigt. Även om jag hade ett osedvanligt driv på den tiden, och ingen familj, så räckte inte timmarna på
dygnet till. Att först driva caféet med förlust och sedan tvinga sälja
det med en rejäl förlust var ordentligt smärtsamt, men det lärde mig
att fokusera på det jag kan bäst.
Det finns en historia från antikens Grekland, där en känd konstnär
fick i uppdrag att avbilda Alexander den Store – en av dåtidens främste fältherrar och mäktigaste kungar. Under själva målandet blev inte
konstnären helt nöjd med skorna på Alexander den Store. Han tillkallade då en skomakare som gav konstnären några goda råd kring
avbildningen av skon. Konstnären tackade skomakaren ödmjukast
för de goda råden och gjorde korrigeringar i målningen. Skomakaren
tyckte då att han även kunde ge lite goda råd kring vadens utformning.
Men det skulle han inte ha gjort, för det gjorde att konstnären blev
ursinnig och körde skomakaren på porten samtidigt som han yttrade de
ord som numera är ett talesätt hos oss: Skomakare bliv vid din läst!
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Hade jag bara hört och tagit till mig historien om skomakaren innan
jag köpte caféet i Katrineholm, så hade jag sluppit många sömnlösa
nätter. Men säkerligen hade jag missat många saker som har gått bra
och varit roligt också. Så det är väl så med oss människor, att ibland
måste vi få göra våra egna misstag för att lära oss. För min del räcker
det numera utmärkt med att driva butik, och bli vid min läst.
Erik Geijer
Din lokala ICA-handlare
ICA Kvantum Kvissleby
Tryckdatum | 2019-08-22 Nordanstigarn

VÄLKOMMEN ATT TRÄNA MED

GYMMIX GNARP
H Ö STSCHEMA 2019
START V.36*
STENSPRÄCKNING OCH ALLT INOM MARKENTREPRENAD
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
•

Vi utför det mesta inom
städ och golvvård.

•
•

Kontor
Lokaler
Hem

•
•
•

Flytt
Bygg
Fönsterputs

•

ONSDAG TORSDAG S Ö NDAG

BODYPUMP ™

EFIT

Lättgympa Cirkelträning Barngympa

19.00-20.30
lilla salen

18.30-19.15
lilla salen

18.30-19.30
lilla salen

19.00-20.00
lilla salen

Ledare:
Simone, Sara,
Nina, Denise

Ledare:
Sara, Nina
Hjälpledare:
Emma, Amanda,
Jennie

Ledare:
Birgitta

Ledare:
Sara, Nina
Hjälpledare:
Emma, Amanda,
Jennie

NYHET!

OBS! *startar v.38

och RUT.

Städtjänst

TISDAG

MÅNDAG

16.30-17.30
lilla salen
Anmälan görs till
Annika:
070-2713252

Ledare:
Sofia, Annika

Yin Yoga

NYHET!
R?
18.00-19.15
BODYPUMP ™ är ett pass där du jobbar
A ME
lilla salen
med skivstång och viktplattor till musik. T R ÄllNutkik i vårfaör
Hå medier
Du tränar upp styrka och uthållighet i
Ledare:
socialap up-pass!
hela kroppen på ett enkelt, utmanande
po mixgnarp
Jenny
och framförallt roligt sätt. Passet passar
@gym
alla då du själv bestämmer hur tunga
vikter du använder.
Vill du komma och prova på

Golvvård

Prisändring HT-19

Vi utbildar och utvecklar kompetensen hos våra
ledare och därmed sker en prisändring då vi kan
erbjuda ett helt nytt pass i höst utformat och skapat
av LES MILLS™-världsledande inom gruppträning!

något pass?
Första gången är alltid gratis!

Vi är a
nslutn
Ac
a ti
Hos oss tiway & ePa ll
ssi.
kan ni
använ
da FaR

.

För att se aktuella priser & läsa mer om våra pass: www.gymmixgnarp.se
Besöksadress: Bergevägen 25, 829 60 Gnarp.

Tel: 0652-201 38

Öppet: Vardagar 7-17, lördagar 9-13

Ingen förbokning på passen, först på plats gäller.

Östra Stationsvägen 38 Gnarp

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

LOPPIS / SECOND HAND
LOPPIS
/ SECOND
BERGSJÖ
TECNO HAND

BERGSJÖ TECNO
240 kvm
i två byggnader
Sommarsäsongen
startar
22Lör
juni &- 17sön
augusti
Öppet
under september
12-16
240 kvm i två byggnader

Att stämpla ROTPOST är en mycket lönsam och intressant försäljningsform för era slutavverkningar.
Ni drar maximal fördel av den ökande konkurransen i regionen och
har större möjlighet att själva påverka villkoren för er virkesaffär.

Gnarps Skogsvård AB hjälper er med upprättande
av stämplingslängder och anbudsunderlag.
Ulf Norell tfn. 070-657 35 16

Nordanstigarn Tryckdatum | 2019-08-22

ulf.norell@telia.com

Öppet tisdag - söndag kl. 12.00-16.00

Vi tar både Swich-, kort- och kontantbetalning

Hyllorna är fyllda med fina loppisfynd

Vi säljer
Gå in på vår
facebook
sida för bilder.
MedSkåneglass.
vänlig hälsning,
Kristin
& Bruno
Du hittar oss i Lillbodarna 46, Bergsjö. Väg 307 (Hasselavägen).
ViFrån
köper,
förmedlar
Gnarpsäljer
kör motoch
Gränsfors.
Skyltatbegagnade
i Gränsfors ochsaker
Fiskvik.

Kristin 073-067
6643,
Bruno Väg
070-392
2323
Du hittar oss i Lillbodarna
46, 829
52 Bergsjö.
307 (Hasselavägen).
Skyltat i Gränsfors och Fiskvik. Från Gnarp kör mot Gränsfors.
Kristin 073-067 6643, Bruno 070-392 2323
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FÖNSTERKAMPANJ

25% RABATT PÅ FÖNSTER

GÄLLER VID KÖP AV MINST 3 ENHETER

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

INGENTING
ÄR OMÖJLIGT

JAG FIXAR
DET MESTA!

070 - 67 29 721
www.blixtensvapen.se

NU
MED

RUT!

DellenArboristen
Fällning och beskärning av stora träd
Erfaren certifierad klättrande arborist
Laurent Warin • 0736 904 804
dellenarboristen.se
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Outlet Bilcenter
Jättendal
Mats Olsson 070-351 54 44
Vi har för det mesta ett 20-tal bilar till salu!
Tryckdatum | 2019-08-22 Nordanstigarn

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!

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

info@hfastighetsbyra.se

0650 - 933 00

Västansjö
Måleri

070-529 50 67
Vi är din kompletta VVS-intallatör

• Berg, jord och luftvärmepumpar
• Vi utför service på Nibe
• Vi utför alllt inom VVS
• Egna certiﬁerade kyltekniker
KONTAKTA
Våra lokala Nordanstigsmontörer
Emil: 070-654 02 10
Lennart: 070-654 34 00

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

n,
e
t
s
ä
der g en!
u
j
b
Du
rest
r
a
x
vi fi
Tel - 0700 911 900
Catering när den är som bäst

Tobias: 010-45 86 696 • radiatorvvs.se

Nordanstigarn Tryckdatum | 2019-08-22
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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

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

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

Öppet: Vardagar 7-17, lördagar 9-13

Tel: 0652-201 38

Östra Stationsvägen 38 Gnarp

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

thisab@telia.com www.thmaskiner.se

Norlins Elektriska
Installation och Service
Patrik: 070-688 64 07

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

patrik.norlin@telia.com

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

10

0652-360 16
eller 070-690 89 60
barbro.bjorklund@nordanstig.se
www.nordanstig.se/startaeget

Svanbacken 1, Bergsjö
Öppet: Vardagar 07.00 - 16.00
Tryckdatum | 2019-08-22 Nordanstigarn

VI KÖPER

3 FÖR 1 PÅ RIKTIGT

Höstens kollektion
I BUTIK NU!

ERT SKROT

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

www.krusanga.com
Ring för information: Jonas 070-679 62 51

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!

Välkomna till oss Richard,
Reine och Peter

Vi utför alla typer
av glasarbeten

-

Bilglas
Stenskottslagning
lnglasningar
Markiser
Sol & säkerhetsfilm
lnredningsglas
Växthusglas

info@pegaglas.se

www. pegaglas.se

Tre valfria glasögon – till priset av ett

Vi finns på Svanbacken, Bergsjö, se skyltar!

• 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

BesVäRliga TRäd?

Av Socialstyrelsen Leg. Optiker

Telefon:
0652-104 15

Kontakta Hälsinge a.T.F. för experthjälp
R

Nu m

e

direktoptik.se

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

072-559 61 27
www.trädtjänster.se
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VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
Ta med värdechecken så bjuder vi på en synundersökning
vid köp av kompletta glasögon i erbjudandet 3 för 1.
Gäller ej med andra checkar eller
kuponger. Endast en check per
köptillfälle.
Gäller t o m 14/9 2019

400:-

direktoptik.se

Vi hjälper dig med

•
•
•
•
•

Gävle, Norra Kungsgatan 1, tel 026-12 82 20, vard 9.30-18, lör 10-15 gavle@direktoptik.com
Hudiksvall, Västra Tullgatan 11, tel 0650- 41 65 65, vard 9.30-18, lör 10-15
hudiksvall@direktoptik.com
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Askew and Hart

Ballader och dansmusik från de Brittiska öarna
Torsdag 26 september kl. 19
Kulturhuset Bergsjögården
Två mångbegåvade engelska folkmusiker, Hazel Askew och Nick Hart,
ger oss tydliga bevis för att stängda gränser och Brexitångest inte hör
hemma i musikens värld. Deras uttrycksfulla röster gestaltar den engelska
folkmusiktraditionen avskalat och direkt. Här är det sångernas berättelser
som står i centrum understödda av musikaliska utflykter på diatoniskt
dragspel, concertina och gitarr. Oförvanskat personligt berättande i folkmusikalisk dräkt när det är som bäst.

Biljettbokning: 0652-104 90, bergsjogarden@gmail.com
160 kr inkl. fika, ungdom t o m 20 år halva priset
Arrangör: Föreningen Bergsjögården i samarbete
med Region Gävleborg/Folkmix

N ordanstigarn D ellenbygden Glada Hudikbladet
Information & annonser för ALLA i Nordanstig

V42

Utgivningar i Oktober

14

Nordanstigarn och Glada Hudikbladet 14 okt (2/10).
Nordanstigarn och Dellenbygden 28 okt (16/10)

Välkommen

till Hälsinglands största tygbutik!
Nu även med garner i sortimentet!
0652-240 30 info@wahlmantextil.com
www.wahlmantextil.com
Besöksadress: Stationsvägen 46,
829 23 Gnarp

Oktober

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.

• Lapptäckstyger • Linnetyger • Vadmal • Möbeltyger • Siden • Modetyger
• Gardintyger • Fibervadd • Innerkuddar • Markisväv • Vaxduk • Mattrasor
• Varp & varpflätor • Mönster & sybehör • Garner

Jättendal 070-351 54 44

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

Oktober

KRAN & LYFT - SKROT & METALLER

Öppettider

Outlet Bilcenter

28

NÄR DET GÄLLER

Mån-fre 11.00-17.00
Lör
10.00-14.00
Sön
Stängt

Utöver våra fina handfärgade garner i olika kvalitéer
presenterar vi två nyheter från norska Rauma i vår
butik: Ljuvliga Iris i borstad alpacka samt Baby
Panda i 100% superwash merino. Inför hösten har vi
även spännande nyheter på ingång inom hemtextil
och jersey. Glöm inte att vi även har sybehören som
underlättar din sömnad!

V44

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
i Hälsingland varje vecka.

Kontakta oss för mer
information 0650-164 60
- 91 CHEVROLET PICK-UP

4x4, mycket fin
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-01 MERCEDES BENZ S

Superskick. All utrustning

boka@hali.se · Flygfältet 5, Hudiksvall
0271-23074 · Runemov. 21, Alfta
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.
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VÄLKOMMEN TILL

i Sanna

KLARAR
YTOR PÅ
UPP TILL
5000m2

VI HAR ROBOTKLIPPARE
HEMMA FÖR LEVERANS

VI ERBJUDER ÄVEN
INSTALLATION

Åte
rfö
rsä
l
hus jare fö
bila
r
r oc
tillb
h
ehö
r

KAMPANJPRISER
PÅ HUSQVARNA

BESÖK VÅR HEMSIDA ELLER
VÅR BUTIK I SANNA!

Släpvagnar
för de flesta!

NU FYLLER VI BUTIKEN
MED HÖSTNYHETER
FÖR HÄST & RYTTARE

Var rädd om din bästa vän

STORT URVAL INSEKTSMEDEL MOT
FLUGOR, MYGG, BROMS m.m.

Å
P
!
A
E
E
R
R
T IPPA
S
Ö
H
KL
S
Ä
GRLLER
GÄ

VÄLJ EXTRAUTRUSTNING
TILL ETT VÄRDE AV 8000 KR

NÄR DU KÖPER EN NY
SPORTSMAN 570 EPS*
PRIS: 92 375 KR

*GÄLLER ENDAST POLARIS SPORTSMAN 570 EPS
TRAKTOR B (SAGE GREEN) T.O.M. 30/9
HÄLSINGLANDS
HÄLSINGLANDS STÖRSTA
STÖRSTA
RIDSPORTBUTIK!
RIDSPORTBUTIK!
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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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OBS! SUPERVIKTIGT!
– MINNA KROOK

Lördag 14 september kl. 12 och 14
Gnarpsviljan Gnarp
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.

Fri entré, information 072-740 33 05.
Arr: Nordanstigs Teaterförening Nordanstigs Kommun.

Grönsaksvagnen från

HITTA HIT

Stensveden Gård, Gnarp

Kyrkvägen 17,
Gnarp
En minutHIT
från
HITTA

CAFÉ
BLOMMOR
CAFÉ

HEMINREDNING
BLOMMOR

HEMINREDNING

En minut från
E4:an. Sväng in vid
CirkleK och passera
kyrkan.

ÖPPETTIDER

Onsdag 11 - 17:00
Torsdag
11 - 17:00
ÖPPETTIDER
Fredag11 -11
- 17:00
Onsdag
17:00
Torsdag 11 - 17:00
Fredag
17:00
Lördag11 -11
- 16 :00

Söndag 11 - 16 :00

KLIPP UT OCH TA MED!
Den KLIPP
här annonsen
gerMED!
dig 10%
UT OCH TA
rabatt på alla växter i Huset på Hea
Den här annonsen ger dig 10%
-rabatt
bådepåinne
och uteblommor.
alla växter
i Huset på Hea
09 31
- bådeGäller
innet om
och2019
uteblommor.
Gäller t om 2019 09 31
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Söndagar kl 11-16 vid Huset på

E4:an. Sväng in vid
CirkleK och17,
passera
Kyrkvägen
Gnarp
kyrkan.

Lördag
11 - 16 :00
Tel: 070—326
4916

Söndag
11 - 16 :00
Epost husetpahea@outlook.com
Tel:www.husetpahea.se
070—326 4916
Epost husetpahea@outlook.com

www.husetpahea.se

Hea (Kyrkvägen 17,Gnarp)

Försäljning av mjöl m.m. från Åkvarn i Jättendal, grönsaker samt honung
från Stensveden gård i Gnarp. Möjlighet att boka Grönsakskasse med
utlämning Söndagar mellan kl. 11-12, vid Huset på Hea, Gnarp.
Info. rörande innehåll & pris finns att få på www.stensveden.se, sociala
medier samt via e-post: elin.enander@stensveden.se.

Välkommen iatt
handla nära från Stensveden Gård,
Annons
Gnarp

Åkvarn & Huset på Hea!

Judo

Gnarp – ICA Stjärnan

Nybörjarträning från 7 år Testa 3 gånger gratis!
Anmälan: www.judosundsvall.com 070-646 60 13
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Gör din tentamen från olika universitet/högskolor
och yrkeshögskolor hos oss .

Du får nyttja våra lokaler och tekniska hjälpmedel
kostnadsfritt, enskilt eller i grupp.
Du kan använda vår studieverkstad som är öppen
vardagar mellan 08.30 -15.00 samt boka grupprum.

www.hufb.se/cflnordanstig

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

HARMÅNGER
BYASPAN
Vi finns för Er...
Foto: www.fotoakuten.se

Vi kommer gå och åka genom Harmånger, Stocka och
Strömsbruk till en början, vi kommer spana och försöka
upptäcka och störa objudna gäster...
Vi gör detta arbete ideellt, för att skapa tryggare och lugnare
tillvaro för alla i samhället.
Vill du vara med och köra så kontakta oss
072-550 22 88
Då vi kommer använda oss av bil och drivmedel är vi i behov
av Sponsorer och Bidragsgivare så vi kan tanka våra bilar och
vara ute och spana.
Ordförande Peter Jägstad
073-822 84 47

VI TAR TACKSAMT MOT GÅVOR OCH BIDRAG !!!

BG 5352-2744

Teater Soja ”Vinternäsa ”

Kommande föreställningar

Familjeföreställning från 4 år.

21 sept Stocka Folkets Hus kl.14
Soja Vinternäsa

Om du står ensam under stjärnhimlen en natt i Norrland blir
din litenhet på jorden uppenbar. Men också det faktum att du
är en del av något större. Vi är ensamma men vi sitter ihop.

26 sept Stocka Folkets Hus kl.19
Stenar i fickan

Stocka Folkets Hus, lördag 21 september, kl. 14

I ”Vinternäsa” möts två vinddrivna existenser under stjärhimlen.
Efter en storm har Lilja flytt från sitt ensligt belägna hus som
förstörts. Odd har rymt från sina plågoandar i staden. Lilja
är inte så bra på att umgås med andra och det är väl inte
Odd heller, när en tänker närmare på saken. Det är mycket
babbel och hittepå från hans sida.
En pjäs om två udda personligheter som, trots sina olikheter, kan mötas. En varm teater- och dansföreställning som
utspelar sig någonstans i Norrland.
Biljettbokning 070-540 32 90.
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11 okt

Årskogslokalen kl. 19
Axel von Fersens charmkurs

27 okt Hasselagården kl. 14
Tappa tand
20 nov Kulturhuset Bergsjögården kl. 19
Förvandlingen
5 dec

Godtemplarhuset Jättendal kl.19

11 dec

Sågtäktens Bygdegård kl.14
Den sårade divan

Förvandlingen
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Hej Nordanstig!
Gräsfrö 3kg

Tryck: SIB-Tryck Holding AB | 2019-08-22

Gror snabbt,
slitstark.

239:(ord. 259:-)

16

Svenskodlade gröna växter
3 för 90:- Mixa som du vill!

Mån-Fre 10-18 Lörd 10-15 • 0653-151 20
Söderblomsv. 1, Kyrkbyn i Bjuråker • stigstradgardar.se
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Gruppförsändelse till hushåll och företag i Nordanstigs kommun

Båda erbj.
gäller t.o.m.
14/9 eller så
långt lagret
räcker.

Utgivare: Stocka Publishing AB, Strandvägen 33 824 96 Stocka

Stıgs Tradgårdar

