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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 folkmusiktradi-
tionen avskalat och direkt. Här är det sångernas berättel-
ser som står i centrum understödda av musikaliska utflyk-
ter på diatoniskt dragspel, concertina och gitarr. 
Oförvanskat personligt berättande i folkmusikalisk dräkt 
när det är som bäst.

Askew and Hart
Ballader och dansmusik från de Brittiska öarna 
Torsdag 26 september kl. 19 

Biljettbokning: 0652-104 90, bergsjogarden@gmail.com 
150 kr inkl. fika, ungdom t o m 20 år halva priset

Arrangör: Föreningen Bergsjögården i samarbete  
med Region Gävleborg/Folkmix

Kulturhuset Bergsjögården

STORSEANS
MED MARIE JOHANSSON

Tisdag 1 oktober kl. 18.00, Bondis Gnarp
Kostnad: 250:- inkl. fika

Anmälan till:
Marie, 070-320 00 26 
eller marie@mjsgladje.se
www.mjsgladje.se

Glada Änkan
Kommande föreställning från Kungliga operan

Henrik Dorsin och regissören Ole Anders Tandberg skapade 2017 en operett- 
version av Glada änkan som gjorde braksuccé. I rollen som den pressade 
operachefen Benny Zetterberg ser vi Henrik Dorsin och hovsångerskan Elin 
Rombo gör titelrollen. Inspelad version.

– favorit i repris
 Lör 12 okt. kl 19.00

Kulturhuset Bergsjögården
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GUDSTJÄNSTER 
BERGSJÖ 
18 september, onsdag kl. 8.00-8.30 Taizémässa i 
Trefaldighetskapellet. 
22 september, 14 e. tref. kl. 11.00 Gudstjänst. 
Fredrik Unger. 
25 september, onsdag kl. 8.00-8.30 Taizémässa i 
Trefaldighetskapellet. 
29 september, Den helige Mikaels dag kl. 11.00 
Mässa.  Fredrik Unger. 
 
ILSBO 
22 september, 14 e. tref. kl. 15.00 Mässa. 
Fredrik Unger.   
29 september, Den helige Mikaels dag gemensamt i 
Bergsjö och Hassela.    
 
HASSELA 
22 september, 14 e. tref. gemensamt i Bergsjö och 
Ilsbo.  
29 september, Den helige Mikaels dag kl. 15.00  
Familjegudstjänst. Barnbibelutdelning.   
Fredrik Unger.  
 
SYFÖRENINGARNA 
Bergsjö, måndag 16 september kl. 13.00 
Måndag 23 september kl. 13.00 
Hassela, tisdag 17 september kl. 12.00 
Surströmming, lokalen i Nordanbro. 
Ilsbo, torsdag 19 september kl. 13.00 
 

DAGGRUPPERNA 
Bergsjö, onsdag 18 september kl. 13.00 
Året var 1945. 
Hassela, tisdag  24 september kl. 13.00 
Ilsbo, onsdag 25 september kl. 13.00 
 

 

 

 

 

 

 

BERGSJÖ FÖRSAMLING 

FAMILJEGUDSTJÄNST 
Hassela kyrka söndag 29 september kl. 15.00 
Barnbibelutdelning. 

VUXENKONFIRMANDGRUPP 
Blev du inte konfirmerad tillsammans med dina 
kamrater när du var yngre? Anmäl dig då till höstens 
vuxenkonfirmandgrupp i Bergsjö församling!  
Vi träffas på söndagar tre till fyra gånger under  
hösten i samband med gudstjänst. Tiden avslutas 
med konfirmation någon gång i november/december. 
Anmäl dig till Fredrik Unger senast den 26 septem-
ber. Hör också av dig om du undrar något.  
Tel: 070-280 33 21 
E-post: fredrik.unger@svenskakyrkan.se  

 

KULTUR/CIRKLAR 

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

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

Kyrkoherde 0652-74 74 94 
Diakoniassistent 070-270 74 27 
Kamrer 0652-74 74 91, kantor 070-244 28 97 
Vaktmästare Bergsjö 0652-74 74 95  
Ilsbo 076-127 04 38 Hassela 070-605 56 22 

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

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

Dop vid familjegudstjänsten. 
Passa på att döpa ert barn i samband med   
församlingens familjegudstjänst. Ring  
expeditionen för bokning och information. 

Vill ditt barn börja sjunga i kören, kontakta Carola. 
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Lådan innehåller:
Älgfärs – som passar för lasagnen eller burgaren, eller varför inte fredagstacos?

Stek – för söndagsmiddag med familjen.

Grytbitar – för de mustiga höstgrytorna eller soppan.

Ryggbiff – för lördagskvällens middag med god dryck och härliga tillbehör!

Älg till helg!

Kvissleby

Totalt 10 kg, varav 6 kg är älgfärs.

Med i lådan får Du förstås också
Lotta Öströms egna älgrecept!

Nu kan Du beställa en hel viltlåda med 10 kg 
noggrant utvalt älgkött från Norrlandsvilt.

VILTLÅDA
Norrlandsvilt. 10 kg. 

Lådan innehåller älgfärs, grytbitar,
älgstek & ryggbiff från älg. 

1690k  /låda

Beställ 
en unik 

köttlåda!

Boka din låda under Älg-inlägget på följand sätt:

Eventuellt ej uthämtade lådor säljer vi under helgen. 

Via vår Facebook – När du får tummen upp från oss (like) så är bokningen 

bekräftad. Lådan hämtar du och betalar i vår butik fredagen 4 oktober V40. 

Via mail – delikatess.kvissleby@kvantum.ica.se 

I butiken  – Du kan även beställa i vår manuella deli.
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GNARPS KYRKLIGA SYFÖRENING  
Vi träffas på onsdagar ojämna veckor kl. 13 i S:t Eriks- 
gården.

Församlingsexpedition 
Strömsbruksvägen 14, 829 95 Harmånger 
Telefon 0652-74 73 00 
Telefon- och besökstid vardagar kl 10 - 12

e-post: nordanstigskustens.forsamling@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/nordanstigskusten 

Präster:  Sofia 0652-74 73 01, Signe 0652-74 73 02 
Diakoner:  Ingrid (sjukskriven), vikarie Karin 0652-74 73 04 
  Anna-Karin 0652-74 73 05 
Pedagoger:  Therese 0652-74 73 06, Hanna-Karin 0652-74 73 07  
Kyrkomusiker:  Ulla 0652-74 73 08, Irina 0652-74 73 09 
Kyrkogårdsförvaltning: Harmånger 0652-74 73 15, Gnarp 0652-74 73 25

KULTUR/CIRKLAR
I SAMVERKAN MED

GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER

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

22 september, 14 söndagen efter trefaldighet    
Gnarps kyrka  
Kl 11.00 Högmässa med komminister Signe Ek och kan-
tor Irina Nutti. Kollekt till Ekumeniskt arbete, Europeiska 
kyrkokonferensen. Kyrkbuss från Torget Strömsbruk 
10.10, Kiosken Stocka 10.20, Harmångers kyrka 10.30, 
Brandstation Jättendal 10.40.

29 september, Den helige Mikaels dag   
Harmångers kyrka 
Kl. 11.00 Högmässa med komminister Signe Ek, kantor 
Ulla Hedman och Harmångers kyrkokör. Kollekt till 
Svenska kyrkan i utlandet, höstinsamlingen startar. Kyrk-
buss från Gnarps kyrka 10.05, Brandstation Jättendal 
10.15, Torget Strömsbruk 10.30, Kiosken Stocka 10.40.

1 oktober tisdag
S:t Eriksgården Gnarp 
Kl. 17.30 Tisdagskväll: ”Messy Church”, avslutas med 
enkel gudstjänst i S:t Eriksgården.

24 september, tisdag  
Strömsbruks kyrka 
Kl. 19.30 Veckomässa med kyrkoherde Sofia Aspling 
och kantor Ulla Hedman. Kollekt till Ekumeniskt arbete, 
Europeiska kyrkokonferensen.

DAGTRÄFF       
Torsdag den 26 september kl 14.00 (OBS! Ny tid!) i S:t 
Eriksgården Gnarp 
”Restaurangmusik och glada spelmän” Håkan och Karin 
Lönnberg och Mats Eriksson underhåller. Kaffe/te och smör-
gås serveras. Samåk gärna med varandra. Välkomna!

TISDAGSKVÄLL I KYRKAN       
Församlingssalen, Strömsbruk tisdag 24 september 
Kl. 17.30 kvällsmat, därefter ”kyrkis” för barnen och samtal 
för de vuxna med diakonerna Anna-Karin Björk och Eva 
Russ Stenberg. Vi avslutar c:a kl 19, därefter Veckomässa i 
kyrkan.

S:t Eriksgården, Gnarp tisdag 1 oktober
NYHET!
Kl 17.30 ”Messy Church” för hela familjen (Du får komma 
även om Du inte har familj såklart!). Vi äter kvällsmat, pyss-
lar, leker, sjunger och förbereder gudstjänsten som avslutar 
vår gemenskap c:a kl 19. Pedagogerna Therese och Han-
na-Karin och prästen Signe leder kvällen.
Alla, med eller utan barn, från hela församlingen hälsas 
varmt välkomna till tisdagskvällarna! 
OBS! Barn under 12 år kommer i sällskap med minst en 
vuxen!

SYFÖRENING OCH STICKCAFÉ        
Kyrkliga syföreningen träffas på onsdagar ojämna veckor kl. 
13 i S:t Eriksgården, Gnarp.  
Stickcafé träffas på måndagar jämna veckor kl. 13 i Jättendals 
församlingsgård. 
Alla är välkomna till våra träffar!

HARMÅNGERS KYRKA OMBYGGNAD       
Inre förändringsarbeten i Harmångers kyrka är planerade att 
genomföras under 2020. Just nu finns inte så mycket mer att 
berätta än att projekteringsarbetet fortgår i samarbete med 
arkitekter och byggnadsingenjörer.  

Vi kommer att inbjuda till ett offentligt informationstill-
fälle för alla intresserade församlingsbor senare i höst. 
Mer info kommer i nästa Nordanstigarn!

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



5Nordanstigarn   Tryckdatum | 2019-09-05

FÖRENINGSINFORMATION

Äppelmustning

På Hembygdsgården
i Jättendal

Lördag 21 september från kl. 11.00 
Info: Annika 070-228 27 20.  

Välkomna önskar hembygdsföreningen.

VANDRING KULTURSTIGEN SÖRFJÄRDEN
Söndag den 29 september kl. 11.00

Naturskyddsföreningen Nordanstig

Samling vid Kulturkapellet f.d. Sörfjärdens kapell 
Strandvägen 5.

Ansvarig: Bertil Sundin tel: 076-808 23 33

Medlemsmöte fre 20 sept. kl. 14.00 
Plats: Röstagården Harmånger

Nordanstig

Husbandet underhåller. Lotteri.  
Kaffe och macka. 50 kr/p.

Hjärtligt välkomna!

HARMÅNGER
Café, Secondhand, Hantverk, Lokal- 
producerat, Återbruk, Ruttjänster m.m.

REA  
• På kläder, skor, väskor 5:-/styck t.o.m. 28/9
• Möbler 1/2 priset
• Vi har fyllt på garnlagret

Öppet 
Mån-tors  10.00-18.00 
Fredag 10.00-16.00 
Lördag 28/9 10.00-16.00 
Helt stängt vecka 40

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

Vi finns på Strömsbruksvägen 29, 829 95 Harmånger.Kalahari

Välkom
na!

Nu börjar höstens förbedelser inför årets julmarknader och events
Tänk på att boka annonsplats i tid! (Datum inom parantes = Stoppdatum)
Nordanstigarn 30/9 (18/9)  
Nordanstigarn 14/10 (2/10) 
Nordanstigarn  28/10 (16/10) 
Nordanstigarn  11/11 (30/10) 
Nordanstigarn  25/11 (13/11) 
Nordanstigarn  16/12 (4/12)

Dellenbygden 30/9 (18/9)  
                   – 
Dellenbygden 28/10 (16/10) 
                   – 
Dellenbygden 25/11 (13/11) 
Dellenbygden 16/12 (4/12)

                      – 
Glada Hudikbladet 14/10 (2/10) 
                      – 
Glada Hudikbladet 11/11 (30/10) 
 
Glada Hudikbladet 16/12 (4/12)

Nordanstigarn Dellenbygden GladaHudikbladet

Ring eller maila din beställning: 
christer@spanskavillan.com 
070-554 19 45

Ring eller maila din beställning: 
andreas@spanskavillan.com 
076-810 84 38

Ring eller maila din beställning: 
andreas@spanskavillan.com 
076-810 84 38

Lyskväll i Stocka  
Gästhamn
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Kommuninformation

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

Information från biblioteken

Servicekväll för släktforskare
Bergsjö bibliotek

Torsdag 26 september kl. 17.30–19.00

Ställ frågor till medlemmar i den lokala 
släktforskarföreningen.

Frågor

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

Tack till alla  
sommarvikarier!
Vi vill rikta ett stort tack till alla vikarier 
som arbetat inom vård och omsorg den  
här sommaren. 

Enhetschefer med personal inom vård- och omsorg

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

Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 30 september 2019 kl. 18.00  
Bergsjögården i Bergsjö
Du kan ta del av ärendelistan cirka en vecka innan 
sammanträdet. Den finns på kommunens bibliotek, på 
vår webbplats nordanstig.se/politik och på vår digitala 
anslagstavla, nordanstig.se/anslagstavla. 

Allmänhetens frågestund

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

Hit skickar du din fråga:

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

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

Allmänheten är välkommen 

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

Se sammanträdet på webben

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

Vill du veta mer?

Kontakta Eva Engström, kommunsekreterare, 0652-361 03

nordanstig.se/politik

Stort tack till alla er som 
engagerat er och deltagit vid 
dialogmötena om Nordan-
stigskustens framtid! Vi sam-
manställer nu alla synpunkter, 
tankar och nya idéer. En del 
tar vi vidare direkt till berörd verksamhet och en 
del arbetar vi vidare med i framtidsprogrammet. 
Det har varit superkul att träffa er och vi ser fram 
emot att träffa er igen närmare jul. Information om 
fler träffar kommer senare i höst. Alla ni som inte 
kunnat närvara på träffarna får gärna höra av er 
till oss med era tankar och idéer, ju fler desto bättre. 

Tack så länge! 

Douglas Helsing, arkitekt 
Ingeli Gagner, näringslivsstrateg

nordanstig.se/planer 

Nordanstigskusten

TACK!

Kommunfullmäktige sammanträder i Bergsjögården.
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Hälsocentralen i Harmånger

Kommuninformation

Äldredagen ”Balansera mera” 
Tema mat, motion och medicin 
Tisdag 1 oktober kl. 10.00–14.00 

Hagängsgården i Harmånger

Kom till en intressant temadag med tips och råd för att 
förhindra fallolyckor. Vi välkomnar seniorer och anhöriga!

Program

11.00 Invigning av trygghetsboendet och restaurangen 
11.15–13.00 Avsmakningsbuffé 50 kronor 

Under dagen kan du:

• Dricka kaffe och festa på en Hagängsbakelse.           
ICA Starks i Harmånger sponsrar med kaffe.

• Lyssna till musikunderhållning
• Prova på boule
• Testa olika balansövningar
• Prova en bike around-cykel
• Dansa
• Gå en tipsrunda
• Träffa pensionärsföreningar: PRO, RPG, SKPF och SPF
• Få information om trygghetsboendet och restaurangen.

På plats finns också:

• Kommunala hemtjänsten som informerar om trygg-
hetslarm, nyckelfri hemtjänst

• Nordisk medicin som visar en tillsynskamera
• Rehabteamet och anhörigstöd 
• Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska 
• Biblioteken som berättar om sin verksamhet
• BRÅ- och folkhälsorådet 
• Nordanstigs Bostäder
• Röda Korset
• Ting med Tanke som visar hjälpmedel
• Norrhälsinge Räddningstjänst som visar en brandbil
• Hälsocentralen i Harmånger
• Hörselskadades förening
• Harmångers IF
• Folktandvården
• Corab Assistans 
• Mitt Liv
• X-trafik.

Läs mer på nordanstig.se/balanseramera

En av världshistoriens mest betydande evange-
list och samhällsomdanare
Martin Luther King Jr verkade 
framförallt i sitt hemland USA 
på 1960-talet och blev bl.a. 
upphov till att USA fick en ny 
lagstiftning om allmän rösträtt. 
De mörkhyade skulle nu få 
samma rätt att rösta politiskt 
som de vita. 
Han var en av nobellpristagar-
na 1964 och tilldelades 1964 
års fredspris. Martin Luther 
Kings födelsedag har blivt en 
röd helgdag i USA och infaller 
den 3:e måndagen i januari.
År 1968 sköts Martin Luther 
King Jr till döds endast 39 år 
gammal.

Filmen I´m Martin Luther 
King Jr visades på TV den 
30 augusti och är tillgänglig 
på SVT-Play fram till 7 okto-
ber.

Med förhoppning om god 
uppslutning välkomnar vi alla 
till en minneskväll i Martin 
Luther King Jr´s anda.  
 
Bergsjögården torsdag den  
19 sept. kl. 18.30-20.00

Bergsjö Församling och Svenska 
Frälsningsarmen i Nordanstig
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Hus och villa  •  Fönstermålning & Renovering året runt
Utvändigt måleri  •  Dekorationsmålning  •  Färgsättning 
Kunskaper inom modern som såväl äldre måleriteknik

Västansjö 
Måleri

070-529 50 67

070 - 67 29 721

INGENTING  
ÄR OMÖJLIGT

www.blixtensvapen.se

JAG FIXAR  
DET MESTA!

Tel - 0700 911 900
Du bjuder gästen,

vi fixar resten!

Catering när den är som bäst

 

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

Tobias: 010-45 86 696  •  radiatorvvs.se 

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

Vi är din kompletta VVS-intallatör

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

n Vi köper leveransvirke och avverknings- 
 uppdrag.
n Stort intresse för specialsortiment som  
 stolpar och björkkubb.
 n Utför även manuella gallringar och skot- 
 ning med Vimek skotare.
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Maya, Din mäklare i Nordanstig

Maya Sundlöf   
073-375 70 09 

maya.sundlof@hfastighetsbyra.se

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

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

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

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

SKOGSÄGARE!

Låt dina granar bli faner.
Då tjänar ni mer!
Låter det intressant?
Sök en virkesinköpare som handlar med Plyfa!

plyfa.se

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

Vi är även återförsäljare för: Nivekos pool-
sortiment & American Whirlpool Spa bad  
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Kanske

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

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

Föreningen 
Bergsjögårdens styrelse

God Jul  
och ett Gott  

Nytt År!

TILL SALU
Kanske vad det är 
och ev. priser?

Telefonnummer

Helsinge Skog 
& Service

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

Svanbacken 1, Bergsjö
Öppet: Vardagar 07.00 - 16.00

Tel: 073-086 55 00

Ring för information: Jonas 070-679 62 51

www.krusanga.com

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

VI KÖPER
ERT SKROT

Vi utför alla typer 
av glasarbeten 

- Bilglas 
- Stenskottslagning 
- lnglasningar 
- Markiser 
- Sol & säkerhetsfilm 
- lnredningsglas 
- Växthusglas

Din lokala glasmästare i Nordanstig. 
Då vi oftast är ute på jobb ring och 
boka en tid 0652-104 15. Varmt  
välkomna önskar vi på PegaGlas! 

Vi finns på Svanbacken, Bergsjö, se skyltar!

Telefon: 
0652-104 15

info@pegaglas.se        www. pegaglas.se

Välkomna till oss Richard,  
Reine och Peter

thisab@telia.com   www.thmaskiner.se

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

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

Ring: 070-217 82 92

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

Tel: 0652-201 38
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BYTA FÖNSTER?

hudikpvc@hotmail.com

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

Tel: 076-808 82 24
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3 FÖR 1 PÅ RIKTIGT 

Höstens kollektion
I BUTIK NU!

Tre valfria glasögon – till priset av ett
• 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
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Gäller ej med andra checkar eller  
kuponger. Endast en check per  
köptillfälle.

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

400:-Gäller t o m 28/9 2019

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

STRÄNGS
REDOVISNINGSBYRÅ
URBAN STRÄNG
Redovisningskonsult

Hudiksvallsvägen 18
820 72 Strömsbruk

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

20 ÅRS ERFARENHET BORGAR  
FÖR KVALITET

HÖSTDAGJÄMNINGSDANS

23/9 kl. 18.30 på Elvsund skola Bergsjö  
Anmälan/frågor ring Lilian Åslund 073-702 22  82

- Heliga danser, kvinnodanser

Skogsröjning utföres
i Nordanstig och 
Hudiksvallsområdet
Ring för info:
Anders Brodin  
070-236 45 67
Anders.brodin308@gmail.com
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VI UTFÖR DET MESTA INOM
VVS-INSTALLATIONER

 Värme- och vedpannor

 Värmepumpar

 Badrums- och köksinstallationer

 Installation av vatten och 
 avlopp m.m.

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

Aukotriserat
VVS-företag

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

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

Bergvärme

Jordvärme

Golvvärme

Solvärme

Kök & badrum

Grundvattenvärme

Vedpannor

Lev billigare!
Gränslös värme...

Enskilda avlopp, dräneringar och infiltrationer. Anlägg-
ning av trädgårdar, schaktning för husgrunder, stenlägg-
ning 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

STENSPRÄCKNING OCH ALLT INOM MARKENTREPRENAD

NorrHälsinge 
Järnsmides Gille

välkomnar till 

GilleTing
Smedjan i högen 

19 - 21 sep  kl. 11 - 16

Årsmöte 21 sep kl 10

Vi visar & berättar lite om smide & vad gillet 
haft för sig under det senaste året

800 grader varmt välkomna!
 

www.nhjsgille.com

MUSIKCAFÉ 
SVÅGAGÅRDEN

Söndag 29 sept, 27 okt & 24 nov kl 18
Cafégänget Ingvar, Karl-Gunnar, Bengt,
Karl-Erik, Urban & Stefan.. samt gäster

Servering 100 kr.
Varmt välkomna! 0730 42 30 77

Birgitta Nilsson & Knut Bergqvist

i ÄNGEBO
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Återförsäljare för 
husbilar och       

tillbehör

Öppettider
Vardagar 07.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

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

HÄLSINGLANDS  STÖRSTA 
RIDSPORTBUTIK!

HÄLSINGLANDS  STÖRSTA 
RIDSPORTBUTIK!

KLARAR 
YTOR PÅ 
UPP TILL 
5000m2

VI KAN MONTERA 
OMGÅENDE, MASKINER 
FINNS PÅ LAGER

FÖRBERED DIG INFÖR 
NÄSTA VÅR, REDAN NU!

HÖSTKAMPANJ 
på motorsågar 

och röjsågar

*GÄLLER ENDAST POLARIS SPORTSMAN 570 EPS 
TRAKTOR B (SAGE GREEN) T.O.M. 30/9

NÄR DU KÖPER EN NY 
SPORTSMAN 570 EPS*

SLUTSPURT!

8000 KR
VÄLJ EXTRAUTRUSTNING 
TILL ETT VÄRDE AV

PRIS: 
92 375 KR

Släpvagnar
för de flesta!

KÖP DIN 
POLARIS 
INNAN PRISHÖJNING 1/10

XYZMASKIN.SE
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TEATER - Stocka Folkets Hus

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.
I ”Vinternäsa” möts två vinddrivna existenser under stjär-
himlen.

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 olikhe-
ter, kan mötas. En varm teater- och dansföreställning som 
utspelar sig någonstans i Norrland.
 
Biljettbokning 070-540 32 90. 
Biljettpris 40 kr

Teater Soja ”Vinternäsa ”
Lördag 21 september kl. 14.00

Pjäsen tar ett både allvarligt och komiskt 
grepp på frågor om polarisering mellan 
landsbygd och storstad, om känslan av 
utanförskap på landsbygden, om vem 
som har tolkningsföreträde och om rätten 
till din egen berättelse. I Sundborns 
Teaters uppsättning förflyttas handlingen 
till Dalarna och Sverige

Broadwaysuccén till Stocka

Stenar i fickan 
Torsdag 26 september kl. 19 

Biljettbokning: 070-540 32 90
Bilettpris: 160 kr inkl fika. Halva biljettpriset t. o.m 19 år. 
Scenpass ger 20 kr rabatt.

Arrangör för dessa föreställningar är Nordanstigs Teaterförening i samarbete med Stocka Folkets Hus. 
Följ Nordanstigs Teaterförening på FaceBook. www.upplevnordanstig.se

Familjeföreställning från 4 år
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 www.hufb.se/cflnordanstig     

Hitta din utbildning på  www.hufb.se/cflnordanstig 

Sista  
ansökningsdag  

15 okt 
med studiestart  

4 november 
 

Outlet Bilcenter
God Kreditvärdighet 

Org.nr 5590 52 - 2321

AVBETALNING 0:- i kontantinsats eller 20%Begagnade bilar i Jättendal vid E4

-10 AUDI A8 4.2 TDI, 350 Hk 
 4x4, Mycket fint skick!

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 2969:-

-11 RENAULT TRAFIC dCi 115 
 9 sitsig, fint skick!

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 1419:-

-10 VOLVO V70. D5 Momentum 
ACC, drag, vinterhjul m.m.

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 969:-

Vi har alltid ett trettiotal bilar  
till salu. Välkomna in och titta!

Stocka Folkets hus en 116-årig piggelin
Det brukar heta att Stocka har landets enda Folkets hus utan kom-
munalt driftbidrag.

Visst har det varit mycket tungt i många år men nu har det blivit en 
pånyttfödelse med arbetsglädje och grundligt förbättrad ekonomi.

- Vi stortrivs med vårt oavlönade arbete och den goda andan i förening-
en, säger ordförande Agneta Andersson och kassören Ulla Wallin-Ruth 
som tillträdde för ett respektive två år sedan.

Hur man fått till en god ekonomi? Utgifterna har minskat, intäkterna har 
ökat. Självklarheter, kan tyckas, men det gäller att förverkliga dem. Det 
har den nya styrelsen sett till. I fjol blev det ett överskott på 154.000 kro-
nor, årets verkar bli ungefär lika stort trots att en investering på 600 000 
gjorts för ventilation, det gamla aggregatet var sönderfruset.

- Vi lånade 400 000 kronor och har amortering och ränta att betala.  Det 
blev nej på en ansökan på 100 000 till kommunen, berättar Ulla Wallin-
Ruth och Agneta Andersson, som betonar att det krävs engagemang och 
oavlönat arbete för att driva en förening.

- Man kan inte förlita sig på bidrag.

Bingon är en bärande del i verksamheten. Spel med cirka 100 personer 
varje söndag, säsong från september till maj. Att det blivit dyrare bingo-
brickor och fika i den nya regimen har inte varit avskräckande.

- Det första jag gjorde som ordförande var att berätta för bingospelarna att 
vi måste höja priserna för att rädda verksamhet och lokal, säger Agneta 
Andersson, som konstaterar att förståelsen var god för det.

Stickningskafé, studiecirklar, teatrar, skolevenemang och uthyrningar är 
andra exempel på aktiviteter. Stocka filmfestival, som Nils-Olof 

Hedenskog och Yvonne Leff drev, är däremot nedlagd och något hopp 
att återskapa ett danspalats av rang finns inte. Den senaste dansen lock-
ade sju personer.

Det är bara att imponeras när de två berättar om allt de, och andra enga-
gerade, lägger ner utan ersättning för den ekonomiska förening som det 
handlar om. Fastighetsskötsel med snöskottning, bakning, servering och 
städning – det ska gärna kännas en doft av såpa – är exempel på arbeten.

Nämnas ska att Maria Runnfors, Anneli Lundqvist, Ingemar Holm och 
Lennart Nilsson, är övriga styrelseledamöter. Samt Kristina Jonsson-
Lundmark som en tid var mycket engagerad för Stocka friskola med 
vilket föreningen har ett nära samarbete.

Sverker Söderström 
sverker.soderstrom@telia.com

Bildtext: Agneta Andersson och Ulla Wallin-Ruth känner  
mycket för Stocka Folkets hus, byggt 1903.
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829 95 Harmånger
Du har chans att vinna en Trisslott!

Namn:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

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

Skicka in din lösning snarast till: 
Nordanstigarn, Strandvägen 33 
824 96 STOCKA

Nordanstigarn  
nr 327
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829 95 Harmånger

LÖRDAG 21/9 KL. 10 - 17

829 95 Harmånger

*

*) På ordinarie priser

829 95 Harmånger

829 95 Harmånger

829 95 Harmånger

829 95 Harmånger
829 95 Harmånger829 95 Harmånger
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Den 1:e oktober öppnar Premicare 
Bergsjö Hälsocentral i den nuvarande 
hälsocentralens lokaler. 

Bland personalen kommer det att finnas 
många bekanta ansikten, och ett par nya. 

Telefonnumret du når oss på är samma 
som tidigare (0652-36600). 

Du är mycket välkommen att lista 
dig aktivt hos oss.

Bergsjö 
Hälsocentral
Måndagen den 30 september 
kommer Bergsjö Din hälsocentral 
att vara stängd, på grund av 
verksamhetsövergången.

För sjukvårdsrådgivning vänligen 
logga in på/eller ring Vårdguiden 1177, 
alternativt ring Hudiksvall Din 
hälsocentral på telefon 0650-92008.

Vid akuta tillstånd ring 112.

Välkommen till oss!

www.premicare.com

Följ oss på facebook!  www.facebook.com/premicarebergsjo

Bokningar kan göras via hemsidan. Presentkort finns att köpa på Frendo i Delsbo.
Extraöppet för produktförsäljning torsdagar 16-18. 

Storg. 14 A, Delsbo • 070-650 99 20 • www.ingersspa.se

Inger Persson
Dipl. Spa- och 
NBE-terapeut

Salongen för skönhet & välbefinnande

NBE Ansiktsbehandling 60 min 990:- ord 1390:-
dessutom 20% rabatt på produkter 

i samband med behandling
Gäller endast denna dag, 4/10.

Varmt välkommen!

Fredagserbjudande 4/10

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

LISTA DIG HOS OSS! 

Premicare driver sedan tidigare fem hälsocentraler på uppdrag av Landstinget Västernorrland. Våra hälsocentraler ligger i Timrå, Söråker och Ljustadalen 
samt Öbacka och Johannesberg i Härnösand. Vi har idag 35 000 patienter och en personalstryka bestående av 130 medarbetare med olika kompetenser.  

Vårt mål är att du ska få bästa möjliga tillgänglighet, service och 
bemötande när du behöver hjälp eller rådgivning!

  
 - Vi erbjuder ett brett utbud av hälso- och sjukvård

Från och med den 1 oktober kommer Bergsjö hälsocentral drivas av vårdgivaren 
Premicare på uppdrag av Region Gävleborg.

Välkommen till oss!

Lista dig på Premicare Bergsjö genom att besöka oss på hälsocentralen, 
eller kontakta oss på, tel: 0652 - 366 00 eller epost: hc.bergsjo@premicare.com

Följ oss på facebook! www.facebook.com/premicarebergsjo  
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Nya E4 kan stänga OKQ8 i Gnarp
OKQ8 i Gnarp är en betydande arbetsgivare med sju-nio  anställda och 
en årlig försäljning på cirka 40 miljoner kronor.

Men bensinstationen hotas av Trafikverkets senaste E4-plan, den har för-
svunnit på vägkartan.

- Det ser ut som att läget för stationen försämrats kraftigt i den nya lös-
ningen, uppger Roger Blomstrand på fastighetsägande OKQ8 i 
Stockholm.

Han betonar att det inte finns något slutgiltigt beslut om hur OKQ8 ska 
agera. Något annat markområde, för en ny station, är inte klart.

- Frågan och olika handlingsalternativ diskuteras internt. Det nuvarande 
läget vid E4 är bra, tillägger han.

Mathias Forsberg, Njurunda, har drivit stationen sedan 2006. Han gör 
det i ett aktiebolag. Försäljningen har mer än fördubblats sedan han tog 
över, det högre bensinpriset har till viss del påverkat. Under högsäsong 
kan det bli långa kundköer, det säljs mycket mer än bensin. Macken är 
även postombud på orten.

- Framtiden för bensinstationen var oviss redan då jag tog över. Nu ver-
kar det som att E4-byggstarten blir 2022, den har flyttats fram flera 
gånger. Det är bara att vänta och se, säger han.

Den senaste investeringen, en allmän uppfräschning, delades av hans 
bolag och OKQ8. Tidigare fanns planer på stora investeringar men det 
har ej blivit av på grund av ovissheten. Om vi flyttar oss längre tillbaka i 
tiden kan nämnas att OKQ8 hade cirka 30 hektar E4-mark mellan 
Årskogen och Dyrån men den såldes på öppna marknaden och ägs nu av 
Ola Wahlman i Gnarp.

- En helt ny anläggning kostar naturligtvis stora pengar, konstaterar 
Mathias Forsberg. Att Gnarp nu har två bemannade anläggningar är 
imponerande.

Circle K i Röde, före detta Statoil och 2013 utsedd till årets mack i 
Sverige, berörs inte på samma sätt av E4-omläggningen men det kan bli 
”krångligare” in- och utfarter. Däremot planeras för inlösen och rivning 
av några bostadshus öster om stationen, vid Sörfjärdsvägen. Även ett 
bostadshus mitt emot OKQ8 i Åkne försvinner.

För Harmångers och Jättendals del förläggs nya E4 väster om de cen-
trala delarna vilket påverkar affärsrörelser även om byggnader står kvar.

Sverker Söderström 
sverker.soderstrom@telia.com

Bildtext: OKQ8 i Gnarp är en betydande arbetsgivare och service-
anläggning  på orten men kan få rivas när nya E4-bygget kommer 
i gång.


