
   
Beställ annons: 076810 84 38 n 065074 13 45

Dellenbygden
Information & annonser för ALLA i Delsbo, Bjuråker, Bobygden, Friggesund, Norrbo, Näsviken & Svågadalen

andreas@spanskavillan.com n www.stockapublishing.com   

Nr 148
28 Oktober

2019

Nästa utdelning: Mån 25/11  Manusstopp: Ons 13/11

Öppet November Mån-Fre 10-17  Lörd 10-15 • 0653-151 20
Söderblomsv. 1, Kyrkbyn i Bjuråker  •  stigstradgardar.se

Stıgs Tradgårdar

Inför halloween och allhelgonahelgen
Mån-Fre 10-18 (28/10-1/11) · Lör 10-15 (2/11)

Gravsmyckning

Ljung m.m.

Lykta med 
skymningsrelä 

49:-

Pumpor till Halloween

Fågelmat
Solrosfrö 20 kg 

Strimmigt 
299:-
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Välkommen att boka tid för fotvård
Jag gör även hembesök och har försäljning av olika produkter för fötterna. 

Säljer även strumpor t ex: Stödstrumpor, antihalk, ull och strumpor med mjuk resår. 
Nu kan du boka enkelt på bokadirekt.se

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

Klassisk massage & 
kroppsterapeutiska behandlingar

073 - 501 77 43   
Per Berglöf

Ringstavägen 3 
824 70 Delsbo

Hälsa 
Harmoni 

Balans

Åsbergs Kläder

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

MASSOR AV 
HÖSTNYHETER 

HEMMA
MODEVISNING 17 NOV KL.15.00

Plats: Delsbo Folkets Hus. Visning av höstens 
mode och make up. Tacobuffé. Pris 120 kr. 

Biljetter kan köpas hos: Åsbergs kläder, Butiq Annica 
och Capricorn. Sista dag att köpa biljetter 8/11.

Emma Silén Lovén 
Dipl. nagelterapeut, utbildad spray-
tan artist & certifierad piercare

Björkgatan 6, DELSBO
Tel. 073-837 44 61

Certifierad inom Singel/volymfransar
Lashlift, Färg och form fransar/bryn, 
Piercing, Tandblekning Iconic smile, 
Spraytan, Nagelförlängning, Manikyr 

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

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

Samt sista lördagen 
i månaden 10.30-14.30.

Höstens nyheter
    har anlänt!

Många av

Modevisning 17 nov kl 15.00
Plats: Delsbo Folkets Hus
Visning av höstens mode och make up. Tacobuffé. Pris 120 kr.
Biljetter kan köpas hos: Butiq Annica, Åsbergs kläder och Capricorn
Sista dag att köpa biljetter 8/11

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

Varmt välkommen!

Salongen för skönhet & välbefinnande

Rosenseriens herrserie 
Naturlig och ekologisk 

hudvård för män

Schampo, Deo, Shave gel, 
Aftershave tonic & Fuktcreme

Till Pappa

25% RABATT 
PÅ HERRSERIEN 
Gäller så långt lagret räcker.

Stressa av med en skönt avslappnande massage
Behandlar spända och stela muskler

Eller köp ett presentkort till någon du tycker om
Rose-Marie Norlin 

Diplomerad friskvårdsmassör
 073-505 31 90  

www.rosiesfriskvard.com                       Svanbacken Strandhotell

 

 

Rosies Friskvård
Gym Massage Solarium 

10:ebehandlingenGRATIS

Spa & fotterapeut Karin Berglund 
Boka: 070661 82 72  • Strömbackav. 16 A, Bjuråker.

Du kan även boka din behandling via min hemsida.
Presentkort finns även hos Västansjö Macken.

www.lillaspasalongen.n.nu

Lilla Spasalongen för hälsa och skönhet 
FARSDAGSTIPS 

PRESENTKORT FÖR FOTVÅRD & ULLSTRUMPOR 
HERRPRODUKTER FRÅN ROSENSERIEN 

 MASSAGE • FOTVÅRD • PRODUKTER FRÅN: 
ROSENSERIEN, FÖLLINGE, NANNIC & CAI



3Dellenbygden   Tryckdatum | 2019-10-17

JULBORD MED 
UNDERHÅLLNING

THE LEGENDS
C H R I S T M A S  S H O W

BOKA PÅ: 0653-150 77 eller 
INFO@SVANBACKEN.SE 

SVANBACKEN.SE 

JOHANNESBERG 51, DELSBO

KOM OCH NJUT AV EN HÄRLIG TRERÄTTERS SUPÉ 
& UNDERHÅLLNING NÄR ”THE LEGENDS” KOMMER 

TILL SVANBACKEN DEN 13 OCH 14 DECEMBER

Förrätt: Sallad på hummerkött, 
räkor och lantchips toppas med 
regnbågsrom, gräddfil och lök

Varmrätt: Vitlöksstekt oxfilé med 
svartpepparsås, serveras med 

höstprimörer och cheddargratin-
erad potatis med rökt sidfläsk

Efterrätt: Cheesecake med smak 
av citrusfrukter och mynta

Pris: 749 kr
Dryckespaket säljes separat.

Vi bjuder på en välkomstdrink med tilltugg vid entrén.

Med utsålda konserthus - inte bara i Sverige - står nu The Legends redo med sin julshow. 
De bästa hitsen tillsammans med mycket humor och spännande julinslag är att vänta - 

i Sveriges utan tvekan populäraste nostalgiföreställning; The Legends!

Elvis Presley 
(Paul Larcombe)

Jerry Lee Lewis
(Jerry Carlson)

Roy Orbison 
(Johnny Duvert)SKIVAKTUELLA

CORROSIVE SWEDEN
METALLICA TRIBUTEBANDET
SAD BUT TRUE

VI SER FRAM EMOT ELAKA GITARRIFF, 
SMATTRANDE KAGGAR OCH MÅNGA ÖL I BAREN 

ROCK ON!

9 NOVEMBER 21.00-01.00

HÅRDROCKSKVÄLL 
PÅ SVANBACKEN!

INFO: 0653-150 77 eller 
INFO@SVANBACKEN.SE 

SVANBACKEN.SE 

JOHANNESBERG 51, DELSBO

ENTRÉ 195 KR · 18 ÅRS GRÄNS
FÖRKÖP PÅ CAPRICORN I DELSBO & 
SVANBACKEN HOTELL & KONFERENS

HÖSTSTÄMMA
23 november på

Kurser, seminarium, dans och spel
KL 13-15 Kurser 
Slängpolska från Sörmland, 
ledare Maria och Christer Bäcknert.
Fiolkurs för Magnus Gustafsson.

KL 16-17.30 Seminarium 
"Polskans historia" av 
Magnus Gustafsson

Se FB för mer information, anmälan m.m.

KL 18-23.30 Dans till spellista
(entré för dansen 100 kr dansare,
50 kr spelmän.)

I samarbete med

Arrangör
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Karina Henriksson 
Fastighetsmäklare 

070-375 75 38 
0650-933 00 

karina.henriksson@hfastighetsbyra.se

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

fastighetsaffärer och rådande marknadsläge? Jag hjälper dig gärna!

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

20 Tryckdatum | 2019-10-01  Nordanstigarn
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DellenArboristen
Säker fällning och beskärning av dina träd

Erfaren certifierad klättrande arborist
Laurent Warin • 0736 904 804

dellenarboristen.se

NU
MED

RUT!

   
  

Bjuråkers Gif 

Gymnastik

Skidor

Kom och rör på dig med Bjuråkers Gif  
Onsdagar kl.19-20

Artrosgymnastik  
Torsdagar kl. 16-17 i Friggesunds Gymnastikhall.

Skidträning 
Tisdagar och torsdagar kl. 18.30-19.30 på 
Vesslamon. 

Bjuråkers Gif 

1952Vesslavägen 11, 820 62 Bjuråker

Tel: 0653-204 05 (Kansli)
070-674 39 05 (Åke)
bgif@mbox.lidnet.se
www5.idrottonline.se/BjurakersGIF/

• Köpa Bingolotter och Sverigelotter av våra återförsäljare!
• Ange BGIF som din favoritförening hos Svenska Spel!

Stöd BGIF genom att:

HÖSTMARKNAD 
2 NOVEMBER KL. 11-15

PÅ BJURÅKERS FORNGÅRD

80-talet hantverkare och lokala matproducenter.
Servering av kålsoppa, ostkaka, hembakt 

kaffebröd, korv m. bröd, hamburgare o kôlbulle.
Klint-Olle m. vänner underhåller i caféet.

Hemköp Delsbo bjuder på glögg.

Varmt välkomna! 
Bjuråkers Hembygdsförening

0653-150 70 | www.hembygd.se/bjuraker

BILFÖRMEDLING
Sälja bilen? Anlita oss! 

Vi har mer än 30-års erfarenhet av bilbranschen!
Vi hjälper både privatpersoner och företag att sälja sina fordon. Även dödsbon. Kontakta oss, det lönar sig!

Mats Olsson 070-351 54 44  

8 Tryckdatum | 2018-05-02  Nordanstigarn

070 - 67 29 721

INGENTING  
ÄR OMÖJLIGT

www.blixtensvapen.se

JAG FIXAR  
DET MESTA!

Tel - 0700 911 900Du bjuder gästen,

vi fixar resten!

Catering när den är som bäst

 

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

Tobias: 010-45 86 696  •  radiatorvvs.se 

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

Vi är din kompletta VVS-intallatör

DellenArboristen
Fällning och beskärning av stora träd

Erfaren certifierad klättrande arborist
Laurent Warin • 0736 904 804

dellenarboristen.se

NU
MED

RUT!

Ring för information: Jonas 070-679 62 51

www.krusanga.com

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

VI KÖPER
ERT SKROT

DÄCK & FÄLG · HJULINSTÄLLNING · SERVICE · REPARATION

Delsbo 0653-108 95
Sunnansjövägen 3, Delsbo

Hudiksvall 0650-167 90
Norra Industriv. 2, Hudiksvall

ANSÖK OM EUROMASTERKORTET HOS OSS!
Med det har du möjlighet att dela upp betalningen 
på 4 månader. Ingen ränta eller avgifter.

Vi har
MICHELIN

X-ICE NORTH 4
TESTVINNARE!

NR 1 PÅ IS*

Läs mer på www.michelin.se

www.dackab.se

för dig!

VINTER- 
DÄCKEN
Nokian Hakka 9
EXTRA HÖG SÄKERHET I
VINTERVÄGLAG, ANPASSAT
FÖR NORDISKA VINTRAR

Världens första patenterade koncept
med två olika typer av dubbar som ger, 
förutom utmärkt fäste vid inbromsning och 
acceleration, ett överlägset grepp i kurvor 
och vid omkörningar både ishala och 
snöiga vägar.

· Olika dubbtyper optimerar greppet 
under extrema förhållanden.

· Garanterat stabil och balanserad 
väghållning i alla väderlekar

· Lägst däckljud och bränsleförbrukning
av alla dubbade däck i sin produktfamilj.

Michelin X-Ice North 4 

TRYGGHET OCH SÄKERHET
SOM VARAR UNDER NORDISKA
VINTERFÖRHÅLLANDEN

Optimal kombination av låg ljudnivå
och komfort vid körning på asfalterad
väg. Utmärkt prestanda på snö, både
när det gäller bromsning och acceleration.

· Nr 1 på bromsning på is, nytt och efter 
1 000 mil. 3,7 meter kortare bromssträcka 
på is när det är nytt och 4,8 meter kortare 
bromssträcka på is efter 1 000 mil.

· Exceptionell acceleration och
bromsning på is tack vare 250 dubbar.

· Dubb inspirerad av WRC-rally ger
grepp och prestanda över tid.

· Nytt specialdesignat däckmönster
som optimerar greppet under alla
vinterförhållanden.

Delbetala dina däck med Euromasterkortet!
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Gammeldags 
Julmarknad

 lördag 30 november kl 11.00 - 16.00
Plats: Delsbo Forngård

Om du själv vill sälja hantverk, bröd, godis m.m. som hör hemma på en julmark-
nad hör av er till Barbro för bordsbokning:  Vardagar 10-14, telefon 0653-104 59.

Har du lust att arbeta som volontär i en växande 
och spännande hembygdsförening i samband med 
julmarknad, spelmansstämma eller andra 
evenemang. Ring oss gärna!

Behöver du hjälp?

F-skattsedel. Hustjänstavdrag direkt på din faktura.

David Åhlund 
davidahlund@gmail.com

David Åhlund
Långby 12
820 64 Näsviken

Ring 0650-308 00 el. 076-76 76 454

• Byta fönster
• Bygga altan
• Isolera

• Renovera
• Byta tak
• m.m.

Bygdemuseum och butik
på forngården i Delsbo

Öppen vardagar  kl.10-14

Istället för surströmming blir det höstfest 
för alla ideella som ställt upp.

Plats: Bygdegården i Bricka. Dörrarna öppnar kl. 17.
Obligatorisk anmälan senast 8 november till 070-664 51 62, 

070-364 64 07 eller mail info@bjurakersstamman.se

Kom ihåg att anmäla allergier och specialkost.

Varmt välkomna! 
Bjuråkers Hembygdsförening

Bjuråkersstämman/Bjuråkers Forngård

HÖSTFEST 
16 november för IDEELLA

Världens sista föreställning, Dotterbolaget

En barnförbjuden clownföreställning om döden. I Benhuset på Katarina kyr-
kogård kämpar en ensam figur med att förstå och acceptera sitt livsvillkor, 
att allt som lever ska dö. På väg mot det nära förestående och oundvikliga 
slutet försöker hon göra oss alla odödliga med hjälp av fördelningspolitik, att 
upphäva döden genom att fullständigt uppgå i nuet, iscensätta den perfekta 

döden och att slutligen be, förbanna och böna om lite, bara lite, mera tid. Med stöd av Kulturrådet m.fl.
Plats: Hudiksvalls Teater   När: Torsdag 31/10 kl. 19.00   
Biljetter: Ordinarie 180 kr, med Scenpass 150 kr, t.o.m. 25 år 100 kr.
Säljes på Tickster.com och i entrén en timme före föreställningen.

Foto: Henrik Dahl

Scenkonst Hudiksvalls 
Vårprogram 2017

Scenkonst Hudiksvall
Stationsgatan 7
820 60 Delsbo

scenkonst@dellenkultur.nu

Scenkonst Hudiksvalls 
Vårprogram 2017

Scenkonst Hudiksvall
Stationsgatan 7
820 60 Delsbo

scenkonst@dellenkultur.nu

Vill ha hund, Teater Tittut

En dans- och dockteaterföreställning om att toklängta efter en egen hund.
Plötsligt slår den till, längtan efter en hund. Mjuka tassar, blöta pussar, gosig 
päls, fuktig nos och ögon att drunkna i. Det är värme och hjärta. Kärlek.
En egen hund som alltid viftar på svansen när den ser dig är rena lyckan. 
En bundsförvant i alla lägen. En lekkamrat och tröst i mörkret, värt allt 

eventuellt besvär. Det är en längtan så stark att du ser positivt på det mesta – saker och ting brukar 
ordna sig till det bästa. Eller? Föreställningen har nosats fram av ensemblen som fortsätter sitt samarbete 
från den interaktiva uppsättningen Busiga händer. Regisserar gör Tittuts konstnärliga ledare Sophia Segrell. 
Dockor & scenografi skapas av Lisa Kjellgren Almstig. Tittut välkomnar Hugo Therkelson som bidrar med 
de suggestiva ljudeffekterna. Spelare tillika dansare är Tobias Ulfvebrand som även står för musiken
och koreografin.
Plats: Staffansgården, Delsbo   När: Söndag 10/11 kl. 11.00   
Biljetter: 60 kr. Säljes på Tickster.com och i entrén en timme före föreställningen.

Foto: Jonas Jörneberg

Scenkonst Hudiksvall - en del av Riksteatern • Adress: Stationsg. 7, 824 43 Delsbo
scenkonst@dellenkultur.nu • hudiksvall.riksteatern.se

Med reservation för ev. tryckfel eller slutförsäljning

Proxy, Norrdans

Dans. En explosion av mänsklig närvaro och kommunikation!
Proxy är ett verk som vill närma sig. Ett verk om närhet och närvaro. Proxy 
har ett trängande behov av att kommunicera och vara i dig nära. Verket 
undersöker kroppens semantik och (o)förmåga att förmedla ett språk. Proxy 
producerar närvaro och påkallar moment av NU, likt ilningar.

Plats: Kulturhuset Glada Hudik   När: Torsdag 14/11 kl. 19.00   
Biljetter: Ordinarie 180 kr, med Scenpass 150 kr, t.o.m. 25 år 80 kr.
Säljes på Tickster.com och i entrén en timme före föreställningen.



VI HAR ETT STÄNDIGT 
VÄXANDE SORTIMENT 

av ekologiskt, krav, vegan, intolerans, 
mångkulturellt och bra priser. 

Vi vill helt enkelt vara en butik för alla!

FLERA LOKALA 
PRODUKTER FRÅN T EX

Honung från Svågadalen och Delsbo, Hälsingesåpa, 
Dellenmejeriet, Såskungarna, gurka och tomater från Järvsö, 

Loossenap, Delsbo Charkuteri m fl.

MERVÄRDEN SÅ SOM:
Posten brev&paket, Systemombud (Beställ gärna själv på 

systembolaget.se), ATM, Resevaluta, Receptfria läkemedel, 
Mat & Salladsbar, Manuell Deli, Coffeedream, Lottombud, ICA's 

Matkasse och GLADA MEDARBETARE.
Klippkort i Mat-/salladsbaren, vi bjuder på var 10:e lunchlåda. 

Fråga efter klippkorten i kassan.

Systrarna Ericsson 
med personal hälsar alla 

en skön och fin Allhelgona!

OMBUD

Vi har 

receptfria 
läkemedel 
för dig över 18 år

ÖPPETTIDER ALLHELGONAHELGEN
LÖR 2/11  KL. 8-19    SÖN 3/11  KL. 10-21

0653168 10 • Öppettider: Vardagar 08-21 Lördagar 08-21 Söndagar 10-21
Följ oss gärna på FACEBOOK för många bra erbjudanden och events i butiken.

Tjejer och killar 65+   Se hit!
PÅ TISDAGAR HAR NI 5% RABATT PÅ DET NI HANDLAR I BUTIKEN! 

Fråga efter seniorkortet i kassan. Gäller ej spel, lotter, tobak eller systemvaror.

Potatis i lösvikt
Sverige. Anderssons Potatis i Hög. 
Ord. 12:90/kg. MAX 5 kg/kund.

5:-/kg

Färsk fläskfilé
Danmark. 
Ord. 92:90/kg.

69:-
/kg

Butiksgrillad kyckling 
ICA Svensk. Rå vikt 1250 g. 
Ord. 49:90/st.

3990
/st

D e s s a  e r b j u d a n d e n  g ä l l e r  t o r s d a g  3 1 / 1 0  -  s ö n d a g  3 / 1 1
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Allt inom hårvård-fransförlängning-makeup

Maria Wennberg • Köpmangatan 10, 824 70 Delsbo • Tel. 070-364 53 97

Försäljning inom hårvård-hudvård-makeup i ekologisk f in kvalitet

Salong Beauty Hair & Body

070-595 58 64
Hamngatan 25, Hudiksvall
Ulrika Eriksson, Diplomerad Hundfrisör

Bredåker 44, Delsbo    
e-post: bengt@olskims.se  •  www.olskims.se
0653-103 60, 070-530 64 55

Dags för Spolarvätska och Glykol, blå, 
gul och röd samt övriga glykoler

Vi har 5, 25 och 200 liters förpackning

Ring 070 530 64 55 och beställ för 
leverans innan kylan och halkan slår till

Städning & flytt-hjälp
i  n o r r a  H ä l s i n g l a n d ®

0650 – 300 10

Städning & flytt-hjälp
i  n o r r a  H ä l s i n g l a n d ®

0650 – 300 10

Städning & flytt-hjälp
i  n o r r a  H ä l s i n g l a n d ®

0650 – 300 10

Delsbo
Industrihandel

Smedjegatan 10.  (i f.d. Säckens lokaler)
824 70  Delsbo, tel 0653 10101, Jourtelefon: 073 986 50 02

Elmotorer

www.delsboindustri.se

0653-104 25
JAKTIADELSBO.SE
STORG. 16 DELSBO

FARSDAGSTIPS

DELSBO
JAKT  -  FISKE  -  HUND  -  OUTDOOR

895:-
Ord.995:-

FLANELLSKJORTOR Från 199:-

ULLSTRUMPOR Från 99:-/par

KNIVSLIP 795:-

CRAFT ULLUNDERSTÄLL 
Tröja & Långkalsong. 



WWW.POLARISSVERIGE.COM

* Erbjudande inkl. moms. Gäller alla Sportsman-modeller terräng och traktor (ej barnmaskiner). Monteringskostnader kan tillkomma. Vi reserverar oss för  
slutförsäljning, tryckfel och prisjusteringar.  Kan inte kombineras med andra erbjudanden. Gäller så långt lagret räcker dock som längst till 31/12-2019.
Pris Sportsman 570 från 84.875:- inkl moms.

VINSCH • PLOGFÄSTE • PLOGRAM • PLOGBLAD

KÖP EN SPORTSMAN OCH FÅ ETT  
POLARIS PLOW-KIT PÅ KÖPET*

PLOWER
POWER!

12.000:-SPARA
UPP TILL

Återförsäljare för 
husbilar och       

tillbehör

HÄLSINGLANDS  STÖRSTA 
RIDSPORTBUTIK!

HÄLSINGLANDS  STÖRSTA 
RIDSPORTBUTIK!

STORT URVAL 

REFLEXTÄCKEN
FLERA FÄRGER

STORT URVAL 

REFLEXTÄCKEN
FLERA FÄRGER

KOM IN & KIKA PÅ 
POLARIS MODELLER 

FÖR 2020
STORT UTBUD AV BEG. FRÅN 30 000:-

Släpvagn
inför vintern

Vi har snöslungan 
  för dina behov!

Öppettider
Vardagar 07.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

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



Delsbo28 oktober–3 november, 2019

Fylld med goda 
erbjudanden!

Butiksnamn

Priserna gäller v 44 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 
Lokala avvikelser kan förekomma.

Svensk entrecôte
Dalsjöfors, Sverige, färsk, i bit, ca 800g  

Färska kryddor
Sverige, ekologiskt odlade,  
 klass 1, i kruka

Svensk entrecôte

129:-/kg

Tuc kex
 

Max 5 köp/hushåll/vecka 44

Lösviktsgodis
Smått & gott 
Max 3 kg/hushåll/vecka 44

4995
/kg

Kaffe
Löfbergs, malet, gäller ej ekologiskt,  

 
Max 3 köp/hushåll/vecka 44

20:-/st

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge,  

 
Max 1 köp/hushåll/vecka 44

10:-/st

119:-/kg

5:-

28 oktober–3 november, 2019

Fylld med goda 
erbjudanden!

Butiksnamn

Priserna gäller v 44 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 
Lokala avvikelser kan förekomma.

Svensk entrecôte
Dalsjöfors, Sverige, färsk, i bit, ca 800g  

Färska kryddor
Sverige, ekologiskt odlade,  
 klass 1, i kruka

Svensk entrecôte

129:-/kg

Tuc kex
 

Max 5 köp/hushåll/vecka 44

Lösviktsgodis
Smått & gott 
Max 3 kg/hushåll/vecka 44

4995
/kg

Kaffe
Löfbergs, malet, gäller ej ekologiskt,  

 
Max 3 köp/hushåll/vecka 44

20:-/st

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge,  

 
Max 1 köp/hushåll/vecka 44

10:-/st

119:-/kg

5:-

VECKA 44 
Priserna gäller 
28/10 – 3/11, 
2019 
med reservation för ev 
slutförsäljning och 
tryckfel.



28 oktober–3 november, 2019

Fylld med goda 
erbjudanden!

Butiksnamn

Priserna gäller v 44 2019 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 
Lokala avvikelser kan förekomma.

Svensk entrecôte
Dalsjöfors, Sverige, färsk, i bit, ca 800g  

Färska kryddor
Sverige, ekologiskt odlade,  
 klass 1, i kruka

Svensk entrecôte

129:-/kg

Tuc kex
 

Max 5 köp/hushåll/vecka 44

Lösviktsgodis
Smått & gott 
Max 3 kg/hushåll/vecka 44

4995
/kg

Kaffe
Löfbergs, malet, gäller ej ekologiskt,  

 
Max 3 köp/hushåll/vecka 44

20:-/st

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge,  

 
Max 1 köp/hushåll/vecka 44

10:-/st

119:-/kg

5:-

Massvis med klipp i butiken 

Demos och bjudningar varje dag 

Måndag grillar Delsbo Chark 
utanför butiken

Fredag bjuder vi på tårta
vi börjar klockan 10 och håller 

på så länge lagret räcker!

BYGGNATIONEN 
ÄR KLAR OCH 

VI FIRAR HELA 
VECKAN LÅNG!

"Välkommen in till Delsbos fräschaste matbutik"
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Kontakta oss för mer 
information 0650-164 60
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.

Skrot & 
metaller
Vi köper alla typer av järn-
skrot, metaller och kabel. 
Behöver du en gårdsstäd-
ning 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.

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.

NÄR DET GÄLLER

KRAN & LYFT - SKROT & METALLER

Lördag 2 november kl. 11.00–15.00

Många hantverkare är på plats. I det stora 
tältet kan du värma dig vid elden och det 
kommer att finnas korv, ostkaka, klämma, 
kolbulle, kaffe och fikabröd att köpa. Inne i 
husen tänder vi i de öppna spisarna. Det blir 
ponnyridning för barnen och klockan 13.00 
bjuder tomten på godis.

Missa inte en trivsam dag på Ersk-Mats! 

nordanstig.se/erskmats

Nu gläntar vi på dörren till julen! 
Ersk-Mats julmarknad

17Nordanstigarn   Tryckdatum | 2019-09-30

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!

Tel - 0700 911 900
Du bjuder gästen,

vi fixar resten!

Catering när den är som bäst
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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

Välkommen 
till Hälsinglands största tygbutik! 

Nu även med garner i sortimentet!

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

Öppettider

Besöksadress: Stationsvägen 46,  
829 23 Gnarp

0652-240 30   info@wahlmantextil.com  
www.wahlmantextil.com

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

Dags för nya gardiner
Mörka höstkvällar framför brasan med en kopp kaffe i 
goda vänners sällskap. Nya gardiner som omvälver 
rummet i brasans sken! Kan det vara mer romantiskt?

Det är ju också snart dags att förbereda inför julen.

17Dellenbygden   Tryckdatum | 2017-09-20

TVÄTTA BILEN I
Delsbos NYA biltvätt!

Välkommen till

DÄCKSKIFTE 
300:- BOKA TID! 

Vi säljer även däck

Storgatan 9. Tel. 0653-104 50

Bror Andersson, Delsbo

Birgitta Persson, Delsbo

Lösning till krysset i 
Dellenbygden nr 147
Grattis till en Trisslott var!

Inga fasta öppettider, kontakta mig före besök.
Du kontaktar mig enklast på tel. mejl eller facebook.

Jag hämtar/levererar din cykel efter överenskommelse

Fortsätt cykla i höst/vinter 
Dubbdäck från 449:-/st inkl. mont. 

Har du redan däck monterar jag dem för 300:-/cykel. 

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

 
Tryck: Sib-Tryck H

olding AB | 2019-10-17 l     l
 

G
ruppförsändelse till hushåll och företag
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DELSBO GRÄV & SCHAKT AB
Allt inom markentreprenad   070-371 09 59

Jordvärme
Vatten & Avlopp
Husgrunder
Dränering
Planering
Justering
Kabelgrävning
Grus & singel
Pumpbrunnar
Slamavskiljare
Vedhantering m.m.

Ska ni byta ut ert 
avlopp eller enbart 
efterföljande rening?
Vi har alla lösningar

Vi tittar på tillgänglighet och dimen-
sionerar avloppet utifrån era behov.

Vi gör även en markanalys med 
perkulationsprov och söker tillstånd 
hos kommunen.

Utför hela installationen, allt för en 
driftsäker anläggning.

Kontakta oss för kostnadsförslag.

Husdränering!
Sänk dina uppvärmningskostnader 
med fuktspärrsteknik patenterad 
från Optidrain

Kostnadsfri 
offert!

Vi ombesörjer 
rot-avdraget.

Installatör

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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Vi erbjuder helhetslösningar
– vi säljer och monterar din kamin!

JUST NU!

3000 kr 
i rabatt

JUST NU!

3000 kr 
i rabatt

JUST NU!

3000 kr 
i rabatt

Dovre 425 
Ord. pris 16.900

Dovre 40 CB 
Ord. pris 12.900

Westbo Victoria 85 
Ord. pris 17.900

Ka
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 3
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11
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Forsavägen 5, Harmånger • 0652-307 81 • info@varmebutiken.nu

A+

A

A

Funderar du på att 
sälja din bostad?
Kontakta mig, jag har 10 års erfarenhet av branschen!
070-694 30 28 · asa@maklartorget.com · maklartorget.com

Kundomdömen hittar

du på min hemsida!



Isolering av vind

Isolering av vägg

Isolering av golv

SPARA PENGAR  
MED ISOCELL – CELLULOSAISOLERING FRÅN NATUREN

Framställs från bl.a. Aftonbladet och 
Expressen

•   NATURLIGT FUKTREGLERANDE • HÖGRE BRANDSÄKERHET

• BÄTTRE LJUDISOLERING • GOTT FÖR MILJÖN

Isolering av vägg 
Lösullsisolering är ett utmärkt val vid 
isolering av väggar. I väggar instal-
lerar vi cellulosan med ca 45-60 kg/m3 
beroende på konstruktionen. Isocell 
cellulosaisolering fyller ut konstruk-
tionen till fullo och vi lämnar livstids-
garanti mot sättningar när installatio-
nen utförs av våra certifierade 
installatörer. 

Isolering av vindsbjälklag
För kallvindar rekommenderas ett 
lager om ca 50 cm med Isocell cel-
lulosaisolering. Här installerar vi 
lösullen lösblåst med ca 28 kg/m³ 
och ett sättningspåslag om 10-15% 
beroende på tjocklek. Det går även 
utmärkt att isolera vindsgolv när vin-
den används till förråd för de boen-
de. Då packar vi isoleringen lite hår-
dare, ca 40-50 kg/m³.

OSB/Plywood

ISOCELL

Isolering av snedtak
Vid nyproduktion isoleras snedtak vanligtvis från insidan 
genom lufttäthetsduken (ångbroms/ångspärr), vilket ger 
ett inspekterbart resultat. Vid renovering kan ibland 
isoleringsarbetet utföras från utsidan istället. I sned-
tak används 38-50 kg/m3. Tack vare att vi använ-
der en modern metod med lösull är det oftast 
bara fantasin som sätter begränsningar!

Gipsskiva
OSB/Plywood

Glespanel 28x70

ISOCELL

Stomme

Spikläkt 28x70

Ångbroms

Fasadpanel

Gipsskiva

Glespanel 28x70

TakstolTakbeklädnad
Läkt 28x70

Takduk

Skiva

Ångbroms

Hur vi värmer och isolerar våra hus blir allt viktigare för att få en miljö- och ener-
gieffektiv tillvaro. Ökade kostnader för uppvärmning har lett till att intresset för att 
tilläggsisolera sitt hus också har ökat. Rätt isolering kan spara mycket pengar, 
samtidigt som det är viktigt att göra rätt för att undvika fuktproblem.
Utöver det kvalitetsarbete som utförs när du vänder dig till oss så är den 
isolering vi använder av högsta kvalitet, miljövänlig samt ger sänkta ener-
giskostnader.

GRATIS BESIKTNING OCH PRISOFFERT!

P-A Ekvall 
070-650 17 63 
pa@isoler-teknik.se

Kenneth Schmidt 
070-650 17 64 
kh@isoler-teknik.se

www.isoler-teknik.se

Gävleborgs Isoleringsteknik AB  •  Box 1092  • 824 12 Hudiksvall

ISOCELL cellulosaisolering är fuktregle-
rande. Den är inte bara mycket genom-
släpplig för vattenånga, den kan också 
transportera fukt i fibrerna. Isocell lyckas 
med detta konststycke, utan att förlora 
sina isolerande egenskaper.

Fukttransport i konstruktionen fungerar 
genom diffusion, det vill säga från varmt  
till kallt. Uppnår lufttemperaturen dagg-
punkten, uppstår kondens. Cellulosan har 
en kapillär ledningsförmåga, dvs. den 
absorberar bildad fukt  och verkar på så 
sätt mot diffusionsriktningen. På  så sätt 
blir cellulosa en värdefull fuktbuffert, sär-
skilt om det bara är möjligt att torka ut 
konstruktionen på rumssidan, som t.ex.  
vid oventilerade plana tak, invändig tilläggs- 
isolering eller renovering. Isocell cellulo-
saisolering möglar inte själv och skyddar 
dessutom intilliggande komponenter.
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Förboka platser på: www.sveabio.se   Tel: 0653-101 35
Med reservation för ändringar i programmet      

Angel has fallen

Sön 27/10 - 19.00  15 år

Secret Service agenten Mike Banning har blivit oskyldigt anklagad för 
att ha försökt mörda presidenten och måste till varje pris försöka avslöja 
det verkliga hotet och rentvå sig själv. I sina försök att avslöja allt så 
måste han undvika sin egen organisation och FBI.

Regi: Ric Roman Waugh Skådespelare: Gerard Butler, Piper Perabo, 
Morgan Freeman

Förfärliga Snömannen

Sön 27/10 - 14.00  7 år

När tonåringen Yi stöter på en ung yeti på taket av sin lägenhetsbyggnad 
i Shanghai, ger hon och hennes busiga vänner Jin och Peng honom 
namnet Everest och inleder en episk resa för att återförena den magiska 
varelsen med sin familj på jordens högsta punkt. Men trion måste hela 
tiden ligga ett steg före Burnish, en rik man som vill fånga en yeti, och 
zoologen Dr. Zara, för att hjälpa Everest att ta sig hem.

Regi: Jill Culton, Todd Wilderman Skådespelare: Chloe Bennet, Albert Tsai

Fåret Shaun - Farmageddon

Ons 30/10 - 14.00  BT

Fåret Shaun är tillbaka med ett nytt äventyr. Den här gången kraschlan-
dar en utomjording på gården och fåret Shaun tar på sig uppgiften att 
se till att den kommer hem igen innan en ondskefull organisation kan 
fånga den.

Regi: Will Becher, Richard Phelan

Tre sekunder

Ons 30/10 - 19.00  15 år

På uppdrag av polisen måste en före detta fånge in i fängelse igen, med 
ambitionen att infiltrera maffian. Baserad på Roslunds & Hellströms bok 
"Tre sekunder".

Regi: Andrea Di Stefano Skådespelare: Ana de Armas, Rosamund Pike, 
Joel Kinnaman, Clive Owen

Dora and the lost city

Fre 1/11 - 16.00  7 år

Efter att ha tillbringat större delen av sitt liv med att upptäcka djungeln 
tillsammans med sina föräldrar var ändå inte Dora förberedd för det 
största äventyret i hennes liv - gymnasiet. Som van upptäckare finner 
sig Dora snabbt och leder Boots (hennes bästa vän och tillika apa), 
Diego, en mystisk djungelinvånare och ett gäng tonåringar på ett äventyr 
där de inte bara måste rädda hennes föräldrar utan även lösa mysteriet 
bakom den försvunna staden av guld.

Regi: James Bobin Skådespelare: Isabela Moner, Eva Longoria, Michael Peña, 
Jeffrey Wahlberg

DELA MED EN KOMPIS
Erbjudandet 3 för 1 kan du dela med 
en kompis. Tillsammans betalar ni 
bara för paret med högst pris.

Vi får in leveranser med nya märkes-
bågar varje vecka. Välkommen in!

Betala för 1 par 0:- 0:-
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e

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 tre paren
• Behåll alla själv eller dela med en kompis
Vi får in nya bågar varje vecka. Välkommen in!  
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Behåll alla själv eller 
dela med en kompis

3 FÖR 1

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 16/11 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

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

Västansjö 
Måleri

070-529 50 67



Monterat & Klart 
till fast pris!

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

Erbjudanden och rabatter gäller t.o.m. 29/2-2020 eller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel. Delbetalning gäller endast med Mekonomens svarta kort och priserna avser 4 månader utan ränta och avgifter. Mer information se villkor på mekonomen.se

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

Vi servar & reparerar alla bilmärken!

Vinterdäck
Dubbdäck, 4 st, 15 tum 

195/65  från  3.900:-
Delbetala 4 månader 975:-/mån

Dubbdäck, 4 st, 16 tum 
205/55  från  4.000:-

Delbetala 4 månader 1.000:-/mån

Vi har

Däckhotell

Motor-
värmare
DEFA motorvärmare 

inkl. kupéuttag  5.499:-
Delbetala 4 månader 1.375:-/mån

Passar detta din bil? Kontakta 
Mekonomen Direkt på 0771-72 00 00 

eller se mekonomen.se/varmbil

Extraljus
3st. Halogen-extraljus 

 4.999:-
Delbetala 4 månader 1.250:-/mån

Ljusramp LED
 från 4.899:-

Delbetala 4 månader 1.225:-/mån

Vissa bilar behöver en så kallad 
CANbus-ledningssats. Den finns 

att köpa till för 1.195:-

Vi 
släcker 

dina 2:or

10039
ISO/IEC 17020 (C)

GRÖN VERKSTAD 10039
ISO/IEC 17020 (C)

GRÖN VERKSTAD

Vi har 

Lånebilar    

Lånecyklar    

Däckhotell
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Skicka in din lösning innan den 13 nov till: 
Dellenbygden, Strandvägen 33, 824 96 STOCKA
Du kan också skanna/fota din lösning och mejla till andreas@spanskavillan.com

Dellenbygden nr 148
Två personer med rätt svar 
vinner en trisslott var!

Obs. Märk gärna 
ditt brev eller mejl 

med "Korsord"!

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...

Tel - 0700 911 900Du bjuder gästen,

vi fixar re
sten!

Catering när den är som bäst

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

Delsbo Veterinärpraktik
Veterinärvård i lugn & trivsam miljö

www.delsboveterinarpraktik.se 

Tidsbokning  
0653-71 79 71
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Anders Bergström 070-555 73 12
Tjärna, Bjuråker

Skog & Schakt 
Hälsingland

Avlopp
Husgrunder
Fuktisolering
Trädfällning

Dränering
Jordvärme

Dikning
m.m.

Det mesta inom markarbeten!

Komplett avloppsystem till 
konkurrenskraftiga priser

Gräventreprenad

Norlins Elektriska
Installation och Service

Patrik: 070-688 64 07

patrik.norlin@telia.com

BESVÄRLIGA TRÄD?
Kontakta Hälsinge A.T.F. för experthjälp

Vi hjälper dig med
• Fällning och beskärning
• Bortforsling av grenar och virke
• Manuell avverkning/gallring & röjning
• Stubbfräsning
• Trädgårdsskötsel

072-559 61 27
www.halsingeatf.se

Julmarknad 
Bricka Bygdegård, Bjuråker

9/11 
kl.11-15

Kom och titta och ta en fika.
Välkomna! 

Vid frågor mejla annelzw@gmail.com

Ring och boka tid 
Anita 0653 - 200 80

Västansjö, Bjuråker

LGL Maskin i Gnarp AB
Det självklara valet vid maskininvesteringar, 
med lång erfarenhet och stort kunnande! 

Rödsbacken  104 • 829 61 Gnarp
Kontor: 0652-200 67 
Lars-Göran Lindgren 070-340 96 61 larsgoran@lglmaskin.se 
Fredrik Lindgren 070-360 43 34 fredrik@lglmaskin.se

Vi har även nya och begagnade grävmaskiner m.m.

Vi säljer & köper, byter in din gamla maskin 
samt erbjuder service & support.  
Bra finansiering!

Volvo L45G-13 
med nya Nokian snödäck

MÖRE 
dumpervagnar 
6 & 9 ton 
hemma för 
direkt leverans



LIVE-OPERA!
Madama Butterfly Puccini
Hui He gör huvudrollen som Cio-Cio-San, geishan som ger allt för 
den amerikanska sjöofficeren Pinkerton, som sjungs av Andrea 
Carè. Elizabeth DeShong är hennes hängivna följeslagerska Suzuki, 
och Paulo Szot gör Sharpless för första gången. 
Dirigent: Pier Giorgio Morandi. Regi: Anthony Minghella

Lör 9/11 - 19.00   Längd: Ca 3 tim 15 min    

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

Fler filmer för 27/10 - 1/11 hittar du på sidan 16

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

En man man kallar Gök-Olle

Sön 3/11 - 19.00  

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

En dokumentärfilm av Bo Silwer. 

Husdjurens hemliga liv 2 

Sön 10/11 - 14.00  7 år

Uppföljaren till den animerade filmsuccéen från 2016 om vad våra 
husdjur gör på dagarna när vi inte är hemma.

Regi: Chris Renaud Skådespelare (sv. ver): Erik Haag, Fredde Granberg, 
Kodjo Akolor, Mikaela Ardai Jennefors, Maria Möller m.fl.

Jag kommer hem igen till jul

Ons 13/11 - 19.00  

Världsstjärnan Simon kommer hem till Sverige för att fira jul. I det 
lilla samhället han växte upp arrangerar hans bror Anders den årliga 
julkonserten och Simon har övertalats att vara med. Anders, som alltid 
levt i skuggan av sin bror, är inte helt nöjd med detta. Simon däremot 
tar lätt på det hela, tills gamla minnen väcks till liv och han konfronteras 
med begravda familjehemligheter.

Regi: Ella Lemhagen Skådespelare: Peter Jöback, Suzanne Reuter, 
Johannes Kuhnke, Jennie Silfverhjelm, Loa Falkman

Hustlers

Ons 20/11 - 19.00  11 år

Inspirerad av en sann historia får vi följa några f.d. strippor som bestäm-
mer sig för att slå till mot sina Wall Street-kunder.

Regi: Lorene Scafaria Skådespelare: Jennifer Lopez, Constance Wu,  
Cardi B, Lili Reinhart, Keke Palmer, Julia Stiles, Lizzo, Mercedes Ruehl

Quick

Fre 15/11 - 19.00  15 år

Den fängslande sanna historien bakom Sveriges största juridiska 
skandal hittills, historien om Hannes Råstam som var fast besluten att 
bevisa Thomas Quicks oskuld. Men ingen var intresserad av att frikänna 
Sveriges värsta seriemördare, en kannibalistisk våldtäktsman som 
dömts för åtta mord och som erkänt ytterligare 25. Berättelsen lägger 
ett pussel för betraktaren att följa som bit för bit avslöjar den otroliga 
historien bakom Thomas Quick-fallet.

Regi: Mikael Håfström Skådespelare: David Dencik, Jonas Karlsson,  
Suzanne Reuter, Alba August, Johan Hedenberg

Doctor Sleep

Sön 10/11 - 19.00  

Doctor Sleep utspelas många år efter vad som hände i "The Shining". 
Den synske Danny är nu vuxen och möter en ung flicka vars krafter 
påminner om hans egna. Han känner ett ansvar att skydda henne 
från sekten The True Knot, som jagar barn med krafter i sökandet på 
odödlighet.

Regi: Mike Flanagan Skådespelare: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, 
Jacob Tremblay

Toy Story 4 - Svenskt tal

Sön 24/11 - 14.00  7 år

Woody har alltid känt sig säker på var han hör hemma och att hans 
viktigaste uppgift är att ta hand om sitt barn, vare sig det är Andy eller 
Bonnie. Men när Bonnie skaffar sig en ny mycket motvillig leksak som 
kallas ”Gaffe” startar en äventyrsresa tillsammans med nya och gamla 
vänner som kommer att visa Woody hur stor världen kan vara för en 
leksak.

Regi: Josh Cooley Skådespelare: Jan Mybrand, Fredrik Dolk, 
Anette Belander, Ole Ornered

Marianne & Leonard: 
Words of love

Sön 24/11 - 19.00  BT

En djupdykning i förhållandet mellan musikern Leonard Cohen och hans 
norska musa Marianne Ihlen.

Regi: Nick Broomfield

MONUMENTET (KLINT-OLLE)

Tis 5/11 - 19.00  

Om en människas kamp mot överhet och dumdryg byråkrati. 
En dokumentär om filosofen, musikern och bonden Klint-Olle Jonsson 
av Erik Strömdahl och Åsa M. Eriksson. 
Klint-Olle lever enkelt och lite utanför samhällets normer på sin gamla 
släktgård Fjärdsätter utanför Delsbo. Han sköter gården med egna eller 
gammeldags metoder, men länsveterinären som irriterat sig på Olles 
egensinniga livsstil hävdar – trots en annan veterinärs bedömning - att 
Olles kor är undernärda och misskötta. Bland annat hävdar han att Olles 
vindskydd inte uppfyller reglerna till 100 %. 1998 får han djurförbud, 
varefter samtliga 42 kor avlivas under dramatiska omständigheter.  

I sin sorg gör Klint-Olle ett enormt monument av ved, där man i ett mosaikmönster av olikfärgade ändträn 
kan se korna på deras Golgata-vandring mot döden. Olles livsfilosofi att leva enkelt och sköta sina djur som 
man gjorde förr i tiden har fått sig en rejäl törn och man kan känna vreden när han tar fram ett av sina många 
dragspel. Intensivt och hårt spelar han omkull varenda veterinär så långt ögat når… Tragiskt nog brann 
gården ner i februari 2011. I dag är det skogen, sågen, kärleken och musiken som fyller hans liv.  

En film om Klint-Olle, Makten och Djuren    

MONUMENTETMONUMENTET
En film om Klint-Olle, Makten och Djuren 

Är det för att han kör sitt eget race som han får betala ett så högt pris?
Regi:  Åsa M Eriksson och Erik Strömdahl

Producerad med stöd från Film Gävleborg
© 2007 ESFilm / Labyrintfilm

Terminator: Dark Fate 6/11

Ons 6/11 - 19.00  15 år

Människans motståndskraft har tvingat Skynet att skicka alltmer 
utvecklade Terminators för att utrota hotet från mänskligheten en gång 
för alla. För 27 år sedan försökte de eliminera den framtida rebelledaren 
John Connor, men en ohelig allians av vänner och fiender ändrade 
framtiden innan den inträffat och hindrade Skynet från att bli till. Frågan 
är om det räckte att ändra tidens gång för att rädda människorna från 
sitt öde?

Regi: Tim Miller Skådespelare: Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, 
Linda Hamilton


