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Teckningskurs

 
HöstlovskursHöstlovskurs

Teckningskurs för vuxna. Du får gärna vara 
nybörjare!  4  torsdagar  i  November  kl.18.30 - 21.00

 28/10 och 30/10, kl.10 -16        
 För barn och tonåringar

Teckning och målning    Välj 1 eller 2 dagar
 Medtag egen lunch + inneskor    Pris: 500 kr per dag 

Plats: Gunillas ateljé    i Mellanfjärden 
 Tel: 0705110241, info@schelin-ill.se , www.schelin-ill.se, 

 Pris:1000 kr.  Ring gärna för mer info!  Anmälningsavgift 100 kr 21okt.

1919 2019

Outlet Bilcenter 

Vi har för det mesta 20-30 bilar till salu!

Begagnade bilar i Jättendal

070-351  54 44 

Lördagen den 2 november hålls den årliga 
julmarknaden på Ersk-Mats. Priset för en 
säljplats med bord är 100 kr. Du bokar din 
plats genom Anna Krohn på 072-238 59 90.

nordanstig.se/erskmats

Är du hantverkare?

Sälj dina saker på 
Ersk-Mats julmarknad

Höstfärger
Midsommarafton i Stocka 2019

Bara drygt 8 månader till nästa 
midsommar!
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GUDSTJÄNSTER 
BERGSJÖ 
16 oktober, onsdag kl. 8.00-8.30 Taizémässa i  
Trefaldighetskapellet. 
20 oktober, 18 e. tref. kl. 11.00 Ekumenisk guds-
tjänst.  Fredrik Unger och Edwin Sikot.  
Kaffe och smörgåstårta 
23 oktober, onsdag kl. 8.00-8.30 Taizémässa i  
Trefaldighetskapellet. 
27 oktober, 19 e. tref. kl. 11.00 Mässa.  
Fredrik Unger. 
 
ILSBO 
20 oktober, 18 e. tref. gemensamt i Bergsjö och  
Hassela.   
27 oktober, 19 e. tref. kl. 15.00 Mässa.  
Fredrik Unger. 
 
HASSELA 
20 oktober, 18 e. tref. kl. 15.00 Mässa.  
Fredrik Unger och Edwin Sikot.     
27 oktober, 19 e. tref. gemensamt i Bergsjö och 
Ilsbo.  
 
 
SYFÖRENINGARNA 
Bergsjö, måndag 14 oktober kl. 13.00 
Måndag 21 oktober kl. 13.00 
Hassela, tisdag 15 oktober kl. 12.00 
Ilsbo, torsdag 17 okober k. 13.00 
 

DAGGRUPPERNA 
Bergsjö, onsdag 16 oktober kl. 13.00  
~ Minnen från förr ~  
Hassela, tisdag 22 oktober kl. 13.00  
 ~ Katrin & grabbarna ~ 
Ilsbo, onsdag 23 oktober kl. 13.00  
 
 

 

 

 

 

 

BERGSJÖ FÖRSAMLING 

 

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 
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 

SOPPLUNCH MED RÖDA KORSET 

Bergsjö församlingshem  
Onsdag 23 oktober kl. 13.00  
Underhållning. Kostnad: 50 kronor/person 
 

Anmälan senast måndag 21 oktober, 0652-109 76 

BERGSJÖKONFERENSEN 
Till årets ekumeniska gudstjänster kallas talare av  
Filadelfiakyrkan. Det blir pastor Anders Jansson  
från Näsviken. 
 

Gudstjänster hålls: 
Fredag 18 oktober kl. 19.00 i Filadelfiakyrkan.  
Kyrkkaffe. 
Lördag 19 oktober kl. 18.00 i Lönnbergskyrkan.  
Kyrkkaffe. 
Söndag 20 oktober kl. 11.00 i Bergsjö kyrka.  
Kaffe och smörgåstårta.  

VUXENKONFIRMANDGRUPP 

Sista chansen att anmäla sig till höstens  
vuxenkonfirmandgrupp. Vi börjar vecka 43.  
Hör av dig till Fredrik Unger: 070-280 33 21 
eller fredrik.unger@svenskakyrkan.se 
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Nytt

Kvissleby

Via vår nätbutik Online kan du planera och göra hela 
ditt inköp från oss. På vår hemsida kan du läsa mer!

Direkt från ica.se/kvantumkvissleby

Man reser, njuter av det goda livet, tar dagen 
som den kommer och erbjuds rabatter. Ja, 65 
är helt klart det nya 25. Och oavsett var du än 
befi nner dig i livet vill vi att du ska kunna 
njuta av bra mat. Här hos oss fi nns garanterat 
något som faller dig i smaken. På våra utvalda 
seniorrabattsdagar ger vi dig som är 65 år 
eller äldre 5% rabatt på hela ditt köp. Din 
seniorrabatt är en av många goda anledningar 
att komma in till oss och botanisera bland 
våra vardagsvaror och lokala delikatesser.
För att få din rabatt drar du som vanligt ditt 

ICA-kort eller legitimerar dig i kassan. Varje 
gång du drar ditt kort samlar du bonus som 
ger dig fi na erbjudanden längre fram. 
Hoppas att du stannar till och pratar en stund 
med oss i personalen. Vi fi nns till för dig!
Varmt välkommen till oss på ICA Kvantum!

Erik & Katarina med medarbetare
ICA Kvantum Kvissleby

Seniorrabatt

Så fungerar senioraba� en:
• Gäller från det året du fyller 65 år.

• Du har ett ICA-kort.

• Rabatten laddas automatiskt
  och på hushållets alla kort.

• Om du självscannar – glöm inte
  att klicka i rabatten i skärmen.

• Gäller ej köp av spel, tobak, 
   lotter eller receptfritt. Rabatten
   går ej att kombinera med andra
   kron- och %-rabatter.

• Du måste ha dragit ditt ICA-kort
  hos oss minst en gång de senaste
  fyra månaderna.

Livserfarenhet lönar sig!

5%
vid ett köptillfälle 
varje tisdag eller 

onsdag!

Fri frakt på köp 

över 1500 kr!

10 %
på första köpet



4 Tryckdatum | 2019-10-03  Nordanstigarn

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

15 oktober, tisdag    
S:t Eriks kapell Gnarp 
Kl. 19.00 Veckomässa med komminister Signe Ek och 
kantor Irina Nutti. Kollekt till Sveriges kyrkosångsför-
bund.

22 oktober, tisdag   
Strömsbruks kyrka 
Kl. 19.00 Veckomässa med komminister Signe Ek och 
kantor Ulla Hedman. Kollekt till Kristna Fredsrörelsen.

29 oktober, tisdag   
S:t Eriksgården, Gnarp  
Kl. 17.30 ”Messy Church” med avslutande enkel guds-
tjänst.

27 oktober, 19 söndagen efter trefaldighet
Harmångers kyrka 
Kl. 11.00 Högmässa med kyrkoherde Sofia Aspling och 
kantor Ulla Hedman. Kollekt till Johannelunds teologiska 
högskola och Diakonia KEA (Lutherska kyrkan i Polen). 
Kyrkbuss från Gnarps kyrka 10.00, Brandstation Jätten-
dal 10.10, Torget Strömsbruk 10.30, Kiosken/Kajutan 
Stocka 10.40. Efter Högmässan information om ombygg-
nad Harmångers kyrka.

20 oktober, 18 söndagen efter trefaldighet 
S:t Eriks kapell Gnarp  
Kl. 11.00 Mässa med komminister Signe Ek och kantor 
Irina Nutti. Kollekt till Kristna Fredsrörelsen. Kyrkbuss 
från Torget Strömsbruk 10.10, Kiosken/Kajutan Stocka 
10.20 Harmångers kyrka 10.30, Brandstation Jättendal 
10.40.
Gnarps kyrka 
Kl. 18.00 Konsert ”Vindens hjul” Se ruta här intill!

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

DAGTRÄFF        
Torsdag den 24 oktober kl 14.00 på Kalahari, Harmånger 
Kaffe/te och smörgås serveras. Samåk gärna med varandra. 
Välkomna!

VATTENSKADA I STRÖMSBRUK
Tyvärr har ”Stallet” där församlingen hyrt samlingssal i 
Strömsbruk drabbats av två stora vattenläckor och omfattande 
vattenskada. Stallet är därför stängt tills vidare. Caféträffarna 
på tisdagar kommer att fortsätta i någon form, kontakta dia-
kon Anna-Karin Björk för besked om plats.

CAFÉVERKSAMHET       
Strömsbruk tisdagar kl 17.30 – 19.30 Kontakta diakon 
Anna-Karin Björk eller se Nordanstigskustens församlings 
affischer om plats! 
Harmånger Kyrkans lilla samlingssal, Backvägen 2, ons-
dagar kl 17 – 19
Fika, samtal, gemenskap, kvällsbön. Diakonerna Anna-Karin, 
Karin eller Eva finns på plats.
OBS! Barn under 12 år ska ha sällskap av någon 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!

INFORMATIONSMÖTE OM HARMÅNGERS 
KYRKA       
Söndag 27 oktober efter högmässan som börjar kl. 11. 
Härmed inbjuds alla intresserade till informationsmöte 
angående de förändringar som ska genomföras i Harmångers 
kyrka under 2020.
Carin Walldin, ordförande i kyrkorådet.

Norsk gammeldansmässa 

Gnarps kyrka 20 oktober kl 18.00 
Biljettpris 200 kr, förköp: Församlings-expeditionen i Harmånger. 

Telefon 0652– 74 73 00  
Resterande biljetter säljs i kyrkan innan konsertens början 

Folkmusiker från Hälsingland * dansare från Högs Gille 
S:t Erikkören och Kyrkokören från Gnarp  

ledare Jesse Ljung och Irina Nutti 
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Kommuninformation

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

Information från biblioteken

Barnboksveckor på biblioteken
19 oktober–1 november

Under bibliotekens öppettider kan du pyssla och vara med 
i vår gissningstävling med sagotema. 

Dockteater
Skottes Musikteater spelar Bockarna Bruse

Lördag 19 oktober kl. 10.00, Harmångers bibliotek

Från 4 år

Föreställningen tar cirka 30 
minuter. Föreställningen är 
gratis men föranmälan behövs 
eftersom det finns begränsat 
antal platser.

Ring Harmångers bibliotek 
för att boka plats, 0652-303 51.

Trollerishow
Lördag 26 oktober kl. 11.00, Bergsjö bibliotek

Från 5 år

Showen tar cirka 30 minuter. 
Showen är gratis men föranmälan 
behövs eftersom det finns begränsat 
antal platser.

Ring Bergsjö bibliotek för att boka 
plats, 0652-362 00.

Välkommen till en magisk berät-
tarstund på biblioteket i Bergsjö. 
Trollkarlen Hanna Günther väver 
in sagoberättande i sin interaktiva och 
barnvänliga trollerishow. I anslutning till showen 
finns det möjlighet att lära sig några enklare trolleritrick.

Sagostunder och pyssel
Bergsjö bibliotek

Sagostund med pyssel, lördag 26 oktober kl. 10.00 
Måla på stenar, tisdag 29 oktober kl. 13.00–15.00

Hassela bibliotek

Sagostund, måndag 28 oktober kl. 14.00

Harmångers bibliotek

Sagostund med pyssel, tisdag 29 oktober kl. 13.00–15.00

Gnarps bibliotek 

Sagostund med pyssel, torsdag 31 oktober kl. 13.00–14.00

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

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

nordanstig.se/bibliotek 

Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 28 oktober 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

Tack!
Tack alla besökare och medverkande som bidrog till 
en fantastisk Äldredag,”Balansera mera”, den 1/10 
på Hagängsgården i Harmånger! Tack också till ICA 
Starks för sponsring av kaffet! 
Nordanstigs kommun i samverkan med  
kommunens pensionärs- och handikappråd
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  Är du kulturintresserad, konstnär, hantverkare, 
musiker, kreatör, företagare… Ja, vem som 
helst som bor i Nordanstig faktiskt! Kom på 
kultursnack! 
Vår kommun får ofta kritik i undersökningar för att vi 
inte lägger tillräckligt med pengar på kultur, men vi vet att 
Nordanstig trots det sprudlar av kulturella aktiviteter. Men 
kan det bli bättre och hur ser det ut framåt? Vad vill vi? Vad 
vill du? Vilken roll ska kommunen ha? Drömmar? Tankar? 
Visioner? Planer? Kom och diskutera!

Vi bjuder på kaffe/te och bullar. Varmt välkommen!

Kulturrådet 
genom Barbro Björklund, kultursamordnare  
och Ulf Sundblad, ordförande i Kulturrådet

Har du frågor? Kontakta Barbro på 070-690 89 60.

u De idéer och synpunkter som kommer fram vid träffarna ska 
ligga till grund för kommunens kulturplan.

Kultursnack Nordanstig!
Här ses vi:
22/10  kl. 19–21 House of Helsinglight,
  Vattlång 114

29/10  kl. 19–21  Bergsjögården

5/11  kl. 19–21  Hasselagården

12/11  kl. 19–21  Godtemplarlokalen, Jättendal

19/11  kl. 19–21  Café 23:an i Gnarp

26/11  kl. 19–21 Stocka Folkets Hus

nordanstig.se/kultursnack

Barn och ungdom 

Nordanstigs 
Kulturverkstad 
NoKu.se 

CIRKUSVERKSTAD 
Det finns platser kvar! 
Tisdagar 15:45-17:45 
Harmånger, gym.salen Bringstaskolan 

Kontakt 
skogsen@pm.me 
073-7043732 

Samråd

Upphävande av detaljplan för del  
av Gnarps Masugn 1:41, 1:80 och Rogsta 2:1
Syftet är att upphäva den nu gällande detaljplanen för 
delar av fastigheten Gnarps Masugn 1:41, 1:80 och  
Rogsta 2:1. Den nu gällande detaljplanen kan anses 
fyllt sitt syfte och begränsar därför vidare utveckling av 
området. Upphävandet avser detaljplanen i sin helhet och 
gäller hela planområdet och dess bestämmelser.

Vill du se planförslaget?
Detaljplanen finns utställd för samråd i kommunhuset  
på Södra Vägen 14 i Bergsjö från 14 oktober till och  
med 4 november 2019 och på vår webbplats  
nordanstig.se/planer

Lämna synpunkter senast 4 november
Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller 
närboende kan du ta del av detaljplan och planbeskriv-
ning och lämna synpunkter på förslaget. Om du har 
synpunkter vill vi ha dem skriftligt senast måndagen den 
4 november 2019 till  
Nordanstigs kommun, Box 56, 829 21 Bergsjö  
eller kommun@nordanstig.se
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig 
synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta 
planen.

nordanstig.se/planer

nordanstig.se w 0652-360 00 
Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
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FÖRENINGSINFORMATION

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

Vi fortsätter succén med kläder  
för 5 kr/st. Jackor 30 kr/st  
(Om inte annat pris anges)

Den 30/11 är det julmarknad ute på 
Kalahari, vill Du också ha ett bord 
då? Ring och boka plats, bord 50:-
Välkommen!

Nya öppettider 
Mån, tis & tors  10.00-18.00 
Onsdagar stängt 
Fredag 10.00-16.00 
Lördag 26/10  11.00-16.00

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

Vi finns på Strömsbruksvägen 29, 829 95 Harmånger.Kalahari

Välkom
na!

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

Medlemsmöte fre 18 okt. kl. 14.00 
Plats: GT-Gården Jättendal

Nordanstig

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

Hjärtligt välkomna!

          PRO Nordanstigskusten
Musikcafé torsd. 17 okt. kl. 12.00  
(Obs! tid) på GT Gården i Jättendal.

 Musik Ingvar Bergkvist och Karl-Gunnar Karlsson. 
Frågesport, lotteri, fika. Ta med en vän som kanske 
blir ny medlem. Samåk gärna.

Välkommen!

PAKETAUKTION 
I KÖLSJÖN

Fredag 1 November, kl 19.00 

Lördag 2 November 11-15
Arr: Kölsjölokalens Intresseförening 

www.kolsjolokalen.se

i Kölsjölokalen, Kaffeservering. 
Utropare: Stefan Hildingsson

SOPPLUNCH I KÖLSJÖLOKALEN

Krysslösning för 
NS nr 328

Lars Nilsson, Bringstavägen 
Harmånger.

Britt-Inger Nilsson, Stenevägen 
Gnarp. 
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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

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

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

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

Städpatrullen i Nordanstig

Pris veckostäd: 200:-/tim  
(Veckostäd pensionärer 187:50 /tim) 
Övrig städning 225:-/tim  

I priset ingår moms och rutavdrag.  
Hälsningar, Petra, Anna-Karin, Ellen & Mark

     Tel: 072 060 57 20      facebook.com/stadpatrullen

Veckostäd, fönsterputs och flyttstäd

STRÄNGS
REDOVISNINGSBYRÅ

URBAN STRÄNG
Redovisningskonsult

Hudiksvallsvägen 18
820 72 Strömsbruk

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

20 ÅRS ERFARENHET BORGAR  
FÖR KVALITET
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• 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
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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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VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
Ta med värdechecken så bjuder vi på en synundersökning  
vid köp av kompletta glasögon i erbjudandet 3 för 1.

400:-
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

Gäller ej med andra checkar eller
kuponger. Endast en check per
köptillfälle.

Gäller t o m 31/10 2019

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

JAG FIXAR DET MESTA!

INGENTING ÄR OMÖJLIGT

070 - 67 29 721
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Öppet: Vardagar 7-17, lördagar 9-13 Östra Stationsvägen 38 Gnarp Tel: 0652-201 38

NYHET öppet onsdagar 7-18

Nu kan du med PayEx Butikskonto 
välja att dela upp betalningen i en takt 
som passar dig. 

Ansök om Butikskonto i kassan och få 
besked direkt. För information om ränta 
och kostnader, kontakta personalen. 
Enklare än så blir det inte!

Betala lite i taget 
hos Gnarp trä!

Beställ utkörning av din order

Hyr maskiner av oss

Minigrävare

Swepack  
FR465

Swepac  
FR85

Sauna Sweden
Med allt för din bastu

Plogpinnar

Bastupanel
13x70, gran

119:-/m2

Klickgolv
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 www.hufb.se/cflnordanstig     

Vi har 
”Drop-in” 

tider för  
studievägledning 

 

VILL DU VETA MER OM VÅRA UTBILDNINGAR? 
TVEKA INTE, KONTAKTA VÅRA STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDARE 

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...

DellenArboristen
Fällning och beskärning av stora träd

Erfaren certifierad klättrande arborist
Laurent Warin • 0736 904 804

dellenarboristen.se

NU
MED

RUT!

FUNDERAR DU PÅ ATT SKAFFA SOLCELLER?

 

VI SÄLJER KVALITATIVA PRODUKTER TILL

KONKURRENSKRAFTIGA PRISER!

LÄS MER PÅ

WWW.SOLELO.NU

ELLER RING EMIL PÅ 070-488 67 85

FRIA HEMBESÖK & OFFERTER

Välkomna önskar barnen med familjer!

Frågor ring Annika 070-228 27 20

KLAS-GÖRAN 80 ÅR
Den 22 oktober fyller vår pappa  

Klas-Göran Persson 80 år
Och det vill han fira med släkt, vänner och alla 
andra. Han håller öppet hus lördagen den 19 
oktober i Hembygdsgården i Jättendal mellan  
kl. 11 och 15. Presenter behöver ni inte fundera 
på, för det enda han önskar sig är att ni sätter in 
ett bidrag på Diabetesfonden.Nordanstigarn

Information & annonser för ALLA i Nordanstig

Stocka Publishing AB
OBS, har ni inte fått Nordanstigarn ring: 

Svensk Direktreklam 0650-59 09 90  
eller Stocka Publishing AB 070-554 19 45
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Kontakta oss för mer information 
på telefon 0652-200 20

Vi arbetar med ett professionellt bemötande, ser dina 
behov och utför hemtjänsten med engagemang och 
glädje. Vi är snabba att lyssna in dina behov om du vill 
ändra på något och positiva till att se lösningar som 
gynnar dig.
Vi skapar en stabil och trivsam relation till dig och gör 
vårt bästa för att underlätta din vardag.
Behöver du mer hjälp än det som ingår i hemtjänsten, 
erbjuder vi tilläggstjänster/RUT-tjänster.

0652-109 03

070-211 11 33
070-236 64 62

  Dags för  

vinterdäck!
Är ni i behov av nya däck?  Vi hjälper er 
med vinter- och sommardäck inkl. byte 
och balansering.

n Aluminiumfälgar, diverse storlekar och märken   
n Lastbils-, traktor- och entreprenaddäck 

BERGSJÖ DÄCK

    

Nu utökar Harmångers HC mottagningen i Gnarp

Vi hälsar alla välkomna till vår mottagning på Ängebyvägen 10 i Gnarp!

Måndag...... BVC och Distriktssköterska ......................BVC  072-221 10 36 
Tisdag ........ Läkare och lab ................................................... 0652-365 00  
Onsdag ...... Sjukgymnast ...................................................... 0652-365 04 
Torsdag ...... Psykosocial mottagning ..................................... 070-251 08 62 
Fredag ....... Distriktssköterska ............................................... 0652-365 00 

Utgivningar i Oktober, November och December
Nordanstigarn Dellenbygden Glada Hudikbladet 

Nordanstigarn och Dellenbygden 28 okt (16/10)  Nordanstigarn och Glada Hudikbladet 11 nov (30/10).  
Nordanstigarn och Dellenbygden 25 nov (13/11)  Nordanstigarn, Glada Hudikbladet & Dellenbygden 16 dec (4/12)

För mera information om tidsbokning och öppettider,  
ring 0652 – 365 00 eller se www.halsingelakarna.se



13Nordanstigarn   Tryckdatum | 2019-10-03

Plyfa Plywood AB är en privatägd och modern fanerindustri 
som försörjer stora delar av Europas parkettindustri 
med högkvalitativ granfaner. Fabriken ligger i Hassela, 
mitt i vackra Hälsingland där råvaran är som bäst.

- Det tjänar både ni och hela Nordanstig på!plyfa.se

SKOGSÄGARE!

Vi vill rikta ett stort tack 
till er för att ni låter era 
granar bli faner.
Vi har glädjen att meddela er att vårt lager av svarvtimmer är fyllt för tillfället. 
Detta garanterar att fabriken, som har cirka 100 anställda, åter kan köras för 
fullt för att framställa vår högkvalitativa faner som är mycket efterfrågad 
av golvtillverkare runt om i Europa. 

Men fortsätt att ta ut svarvtimmer!
För att säkerställa produktionen i framtiden hoppas vi att 
ni tänker på oss då ni planerar er nästa granavverkning. 
Sök upp en virkesköpare som handlar med svarvtimmer 
och låt era granstockar göra nytta på hemmaplan…

Annons A4 TACK A.qxp_Layout 1  2019-10-03  07:52  Sida 1
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FÖNSTERKAMPANJ
25% RABATT PÅ FÖNSTER
GÄLLER VID KÖP AV MINST 3 ENHETER

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

070 - 67 29 721

INGENTING  
ÄR OMÖJLIGT

www.blixtensvapen.se

JAG FIXAR  
DET MESTA!

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.

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!

SKOTERNS DAG 
LÖRDAG 26/10

VI VISAR UPP POLARIS 
MODELLER FÖR 2020

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
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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!

SKOTERNS DAG 
LÖRDAG 26/10

VI VISAR UPP POLARIS 
MODELLER FÖR 2020

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



16 Tryckdatum | 2019-10-03  Nordanstigarn

Tappa tand! – om längtan, hopp och avundsjuka. En rafflande berättelse om längtan 
efter att bli stor och framför allt – att få den där underbara gluggen mellan tänderna.

Tappa tand! – om längtan, hopp och avundsjuka. En rafflande berät-
telse om längtan efter att bli stor och framför allt – att få den där 
underbara gluggen mellan tänderna. Vad gör man när storebrorsans 
tänder lossnar med lätthet, när ens egna sitter fast som berget? 
Orättvist, eller finns det kanske rentav fördelar med att ha sina tänder 
kvar? Och kanske viktigast av allt… Finns tandfen på riktigt?

Arrangör:

Biljettpris: 40 kr 
Biljettbokning: 070-858 16 62

 Nordanstigs Teaterföreningen och Föreningen Hasselagården. 

Foto: Martin Skoog

Familjeföreställning från 4 år 
Speltid: 35 minuter

Hasselagården, Hassela  
Sön 27 okt. kl 14.30

www.autoexperten.se
BILVERKSTAD

FÖR DIG OCH DIN BIL
När du lämnar din bil till oss kan du lita på att vi tar hand om den på 
bästa sätt. Vi utför reparation och service enligt tillverkarens instruk-
tioner, med bibehållen nybilsgaranti. 

När du servar bilen får du alltid en 12 månaders vägassistansförsäk-
ring utan kostnad.

GÄLLSTA BIL & SERVICE AB 
Gnarp, tel. 070-552 02 73

Dags  för vinter- däck!

Dags för däckbyte och höstservice!

Molière 
     Ensemblen

PRESENTERAR
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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!

Tel - 0700 911 900
Du bjuder gästen,

vi fixar resten!

Catering när den är som bäst

23Nordanstigarn   Tryckdatum | 2018-11-28Tryckdatum | 2018-11-28  Nordanstigarn

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

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

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

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

Nordanstigarn  
nr 329

Den välbesökta pubaftonen på 
Sjömärket i Mellanfjärden den 28 
september fick en smaksensation – 
nybryggt Harmångersöl.
Kompisarna Mårten Mickelsson och 
Mattias Jonsson har fått klartecken från 
berörda myndigheter för sin produktion i 
Mårtens källare på Forssavägen i 
Harmånger. Vid premiären i Mellanfjärden 
kunde inte Mattias närvara, han var låst av 
arbetet på Iggesund Paperboard. 

- Vi kom på idén med öltillverkningen till-
sammans på jobbet, berättar Mårten som 
också arbetar på Iggesund Paperboard.

Som väl förstås handlar det om en hobby 
men produktionen kan öka i och med en 
investering på cirka 100 000 kronor i ett 
nytt bryggverk, tre tankar och glykolkylare 
vilket gör det möjligt att producera 120 

liter per sats. Och ett par satser per månad 
kan göras. Fem sorter produceras men på 
invigningsfesten handlade det om en Lager 
och en Ipa  (Indian pale ale), med promil-
lehalter på 5,6 respektive 4,2. 

- Lagern godast, tyckte kvällens första 
smakgäng, makarna Mats Olov och Eivor 
Nord, Hudiksvall/Mellanfjärden,  med dot-

Ölpremiär i 
Mellanfjärden

tern Brita Forsberg och mågen Lasse, 
Sollentuna.

Lagern är mild. Alen beskare men med 
mera smak och även fruktigare. Så tycker 
bryggaren själv.

Varumärket är Stekens öl efter föräldrarna 
Stens och Lenas gård i Vattrång, ett före 
detta gästgiveri.

Det är inte ”bara” att börja med öltillverk-
ning. Miljökontoret, skatteverket och sys-
tembolaget har varit involverade, och posi-
tiva till bryggandet. Det väntas bli försälj-
ning i närliggande systembutiker.

- Samt 3,5-procentigt öl på Starks i 
Harmånger, tillägger Mårten.

Där sluter vi livsmedelscirkeln. 
Morföräldrarna Evert och Marita var ju de 
som startade Ica Starks i Harmånger. 
Initiativkraften finns i generna.

Sverker Söderström 
sverker.soderstrom@telia.com

Bildtext: Mårten Mickelsson med en 
Harmångerstillverkad Stekens 
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Centerpartiet bjuder in till 
öppna möten för att 
diskutera aktuella frågor i 
kommunpolitiken

Intresserad av 
kommunpolitiken?

29 oktober och 26 november
kl 19:00 på 
Centerexpeditionen, 
Storgatan 14, Bergsjö
Vi bjuder på fika!

Det fixar vi i ett nafs!
Ring för offert:  

070-693 8720 (Magnus)

Takbytardax?

 

 

 
För dig som är anställd eller riskerar att bli arbetslös 
 

Är du intresserad? 
Ring eller skicka e-post 

 

Barbro Björklund 
näringslivssekreterare 
Nordanstigs kommun 
 
 

 
 

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

Starta-eget-kurs 
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FASTIGHETSBYRÅN HUDIKSVALL & NORDANSTIG WWW.FASTIGHETSBYRAN.SE/HUDIKSVALL 0650-94800

Som samepräst i Funäsfjällen i Härjedalen märkte Signe Ek att många 
samer ännu lider av den rasförföljelse som folkgruppen utsatts för under 
åren.
Men hennes två skrivelser till kulturministern har hittills inte gett något 
avgörande resultat.
Som präst i Nordanstig kom Signe Ek på Kristi Himmelfärdsdag till  
en miljö som hon känner mycket för, Lappkyrkan, väster om Älgered  
i Bergsjö. Hon och kollegan Fredrik Unger ledde Gudstjänsten, delvis 
på samiska, för de 20-talet församlade som infann sig efter en måttlig 
skogsvandring.
- Inga kyrkklockor, vi får i stället lyssna på det smattrande regnet, 
inledde hon.

Lappkyrkan, med dess gigantiska stenblock och grottformation, 
var en samlingsplats för samer i bygden, enligt uppgift fram till 
en början på 1900-talet. Enligt en reseskildring från 1796 ska 
nio samer ha bott i området, i ett hushåll. En mäktig miljö, med 
evigheten nära, bara ovan talltopparna som Signe Ek uttryckte det.
Göran Idh, Älgered, som hade vägvisarroll, berättade att det 
bland jägarna i bygden finns en vördnad för Lappkyrkan. 
Exempelvis älgjakt sker inte i dess närhet. Marken tillhör 
Staffas-fastigheten i Älgered. 
Det var för två år sedan som Signe Ek skrev till kulturminister 
Alice Bah Kuhnke. Hon nämnde skallmätningar och nakenbil-
der som nyttjades i ”forskning”. Det redovisades i filmen 
Sameblod, och fick en enorm genomslagskraft. Signe Ek 
framförde att Sveriges ursprungsbefolkning borde kompense-
ras för många år av utsatthet och lidande, ”att bedömas vara av 
en lägre ras”. Regeringen hade vid det laget just beviljat skade-
stånd till transpersoner som utsatts för tvångssteriliseringar.
Och svaret blev? 
- På en första skrivelse inget svar alls.  
En andra ledde till uppmärksamhet i medierna och då kom ett 
svar. Att en utredning pågår.
- Men sedan har jag inte hört något. 
Samerna, som hade många gudar, tvångskristnades. 1671 sam-
lades så kallade trolltrummor in och brändes. 1685 förbjöds 
den samiska religionen vilket gav en svår förföljelse av dem 
som fortsatte med det kyrkan kallade avguderi. 
Sverker Söderström 
sverker.soderstrom@telia.com 

Sameprästen Signe i Bergsjö Lappkyrka

Bildtext: Signe Ek vid Gudstjänsten i Lappkyrkan, regnskyddad av  
prästkollegan Fredrik Unger och kantorn Charles Liljedahl.


