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Restaurang & Cafe Måsen söker arrendator 

 

Klass ABKlass AB

Gårdar i Nordanstig AB 
courses@gransfors.com  www. gransfors.com

Skaffa Motorsågskörkort nu!
Kursen äger rum fredag, lördag och söndag den 6 - 8 
mars vid Gränsfors Bruk. Kurspris inklusive mat och 
övernattning under kurstiden är 5 000 kr inkl. moms

Kursledare är Olle Sjöström från Gnarp. Kursen sker  
i samarbete med Skogma. För information & anmälan 

ring Gabriel 0708-444 200. 

Säker SkogSäker Skog

I arrendet ingår restaurang med uteservering. Nöjda kunder som uppskattar 
vår vältillagade mat och hemgjorda bakverk är viktigt för oss.  
Vi har fullständiga öl-, vin- och spriträttigheter. 

Verksamheten är säsongsbaserad med fokus på sommarperioden och 
julbord, men potential finns för året runt verksamhet med t.ex. catering, etc. 

Vi förutsätter att du har god erfarenhet av restaurangbranschen och vet vad 
det innebär att driva egen restaurang. Vi förväntar att du är serviceinriktad, 
positiv, prestigelös och har viljan att skapa trivsel bland gästerna.

För rätt person/familj är detta en utmärkt möjlighet att  
sätta egen prägel på restaurangverksamheten, med  
goda utvecklingsmöjligheter och ökad lönsamhet. 

För mer information, kontakta: Noel 070-744 08 82  
eller noel@cafemasen.com

Är du intresserad av att driva en restaurangverksamhet vid havet i hjärtat av Hälsingland med naturskönt  
läge i anslutning till Gästhamn och turismanläggning? 

Skicka in din intresseanmälan kompletterad  
med CV till:Café & Restaurang Måsen 
Strandvägen 20 
824 96 Stocka
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GUDSTJÄNSTER 
BERGSJÖ 
 5 februari, onsdag kl. 8.00-8.30 Taizémässa i 
Trefaldighetskapellet. Fredrik Unger.   
 9 februari, Septuagesima kl. 11.00 Mässa.  
Thomas Grunnesjö.  
 12 februari, onsdag kl. 8.00-8.30 Taizémässa i 
Trefaldighetskapellet. Fredrik Unger.  
16 februari, Sexagesima gemensamt i Ilsbo och 
Hassela. 
 
ILSBO 
 9 februari, Septuagesima gemensamt i Bergsjö.    
16 februari, Sexagesima kl 15.00 Gudstjänst. 
Bo Johansson.  
 
HASSELA 
 9 februari, Septuagesima gemensamt i Bergsjö.   
16 februari, Sexagesima kl. 11.00 Mässa. 
Bo Johansson.  
 
 
SYFÖRENINGARNA 
Bergsjö, måndag 3 februar i kl. 13.00  
Måndag 10 februari kl. 13.00  
Hassela, tisdag 4 februar i kl. 12.00 
Ilsbo, torsdag 6 februar i kl. 13.00 
 

DAGGRUPPERNA 
Bergsjö, tisdag 5 februar i kl. 13.00  
Ilsbo, onsdag 12 februar i kl. 13.00 
Hassela, tisdag 25 februar i kl. 13.00 
 
ANHÖRIGSSTÖD 
Hassela, onsdag 5 februar i kl. 13.00 
 
 
 
 

 

 

BERGSJÖ FÖRSAMLING 

Gott nytt år kära församlingsbo! 
Nu har det gått några veckor sedan 2019 blev 2020. Ett 
årsskifte påverkar ofta våra sinnen på olika sätt. Vi kan 
känna tacksamhet inför det som har varit och som nu 
ligger bakom oss.  
Vi kan känna rädsla 
eller ha förväntningar 
på det som ligger 
framför. Vissa av oss 
kanske inte tänker så 
mycket alls på varken 
det förgångna eller på 
framtiden. 
Oavsett hur ett års-
skifte påverkar just 
dig hoppas jag att vi 
som församling ska 
finnas till för dig  
under det kommande 
året – i glädje, i sorg 
och när det bara är 
vanlig vardag. 
Kom och var med i 
våra gudstjänster och våra grupper i församlingen.  
Och hör av dig till mig om du behöver någon som  
lyssnar utan att föra det vidare. 
 

Guds rika välsignelse under 2020! 
Din kyrkoherde Fredrik. 

GRAVSKÖTSEL 2020 
Har du fundering om gravskötsel på Bergsjö-, 
Ilsbo- eller Hassela kyrkogård? 
Hör av dig till expeditionen på 0652-74 74 91  
innan 28 februari så får du mer information. 

 

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 

 
Har ni funderat på att gifta er men får inte till det för att det är 
för krångligt? Nu har ni möjlighet till en oförglömlig vigsel! 
 
 

Lördag den 6 juni erbjuder vi drop-in vigsel i  
Bergsjö kyrka mellan kl. 11.00 och 15.00 
 
 

Vigseln är kostnadsfri och minst en av er måste tillhöra 
Svenska kyrkan. Ansök om hindersprövning på 
www.skatteverket.se eller ring 0771-567 567. Legitimation, 
ringar, samt de papper ni får hem från Skatteverket 
(hindersprövning och intyg om vigsel) tar ni med till kyrkan 
den 6 juni. Dessa papper är nödvändiga för att vigseln ska 
äga rum! Vittnen finns.  
Vi bjuder på bubbel och choklad.  

Nationaldagen 

6 juni 2020 



3NordanstigNordanstigarn   arn   Tryckdatum | 2020-01-23

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) 
  Anna-Karin 0652-74 73 05 
Pedagoger:  Cina 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

9 februari, Septuagesima   
Gnarps kyrka 
Kl. 11.00 Högmässa med komminister Signe Ek och 
kantor Irina Nutti. Kollekt till Svenska Kyrkans Unga. 
Kyrkbuss från Torget Strömsbruk 10.10, Harmångers 
kyrka 10.20, Brandstation Jättendal 10.30. 

11 februari, tisdag
Strömsbruks kyrka 
Kl. 19.30 Veckomässa med kyrkoherde Sofia Aspling 
och kantor Ulla Hedman. Kollekt till Svenska Kyrkans 
Unga.

SVENSKA KYRKANS FRIA MUSIKUNDER- 
VISNING
Vill Du eller Ditt barn spela piano eller kyrkorgel? 
Kontakta kantor Irina Nutti tel 0652-74 73 09.

16 februari, Sexagesima 
Harmånger, S:t Pers kapell 
Kl. 11.00 Mässa med komminister Signe Ek och kantor 
Ulla Hedman. Kollekt till Act Svenska kyrkan. Kyrkbuss 
från Gnarps kyrka 10.00, Brandstation Jättendal 10.10, 
Torget Strömsbruk 10.30. 

18 februari, tisdag 
S:t Eriks kapell Gnarp 
Kl. 19.00 Veckomässa med komminister Signe Ek och 
kantor Irina Nutti. Kollekt till Act Svenska kyrkan.

Andakter på Hagängsgården, Harmånger
Vi samlas i ”allrummet” på entréplan varje helgfri 
torsdag kl 13.00.
Välkommen! 

DAGTRÄFF, TISDAGSKVÄLL I KYRKAN, MESSY 
CHURCH
Vi gör uppehåll en tid framöver och återkommer när vi vet 
mer hur verksamheten ska se ut. Något kanske byter dag 
eller tid eller återkommer i en annan form.
Välkommen till Café i Harmånger och Strömsbruk, Stick-
café i Jättendal, Syföreningen i Gnarp, Föräldra-barngrup-
pen i Gnarp och Småbarnsmusiken i Jättendal! 

HARMÅNGERS KYRKAS OMBYGGNAD
Äntligen! får vi väl säga efter nästan 8 år, har arbetena med 
att förändra dispositionen i Harmångers kyrka startat upp. 
I skrivande stund pågår utflyttning av alla lösa inventarier 
för fullt så att snickarna ska kunna börja riva vissa vägg-
ar som ska flyttas och golv som ska sänkas. Elektrikerna 
har påbörjat arbetet med att bygga om och flytta den stora 
elcentralen. 
Det ska bli riktigt roligt att få följa förändringsarbetena i 
kyrkan och rapportera efter hand till Er församlingsbor.
Du som vill kan följa arbetet vecka för vecka på vår 
hemsida 
www.svenskakyrkan.se/nordanstigskusten/ombyggna-
den-av-harmanger-kyrka
/Sofia Aspling, kyrkoherde

CAFÉVERKSAMHET
Fika, samtal, gemenskap. OBS! Barn under 12 år skall ha 
sällskap av någon vuxen!
Strömsbruk tisdagar ojämna veckor  
Kl. 17.30 – 19.30 ”Tallen”, Hudiksvallsvägen 1. 
Harmånger alla onsdagar  
Kl. 17.00 – 19.00 Kyrkans lilla samlingssal, Backvägen 2.

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 Jätten-
dals församlingsgård. Alla är välkomna till våra träffar!

Välkommen till Gnarps kyrka
DROP-IN-DOP

Lördag 15 februari mellan klockan 13 & 16!
Dopgudstjänsten genomförs, efter ett kort samtal, en-
ligt Svenska kyrkans ordning. Efter dopet bjuder vi på 
tårta i kyrkan. Både barn och vuxna kan döpas 
i Svenska kyrkan.

Välkomna!

Ingen anmälan behövs om Ni är 

* över 18 år  
* svenska medborgare  
* barnets båda vårdnadshavare  
   närvarande
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Kommuninformation

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

Sök föreningsbidrag i tid

Ansökningstider 2020
Varje år fördelar kommunen ungefär fyra miljoner kronor 
i ekonomiskt bidrag till föreningar.

• Lokalt aktivitetsstöd: Ansök senast 25 februari 2020 
för perioden 1 juli–31 december 2019 och senast den 
25 augusti 2020 för perioden 1 januari–30 juni 2020

• Hyresbidrag: Ansök senast 1 mars 2020
• Drift- och underhållsbidrag: Ansök senast 1 mars 2020
• Bidrag till bygglovsavgift: Ansökan löpande
• Spontankassan: Ansökan löpande
• Projekt- och visionsbidrag: Ansök senast 15 mars 2020
• Bidrag till ungdomsinitiativ: Ansökan löpande
• Bidrag till lovaktiviteter: Regeringen har ännu inte 

fattat något beslut om statliga lovbidrag 2020. 

Mer information om föreningsbidragen och hur ni ansöker 
finns på nordanstig.se/foreningsbidrag

Frågor

Andreas Mossnelid, föreningsutvecklare, 0652-368 20, 
andreas.mossnelid@nordanstig.se eller Helena Havela, 
administratör, 0652-360 15, helena.havela@nordanstig.se

Snart dags att söka feriearbete 
Vi är nu igång med planeringen av feriearbete för skolung-
domar i sommar. Ansökningstiden kommer att vara  
1 mars till 31 mars 2020. 

Mer information finns på nordanstig.se/feriearbete. Det 
går också bra att ringa våra arbetsmarknadshandläggare 
om du har frågor: 

Christina (Thina) Wallin, 0652-360 22 
Pär Karlsson, 0652-360 24

Följ oss på Facebook och Instagram

facebook.com/nordanstigskommun

@nordanstigskommun

Information från biblioteket

Kommunens bibliotek måndag 10 februari
Vi uppgraderar vårt bibliotekssystem under 
dagen. Det kan medföra lite sämre service.

Vår webbkatalog helgebiblioteken.se fungerar 
inte under uppgraderingen.

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

nordanstig.se/bibliotek 

Anhörigstöd våren 2020
Hjälper och stödjer du eller någon du känner en närståen-
de som är långvarigt sjuk, äldre, har en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning eller en beroendesjukdom? Sprid 
gärna informationen om vår anhörigverksamhet.

Anhörigkafé

Varje torsdag kl. 13.00–14.30 på Anhörigcenter, Bålle-
bergsvägen 5B i Bergsjö. Nästa träff är den 6/2.

Träffar för kvinnor

Var tredje måndag kl.13.00–14.30 på Anhörigcenter, 
Bållebergsvägen 5B i Bergsjö. Nästa träff är den 3/2 och 
därefter den 24/2.

Träffar för män

Var tredje måndag kl. 13.00–14.30 på Anhörigcenter,  
Bållebergsvägen 5B i Bergsjö. Nästa träff är den 10/2.

Träffar i Hassela i samarbete med Svenska kyrkan

Var tredje onsdag kl. 13.00–14.30 på församlingshemmet.
Nästa träff är den 5/2.

Träffar i Jättendal i samarbete med  
Svenska kyrkan/Nordanstigskusten

Var tredje tisdag kl. 10.00–11.30 i Jättendals församlings-
gård. Nästa träff är den 11/2.

Träffar i Gnarp i samarbete  
med Svenska kyrkan/Nordanstigskusten

Var tredje tisdag kl. 13.00–14.30 på St Eriksgården. Nästa 
träff är den 11/2.

Om du har frågor, kontakta Marie Näsman Engberg, 
anhörigsamordnare, 0652-361 48.

Alla datum för kafé och träffar under våren finns på 

nordanstig.se/anhorigstod
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Kommuninformation

Nu vill vi träffa dig och prata förutsättningslöst om skolan 
i kommunens västra delar. Vi är också intresserade av att 
träffa dig som har barn som ska börja grundskolan inom 
några år.

• Hur ser du på skolan nu och åren framöver? 

• Vad är bra? Vad är mindre bra? Vad saknar du? 

• Hur tänker du kring kommunikationer, fritids och 
annat som är viktigt för den som går i skolan?

• Vad tycker du är en skola med bra kvalitet? 

• Vi vill höra vad du tycker och tänker!

Dina synpunkter är viktiga att ta del av för både politiker 
och tjänstemän som fattar beslut om och planerar för 
skolverksamheten nu och framåt i vår kommun. 

Under 2019 hade vi möten för vårdnadshavare och elever 
i Gnarp, Harmånger och Ilsbo. 

Är du vårdnadshavare eller elev i grundskolan 
och bor i de västra delarna av vår kommun?

Anmäl dig senast dagen innan mötet till  
eva.fors@nordanstig.se. Vi bjuder på fika.

Har du frågor, kontakta Anette Nybom, 070-681 40 70.

Arthur Engbergskolan, Hassela
Tisdag 11 februari maj kl. 18.30

Lönnbergsskolan, Bergsjö
Onsdag 22 april kl. 18.30 F–3 

Bergsjö skola, Bergsjö
Torsdag 23 april 18.30 4–9 Bergsjö skola 

Medverkar på mötena gör Anette Nybom, utbild-
ningsutskottets ordförande, Lisa Ö Bergman, utbild-
ningsutskottets vice ordförande, Eva Fors, utbild-
ningschef och rektorer.

Vi planerar för en ny centrummiljö i Bergsjö och 
vill höra dina tankar och idéer om hur den kan 
ta form! Därför bjuder vi in till dialogmöte på 
Bergsjö hotell onsdag den 12 februari kl. 19.00.  
Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Vilka tankar och idéer har du om Bergsjö centrum?

Vid frågor kontakta  
Douglas Helsing, stadsarkitekt 
douglas.helsing@nordanstig.se, 070-648 92 58

nordanstig.se/bergsjocentrum



6 Tryckdatum | 2020-01-23  NordanstigNordanstigarnarn

FÖRENINGS FÖRENINGS 
INFORMATIONINFORMATION

Städpatrullen

Pris veckostäd*: 420:-/tim inkl. moms 
Efter RUT 210:-/tim

Pris veckostäd*, pensionär: 395:- /tim inkl. 
moms

Efter RUT 197:50/tim

Övrig städning 450:-/tim inkl. moms 
Efter RUT 225:-/tim

Hälsningar, Vera, Anna-Karin och Ellen

     Tel: 072 060 57 20      facebook.com/stadpatrullen

Veckostäd, fönsterputs, flyttstäd & personlig omsorg

*) Veckostäd innebär städning minst en gång/månad M Å L E R I
WWW.IImaleri.n.nu

070-230 24 11

          Årsmöte
Ilsbo FVO 23/2 kl. 18.00
Lillbergsgården Ilsbo

Välkomna!

          PRO Nordanstigskusten

Årsmötesförhandlingar 

Årsmöte torsdag 20 febr. kl. 13.00
S:t Eriksgården Gnarp

Välkommen!

          Harmångers Rödakorskrets
inbjuder till kretsstämma (årsmöte) 

tisdagen den 25 febr. kl.19.00  
i RK-lokalen, Strömsbruksvägen  

23 B, Harmånger. 
Välkomna!

”STÄMNINGSFULLT, MÄKTIGT OCH 

STUNDTALS RENT BEDÅRANDE VACKERT”
KATRINEHOLMS-KURIREN

JÄTTENDALS KYRKA
SÖNDAG 15 MARS KL 18:00

MEDVERKANDE KYRKOKÖRER FRÅN JÄTTENDAL OCH HARMÅNGER.

BILJETTER: 
WWW.NORTIC.SE

UPPLEV NORDANSTIG TEL. 0652-161 75
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Nu erbjuder vi hemtjänst och Nu erbjuder vi hemtjänst och 
RUT-tjänster i Bergsjö och Gnarp RUT-tjänster i Bergsjö och Gnarp 

Det vill vi fira genom att bjuda in till vår första Det vill vi fira genom att bjuda in till vår första 
kostnadsfria aktivitet. Alla är välkomna den 14/2 kostnadsfria aktivitet. Alla är välkomna den 14/2 
mellan kl 15.00-18.00 till Bergsjögården.  mellan kl 15.00-18.00 till Bergsjögården.  
Vi kommer bjuda på fika och musikunderhållning Vi kommer bjuda på fika och musikunderhållning   
av Käcken & Garefors.av Käcken & Garefors.

drakstadensomsorg.sedrakstadensomsorg.se
info@drakstadensomsorg.se info@drakstadensomsorg.se 
0652 56 46 000652 56 46 00

Kontakta oss gärna för anmälan och övriga frågor!Kontakta oss gärna för anmälan och övriga frågor!

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

 

KLÄDER TILL FÖRDELAKTIGA PRISER!

Tel info: SDS Import      
Stefan 070-341 67 47

BERGSJÖGÅRDEN BERGSJÖ

UTFÖRSÄLJNINGUTFÖRSÄLJNING KLÄDER BORTVRÄKES 
1000-tals mode- och fritidsplagg

PRYLAR - ALLT 10:-/ST
10 000-tals prylar tex hushållsartiklar,  
verktyg, kontor, hygien, leksaker m.m.

Mån 3/2, tis 4/2, ons 5/2, tors 6/2,  

fre 7/2 kl. 10-18
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Andreas Persson
070-658 22 02

Hudiksvall

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

GNARPS TRÄ & Byggvaror 
Vi har allt du behöver!

GNARPS TRÄ & Byggvaror 
Vi har allt du behöver!

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

UTLÅNING AV SLÄPVAGN 
Vi lånar ut släpvagn för hem- 
körning av material.

UTKÖRNING 
Vi kör ut varor till dig.

BRETT SORTIMENT 
Vi har allt du behöver till bygget

Barbro Walldin, Bergsjö 
Yvonne Norberg, Harmånger

Kryssvinnare 
NS 329

Grattis till en Trisslott!

FFoollkkeettss  hhuuss  ssttoocckkaa  
28/2- kl. 18:30 

Entré 200:- kont./swish. 
Fika i pausen ingår 

Välkommen 
Boka plats 070/5544848 

    Janne Krantz 
JANNE KRANTZ
FOLKETS HUS STOCKA

28/2 kl. 18.30
Entré 200:- Kontant/Swish 

Fika i pausen ingår. VÄLKOMMEN! 
Boka plats 070-554 48 48

Tel: 072-202 48 53 
energiradgivning@nordanstig.se

eller

energiradgivning@hudiksvall.se

SVÅRT ATT VÄLJA ?
Kommunens energi- och klimatrådgivning är en 

kostnadsfri och opartisk samhällsservice

www.energiochklimat.se
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Bara hos Direkt Optik
• Köp ett par glasögon och få två par extra  
 helt kostnadsfritt
• Välj fritt ur hela vårt ordinarie sortiment
• Behåll alla själv eller dela med en kompis
• Gäller alla slipningar och behandlingar
• Kvalitetsglas i alla par
 (Endast ett par Ray-Ban kan väljas i 3 för 1)
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3 FÖR 1
Ny start på året med 

nya glasögon

BEHÅLL ALLA SJÄLV ELLER DELA MED EN KOMPIS

Välj fritt ur hela vårt sortiment, 
till exempel:

di
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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 29 feb 2020

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

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 92070-217 82 92

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

Västansjö 
Måleri

070-529 50 67

Ekonomi och redovisning 
Service med personligt och  

lokalt engagemang

Bergsjö

Tel: 076-786 78 88

mark@ramingkonsult.se

Raming Konsult
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070 - 67 29 721070 - 67 29 721

INGENTINGINGENTING    
ÄR OMÖJLIGTÄR OMÖJLIGT

www.blixtensvapen.se

JAG FIXAR  JAG FIXAR  
DET MESTA!DET MESTA!

Enskilda avlopp, dräneringar och infiltra-
tioner. Anläggning av trädgårdar, schakt-
ning för husgrunder, stenläggning med 
mera.
  
Allt går att lösa, vi är alltid öppna för en diskussion. 
Alltid kostnadsfri offert och fast pris. Garanti 
på material och arbete. Vi tillämpar 
självklart ROT och RUT.

Städtjänst
Vi utför det mesta inom 
städ och golvvård.

•  Kontor
•  Lokaler
•  Hem

•  Flytt
•  Bygg
•  Fönsterputs

•  Golvvård

STENSPRÄCKNING OCH ALLT  
INOM MARKENTREPRENAD

Tel - 0700 911 900Tel - 0700 911 900
Du bjuder gästen,

Du bjuder gästen,

vi fixar resten!
vi fixar resten!

Catering när den är som bästCatering när den är som bäst

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

 

Det fixar vi i ett nafs!

Ring för offert:  
070-693 8720 (Magnus)

TakbTakbytardax?
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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

Går du också i säljtankar, eller vill få en kostnadsfri värdering?  
Kontakta mig!

Ett stort tack till alla kunder! För andra året i rad är jag den  
mest rekommenderade mäklaren i Nordanstigs kommun.

Ring för info: 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 KÖPERVI KÖPER
ERT SKROTERT SKROT

Att stämpla ROTPOST är en mycket lönsam och intressant för- 
säljningsform för era slutavverkningar.

Ni drar maximal fördel av den ökande konkurransen i regionen och har 
större möjlighet att själva påverka villkoren för er virkesaffär.

Gnarps Skogsvård AB hjälper er med upprättande  
av stämplingslängder och anbudsunderlag.

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

OBS! Kom ihåg P-skivan när du parkerar. P-skivor finns att hämta på ICA Kvissleby

Öppet Mån-tors 10.00-17.00    Fre 10.00-14.30

Vi köper våra kvalitetsglas från svenska  
Optileks. Närproducerat i Dalarna.

(Vill du köpa fler får du köpa dom för 
halva priset)

I K
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568 562

Sväng av E4 vid Nolby 
Trafikplats och kör väg 

568 mot Njurunda. 
Sväng sedan ut på väg 

562 mot Kvissleby.

Af
fä

rs
ga

ta
n 

14
C

KVISSLEBY Optik

E4

Hudiksvall

Sundsvall

Sundsvall

KVISSLEBY OPTIKKVISSLEBY OPTIK
         www.kvisslebyoptik.se    Affärsgatan 14C & PRESENT

Se bra ut och se bra ut!

Hos oss behöver du bara 
köpa ett par glasögon.

Drop-In för  
körkortsfoto
150 kr
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La Traviata är ett av Verdis mest älskade verk 
och livesänds nu från Kungliga Operan i 
Stockholm. La traviata handlar om en

La Traviata av Verdi
Opera live på bio från Kungliga operan (2 tim 30 min)

Lördag 8 februari kl.19.00
Kulturhuset Bergsjögården

Biljettpris: 250 kr inkl fika. 50% rabatt upp till 26 år, 10% 
rabatt med Riksteaterns scenpass 
Biljettbokning: 0652-104 90  
bergsjogarden@gmail.com

kvinna som vill följa sitt hjärta i ett samhälle styrt av kon-
ventioner. Operan hade premiär i Paris 1853 och är ett av 
Verdis mest spelade och älskade verk. Kungliga Operans 
nya tolkning är signerad regissören Ellen Lamm och sce-
nografen/kostymören Magdalena Åberg, där fokus ligger 
på maktförtryck och mänskligt hyckleri.

www.upplevnordanstig.se www.bergsjogarden.se

FolkMix 2020
Långbacka/Bådagård - Tänkvärd pop med folksjäl

Torsdag 13 februari kl 19.00

Maja Långbacka och Matilda Bådagård spelar samhällsreflek-
terande singersongwriter-pop med en stor portion folkmusik; 
lite som Lena Willemark möter Emmylou Harris möter 
Fläskkvartetten möter First Aid Kit. De har kallats för ”de nya 
protestsångarna” av media och har bland annat öppnat en stor 
manifestation på Norrmalmstorg med sin låt ”Wake us up”.   

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

Med stöd av Region Gävleborg/kultur       
www.bergsjogarden.se  www.upplevnordanstig.se

 

• Berg, jord och luftvärmepumpar
• Vi utför allt inom VVS
• Vi hjälper er med vattenprover
   och rätt vattenfilter

Emil: 010-458 66 99  •  radiatorvvs.se 

KONTAKTA 
Våra lokala Nordanstigsmontörer
Hampus: 076-147 12 93
Lennart: 070-654 34 00

Vi är din kompletta VVS-intallatör
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VILL DU VETA MER OM VÅRA UTBILDNINGAR? 

NU även Drop - in tider på kvällstid.  
VÅR specialpedagog finns även på  
plats kvällstid.  

 
 Datum och tider för Drop - in hittar ni  på  

   www.hufb.se/cflnordanstig     

 www.hufb.se/cflnordanstig     Vi har 

””DDrroopp--iinn””  
tider för  

Studievägledning  

 
TVEKA INTE, KONTAKTA VÅRA STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDARE 

Hitta din utbildning på  www.hufb.se/cflnordanstig 

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...

Kulturhuset Bergsjögården,  
tisdag 18 februari kl. 19,  
Entré 160:-, scenpass 20:- rabatt.

Speltid: 55 minuter

Välkommen till en kritikerrosad teaterfö-
reställning med skådespelaren Görel 
Crona i rollen som Selma Lagerlöf.  
I en högaktuell monolog möter vi Selma 
som barn, tonårsflicka, student och för-
fattare. 

Arr: Nordanstigs Teaterförening, 
Föreningen Bergsjögården och ABF.

SELMAS SAMLADE VREDE

Görel Crona som Selma Lagerlöf. Foto: Ines Sebalj
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HÄLSINGLANDS  STÖRSTA RIDSPORTBUTIK!HÄLSINGLANDS  STÖRSTA RIDSPORTBUTIK!

KOM IN & KIKA PÅ ÅRETS 
POLARIS MODELLER

DJURENS SKAFFERI
Vi har foder och tillbehör till 
djuren - stora som små!

Snöslungor i lager

Öppettider
Vardagar 07.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

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

Ridhjälm från Back on Track 
med MIPS system

Lippo Basic Plus
Flera olika modeller

Tillbehör från Sprenger:
Bett, stigbyglar och sporrar

från
1790:-

Muckboot
Flera olika 
modeller

Högt skaft 895:-
Lågt skaft 855:-
Barn 745:-

Varma 
stövlar
Power 
original

Vuxen fr. 1190:-
Barn fr. 895:-

BEGAGNADE SKOTRAR I LAGER

från
825:-

Polaris 800 Pro RMK -16
Polaris 800 Pro RMK -17

Polaris 800 XCR Rush -17
Polaris 800 RMK Assault -14

Polaris 144 Switchback

Lynx 850 Boondocker 3900 - 18
Lynx Summit 859 -17
Skidoo FreeRide -15

Yamaha XTZ -11
Med flera!

Det är väl känt att det kan vara svårt att få frivilliga och 
oavlönade insatser för föreningslivet.
I Hassela finns sedan sju år det sociala företaget Hassela 
Alltjänst som gör alla möjliga uppdrag för föreningslivet, 
oftast utan betalning.
Det låter nästan för bra för att vara sant och frågan är om 
inte Hassela Alltjänst är en smått unik förening i landet. 
Medlemmar är idrottsföreningen, hembygdsföreningen, 
jakt- och skytteklubben samt Hasselagården.
- Vi gör även tjänster för företag och privatpersoner och 
då handlar det om betalning på vanligt sätt, berättar 
Michael och sonen Andreas Högdahl som är verksam-
hetschef respektive handledare.
Idén för Hassela Alltjänst kom just för föreningslivets 
skull, enligt stadgarna handlar det om insatser för ortens 
bästa. 
- Det görs ändå oerhört mycket ideellt i föreningarna på 
sidan om våra arbeten, betonar Michael Högdahl.
Arbetsförmedlingen och Nordanstigs kommun är part-
ners. Det finns likheter med de sociala föreningskusiner-
na Benefact i Bergsjö och Kalahari i Harmånger. 
Inklusive Högdahlarna är fyra anställda, fyra arbetar på 
tillfälliga förordnanden. Inom Alltjänst kommer de som 
jobbar ut på arbetsmarknaden, det har visat sig i något 
fall att det kan utvecklas till högskolestudier.

- Utan Hassela Alltjänst hade det varit mycket svårt att 
driva våra anläggningar i dag, konstaterar Göran Åslin, 
styrelseledamot i Hassela IF och tidigare tio år som ord-
förande.
Hasselabadet, fotbollsplanen Ånäslid, elljusspåret, isba-
nan och samlingslokalen Stjärnan ägs och drivs av 
Hassela IF med stödet från Alltjänst.
Michael Högdahl framhåller att jakt- och sportskytte-
klubben investerar friskt, har en anläggning i toppklass. 
Stora, nationella tävlingar arrangeras.
Han berättar också att Plyfa betyder oerhört mycket 
genom stöd och även arbetsgivarroll – föreningen anlitas 
ofta av företaget.
Det krävs en hel administration för att driva Alltjänst.  
Verksamheten kräver också åtskilligt ideellt arbete för 
Michael och Andreas, flexibiliteten är ett praktiskt måste.
Styrelseledamöter för Alltjänst är Anders Strömstedt, 
ordförande, samt Anders Åhslund, Jon Sjölin, Lars-
Håkan Lundin och Bernt Jonsson.
Sverker Söderström 
Sverker.soderstrom@telia.com

Föreningen som sköter allt i Hassela

Andreas och Michael Högdahl vid Hasselabadet, där de har 
kontoret. I bakgrunden syns också del av hembygdsgårdsområ-
det som Hassela Alltjänst också arbetar med.
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HÄLSINGLANDS  STÖRSTA RIDSPORTBUTIK!HÄLSINGLANDS  STÖRSTA RIDSPORTBUTIK!

KOM IN & KIKA PÅ ÅRETS 
POLARIS MODELLER

DJURENS SKAFFERI
Vi har foder och tillbehör till 
djuren - stora som små!

Snöslungor i lager

Öppettider
Vardagar 07.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

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

Ridhjälm från Back on Track 
med MIPS system

Lippo Basic Plus
Flera olika modeller

Tillbehör från Sprenger:
Bett, stigbyglar och sporrar

från
1790:-

Muckboot
Flera olika 
modeller

Högt skaft 895:-
Lågt skaft 855:-
Barn 745:-

Varma 
stövlar
Power 
original

Vuxen fr. 1190:-
Barn fr. 895:-

BEGAGNADE SKOTRAR I LAGER

från
825:-

Polaris 800 Pro RMK -16
Polaris 800 Pro RMK -17

Polaris 800 XCR Rush -17
Polaris 800 RMK Assault -14

Polaris 144 Switchback

Lynx 850 Boondocker 3900 - 18
Lynx Summit 859 -17
Skidoo FreeRide -15

Yamaha XTZ -11
Med flera!
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FASTIGHETSBYRÅN HUDIKSVALL & NORDANSTIG
STORGATAN 3, BERGSJÖ

HUDIKSVALL@FASTIGHETSBYRAN.SE
0650-94800

Har inte mycket att fysiskt imponera med. Ensamröjning i 
Åsnorrbodarnas skog ger inga vibrationer, träffar sällan en 
människa. 
Så det gäller för en fåfäng att försöka imponera på åtminstone 
barnbarn på annat sätt, som i det traditionella nyårsdoppet i 
Sörfjärden. 
Att på facebooks familjegrupp, av en dotter i Jämtland, beskri-
vas som en hårding värmer efter kalldoppet. Och att i tacket till 
henne kunna spä på med att jag fram till 15-årsåldern härdades 
på ofta frostiga och mörka utedass reser tuppkammen. 
Stopp för skrytet och barnsligheterna. Någon nämnvärd presta-
tion är det inte att doppa sig i ett par sekunder även om vattnet 
är ungefär 0-gradigt. Men initiativtagaren och suveräna 
världs-kanalsimmerskan Anna-Carin Nordin, som ordnar eve-
nemanget, är värd varje besök. Även en 71-årings. Dessutom 
ger doppen ett ekonomiskt bidrag till hjärt-lungfonden från 
badare och publik.
Att kunna berätta att man har en berömd ocean- och vintersim-
mare som ledare på nyårsaftnarna är något att utan skam fram-
häva av vinterbadare från och utom kommunen.
Inbillar mig att jag varit äldst i nyårsplurret de senaste åren. Den 31 
december 2019 deltog dock Eva Johansson-Norlin och hon är mera 
mogen. Som Sörfjärdenboende nog också mera havsbadstränad. 
Birgitta Larsson från Jättendal, jämnårig med mig, påstod att doppet 
var riktigt skönt. Jag tycker att det var grymt kallt.
På tal om bad erinrar jag mig en sommar som simlärare i 
Forssabadet i Harmånger, det var 1968. En enkel anläggning i 

Deltagarrekord på nyårsdop-
pet. Ett 30-tal plumsade i, 
något fler stannade på land.

Efter doppet. Anna-Carin Nordin är 
nybyggare i Sörfjärden och har fått 
havsvattnet utanför husknuten.  
Hon har engagerat sig för hjärt-lung-
fonden efter att mamman drabbats av  
en stroke.

Harmångersån – finns det till äventyrs någon läsare som kom-
mer ihåg något från det badet? En och annan elev lärde sig 
simma, eller förkovrade sig som det heter på finspråk.
Minns att jag då läste på Idrottshögskolan i Örebro. Var en tämligen 
usel simmare i jämförelse med de flesta av klasskompisarna men 
förbättrade bröstsimmet genom att simma över ån åtskilliga gånger 
dessa sommarveckor.  Firade stilla 20-årsdag i Forssabadet, uppvak-
tades med en gul, kortärmad tröja av blivande hustrun.
Förr brukade jag ofta säga att det mesta var för tio år sedan. Nu 
gäller tydligen för cirka 50 år sedan – det känns ändå som en 
blinkning. Och snart är det nytt år, och nytt dopp....
Sverker Söderström 
sverker.soderstrom@telia.com

Sista chansen att försöka imponera?


