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Gräsåsens Trädgårdscafé
Vi har öppet hela Påskhelgen, fre-mån 12-16.

Gofika i Caféet, Påskpynt  
i Handelsboden  

och Vårblommor i Växthuset.

Därefter öppet lör-sön samt  
röda dagar 12.00-16.00

Hjärtligt Välkomna!

Tel: 073-060 3735

Se oss  på Facebook för mer info.

HASSELA

Med reservation för folkhälsomyndighetens regler för 
begränsning av Coronavirusets spridning kan öppethållandet 

ändras! Ring eller gå in på vår Facebook för mer info!

Familjerna Capulet och Montague bekämpar varandra, 
vilket får tragiska följder när Romeo och Julia från 
respektive familj blir handlöst förälskade. 

Den romantiska baletten Romeo och Julia av Prokofjev 
bygger på Shakespeares odödliga tragedi. Romeo och 
Julia är en av världens mest populära baletter här i 
koreografi av Bolsjojs tidigare konstnärlige chef Alexej 
Ratmanskij. Verket komponerades 1935-1936 men 
framfördes inte, troligen på grund av rädsla för det 
kulturklimat som rådde då.

Kulturhuset Bergsjögården 
Lördag 4 april kl. 19.00

Inspelad version

Biljetter: 250  kr inkl fika, kontant eller swish

Biljettbokning: 0652-104 90 
bergsjogarden@gmail.com

Föreställningen är ca 3 tim och 5 min

Romeo och JuliaRomeo och Julia
från Bolsjoj i Moskvafrån Bolsjoj i Moskva

 www.bergsjogarden.se, www.upplevnordanstig.se

INSTÄLLT

Mån - Fre 10.00 – 17.00. Kravellgatan 6, H-VALL 

Nu pågår vår stora 
VÅRKAMPANJ!
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GUDSTJÄNSTER 
BERGSJÖ 
 1 april, onsdag kl. 8.00-8.30 Taizémässa i Trefaldighets-
kapellet. 
 5 april, Palmsöndagen gemensamt i Ilsbo. 
 6 april, måndag kl. 19.00 Passionsandakt i Trefaldighets-
kapellet. Kören sjunger och bjuder på kaffe. 
 8 april, onsdag kl. 8.00-8.30 Taizémässa i Trefaldighets-
kapellet. 
 9 april, Skär torsdagen kl. 18.00 Skär torsdagsmässa med  
altarets avklädnad.  
10 april, Långfredagen kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst. 
Kören sjunger.  
12 april,  
 
ILSBO 
 5 april, Palmsöndagen kl. 15.00 Familjemässa med barn-
bibelutdelning. Barnkören sjunger. ACT-gruppen serverar 
kaffe med hembakt bröd till förmån för fasteinsamlingen. 
 7 april, tisdag kl. 19.00Passionsandakt. Kören sjunger  
och bjuder på kaffe. 
10 april, Långfredagen kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst. 
Kören sjunger. 
12 april, Påskdagen kl. 18.00 Påskdagsmässa. Kören 
sjunger. 
 
HASSELA 
 5 april, Palmsöndagen gemensamt i Ilsbo. 
 8 april, onsdag Passionsandakt. Kören sjunger  och  
bjuder på kaffe.    
10 april, Långfredagen kl. 18.00 Andakt. Vid Jesu grav.  
Kören sjunger.  
12 april, Påskdagen kl. 11.00 Påskdagsmässa. Kören 
sjunger. 
 
Fredrik Unger på samtliga gudstjänster. 

 

 

BERGSJÖ FÖRSAMLING 

 

Kära församlingsbor! 
 

Med anledning av Coronavirusets framfart är det viktigt  
att vi tänker på några saker i vår verksamhet. Tills vidare 
gäller att endast brödet delas ut i samband med nattvard. 
Det är en fullvärdig nattvard att ta emot under en gestalt  
- d v s antingen brödet eller vinet. Vi ska också undvika att 
skaka hand eller kramas utan istället kanske hälsa med en 
nick eller motsvarande. Känns det konstigt kan man ju 
nämna anledningen. 
 

I nuläget har vi ställt in resterande daggruppsträffar, syför-
eningsträffar och andakter på Sörgården/Bollebo eftersom 
det är riskgrupper som träffas där.  
 

Detta för nu. Mer info kommer framöver. 
 

Välsignelse i dessa tider! 
Kyrkoherde Fredrik Unger 

 

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 

PASSIONSANDAKTER 

SKÄRTORSDAGEN 
 
 

LÅNGFREDAGEN 
 
 
 

 

PÅSKDAGEN 
 

Bergsjö Trefaldighetskapell måndag 6 apr il kl. 19.00 
Ilsbo kyrka tisdag 7 apr il kl. 19.00 
Hassela kyrka onsdag 8 apr il kl. 19.00  

Kyrkokören sjunger och bjuder på kaffe. 

Bergsjö kyrka kl. 18.00 Skär torsdagsmässa med  
altarets avklädnad. 

Bergsjö kyrka kl.11.00 Långfredagsgudstjänst.  
Ilsbo kyrka kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst.   
Hassela kyrka kl. 18.00 Andakt. Vid Jesu grav.  
Kyrkokören sjunger vid samtliga gudstjänster.  

Hassela kyrka kl. 11.00 Påskdagsmässa. 
Bergsjö kyrka kl. 15.00 Påskdagsmässa. 
Ilsbo kyrka kl. 18.00 Påskdagsmässa  
Kyrkokören sjunger vid samtliga gudstjänster.  

Vy från Bergsjö minneslund mot 
pastorsexpeditionen 2020-03-17 

 

Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp 
i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt 
land. Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om 
kraft, med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta 
områden. Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i 
svåra situationer och med alltför litet skydd för kropp och 
hälsa. Vi ber för alla som arbetar i vården. I nödens tid, låt 
våra handlingar vara en del av svaret på våra böner. 
 

Bön av Martin Modéus, biskop i Linköpings stift. 
 

Om du känner oro och rädsla får du gärna höra av dig.  
fredrik.unger@svenskakyrkan.se eller 070-280 33 21. 
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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 (ej i tjänst) 
  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

5 april, Palmsöndagen
Gnarps kyrka  
Kl. 11.00 Mässa för hela familjen, utdelning av 6-års-
biblar, med komminister Signe Ek, pedagogerna Cina 
Kedvall och Hanna-Karin Berglund, diakon Anna-Karin 
Björk och kantor Irina Nutti. Kollekt till Act Svenska 
kyrkan – fastekampanjen avslutas. 

STILLA STUND PÅ LUNCHEN
S:t Pers kapell i Harmånger  
Onsdagar jämna veckor kl 12.15 – 12.45 
Hanna-Karin Berglund och Irina Nutti framför meditativ 
musik och sång varvat med någon dikt och bön –  
Du kommer och kopplar bort vardagen en stund.  
Varmt välkommen! 

CORONAVIRUSET OCH FÖRSAMLINGENS 
VERKSAMHET
För att minimera smittspridningen av Coronaviruset, fram-
för allt bland äldre, kommer vi att ställa in viss verksamhet 
en tid framöver. 
De verksamheter som berörs är:

Caféverksamheten i Strömsbruk, Harmånger och Gnarp 
Träffar för anhörigvårdare i Gnarp och Harmånger/Jättendal 
Dagträffar på Kalahari 
Stickcafé i Jättendal 
Kyrkliga syföreningen i Gnarp
Vi kommer att skjuta upp vårens 80-årsfest till ett senare 
tillfälle.
För att inte riskera att vi sprider smitta kommer vi att mini-
mera hembesök och födelsedagsuppvaktningar.
Så snart läget stabiliseras kommer vi att återuppta våra 
ordinarie verksamheter igen.
Vi fortsätter fira gudstjänst/mässa i våra kyrkor och ber 
Dig som besökare visa hänsyn och stanna hemma om Du är 
sjuk, samt att inte ta i hand på dem Du träffar. 
Kyrkbussen är inställd tills vidare! 
Vid nattvardsfirandet tillämpas intinktion, dvs att man dop-
par oblaten i kalken, eller, om man vill, kan man helt avstå 
från att ta emot vinet.

6 april, måndag
Gnarps kyrka 
Kl. 19.00 Oscar Petersons Påsksvit med Kristofer Sund-
man kvartett och prästen Bengt Wiklund. 

8 april, onsdag
S:t Pers kapell, Harmånger 
Kl. 19.00 Passionsandakt med komminister Signe Ek och 
kantor Ulla Hedman.

9 april, Skärtorsdagen
Jättendals kyrka  
Kl. 19.00 Mässa med komminister Signe Ek och kantor 
Irina Nutti.

12 april, Påskdagen 
Gnarps kyrka 
Kl. 11.00 Högmässa med komminister Signe Ek, kyr-
koherde Sofia Aspling och kantor Irina Nutti. Kollekt till 
Akuta diakonala insatser i Nordanstigskustens församling. 

10 april, Långfredagen
Jättendals kyrka  
Kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst med kyrkoherde Sofia 
Aspling och kantor Irina Nutti. Kollekt till Act Svenska 
kyrkan – Mentormammor. 

HARMÅNGERS KYRKAS OMBYGGNAD
Följ gärna arbetet i kyrkan vecka för vecka på vår hemsida

www.svenskakyrkan.se/nordanstigskusten/ombyggna-
den-av-harmanger-kyrka
Sofia Aspling, kyrkoherde

13 april, Annandag påsk  
Gnarps kyrka 
Kl. 11.00 Gudstjänst med komminister Signe Ek och 
kantor Irina Nutti. Kollekt till Act Svenska kyrkan. 

14 april, tisdag  
S:t Eriks kapell, Gnarp 
Kl. 19.00 Veckomässa med komminister Signe Ek och 
kantor Irina Nutti. Kollekt till Akuta diakonala insatser i 
Nordanstigskustens församling.

 Det förhöjda golvet i koret är borta. Nu förbereds det för att 
få golvet handikappanpassat och i samma plan som i övriga 
kyrkan 
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Kommuninformation

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

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

Förhindra smittspridning!
Du kan genom några enkla åtgärder själv minska 
risken för att smittor sprids. De flesta handlar om 
dina händer.

Här är några generella tips på saker du kan göra själv 
för att undvika att smittor sprids:

• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och 
vatten. Du kan använda handsprit om du inte har 
tillgång till tvål och vatten.

• Stanna hemma och vila om du har feber eller 
känner dig sjuk.

• Hosta eller nys i armvecket.

• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du 
behöver snyta dig.

• Håll gärna ett visst 
avstånd till andra 
och undvik att ta 
i hand. Det gäller 
särskilt om du 
behöver nysa eller 
hosta.

• Undvik att röra 
vid ansiktet eller ögonen.

Information från biblioteket

Bokcirkel
Hassela bibliotek

Var med i bokcirkeln där vi gör en svensk läsklassiker för 
fjärde året i rad. Varje träff pratar vi om en bok vi läst. Vill 
du vara med hör av dig till Annelee på Hassela bibliotek. 

Årets datum och böcker:

23 april 

”Drottningens juvelsmycke” av Carl Jonas Love Almqvist

20 augusti 

”Ett köpmanshus i skärgården” av Emelie Flygare-Carlén

22 oktober 

”Sällsamma berättelser” av Edgar Allan Poe

17 december 

”Sherlock Holmes äventyr” av Arthur Conan Doyle

Frågor?

För mer information kontakta Hassela bibliotek på telefon 
0652-404 00.

Våra öppettider under påsken
Om rekommendationerna förändras med anledning av 
det nya coronaviruset kan öppettiderna nedan komma att 
ändras, se i så fall nordanstig.se.

Kommunkontorets öppettider
Öppet alla vardagar kl. 07.30–16.00, med stängt för lunch 
kl. 12.00–13.00. Stängt långfredagen och annandag påsk.

Socialtjänstens reception har öppet vardagar kl. 10.00–12.00 
och 13.00–14.00. Stängt långfredagen och annandag påsk. 
Om du behöver akut hjälp när socialkontoret är stängt, 
ring socialjouren på 026-10 02 25. Om du behöver akut 
hjälp när socialjouren har stängt, ring polisen på 114 14.

Bibliotekens öppettider
Skärtorsdagen 9 april

Bergsjö bibliotek kl. 10.00–14.00 
Gnarps bibliotek stängt 
Harmångers bibliotek kl. 13.00–15.00 
Hassela bibliotek stängt

Långfredagen 10 april och Annandag påsk 13 april

Alla bibliotek är stängda

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

nordanstig.se/bibliotek 

Coronaviruset – covid-19
Nordanstigs kommun följer Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer kring coronaviruset. Aktuell information 
finns på Folkhälsomyndighetens och 1177:s webbplatser 
samt krisinformation.se. Information som är lokal och rör 
kommunens verksamheter finns på nordanstig.se.

folkhalsomyndigheten.se

1177.se/gavleborg

krisinformation.se

nordanstig.se/coronaviruset
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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!

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

Vi levererar SCA Pellets och  
stallpellets i hela Nordanstig

073-82 222 65
dorotasordyl@yahoo.se 

Vi hjälper er med städning av:
privatfastigheter & mindre företag

Boka tid!

DS STÄDTel - 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

Få dina matvaror hemlevererade

Följande butiker erbjuder hemkörning
Kajutan i Stocka 073-820 69 96

Coop i Hassela/Hassela Alltjänst 076-127 12 70  
Tisdagar och torsdagar, ring före 12.00

Ilsbo Bensin & Service 0650–742 400

Vi uppmanar er som bor i dessa områden, framförallt våra äldre,  
att nyttja denna tjänst. Kontakta då respektive butik eller utförare.

Få dina matvaror hemlevererade

Följande butiker erbjuder hemkörning

Om du har allmänna frågor om hemsändning,  
kontakta näringslivsutvecklare Barbro Björklund, 
070-690 89 60, barbro.bjorklund@nordanstig.se.

Hemsändning är en tjänst som innebär att vissa butiker i Nordanstigs  
kommun tar emot beställningar av dagligvaror och erbjuder hemkörning.  
Tjänsten är gratis för dig som kund.

Under rådande omständigheter kan det vara klokt att nyttja tjänsten att få sina  
varor hemlevererade istället för att besöka butiken. Hemsändningen är gratis  
för dig som kund. Kommunen ersätter butiken eller utföraren per hemsändning.
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Ekonomi och redovisning 
Service med personligt och  

lokalt engagemang

Bergsjö

Tel: 076-786 78 88

mark@ramingkonsult.se

Raming Konsult

Mats Olsson 070-351 54 44  

Vi har för det mesta ett 30-tal bilar till salu! 
Vi Säljer – Byter – Köper – Förmedlar

Jättendal  
Outlet BilcenterOutlet Bilcenter
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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

KOSTNADSFRITT HEMBESÖK:

020-43 00 00
www.mockfjards.se

Vi firar 20 år
 med20%

S U C C É K A M P A N J E N  Ä R  T I L L B A K A :

Via ROT-avdraget finns även möjlighet
till 30% avdrag på arbetskostnaden.
Läs mer på www.mockfjards.se 

Nu har du åter chans att ta del av vårt jubileums-
erbjudande. Till och med 8 oktober ger vi dig
20% rabatt på alla fönster, dörrar, tillbehör 
och allt material. Välkommen till Sveriges
ledande fönsterbytare!

∠ 䴀愀爀欀攀渀琀爀攀瀀爀攀渀愀搀
∠ 嘀䄀ⴀ愀爀戀攀琀攀渀
∠ 䜀爀甀渀搀愀爀戀攀琀攀
∠ 吀爀愀渀猀瀀漀爀琀攀爀

䐀椀渀 氀漀欀愀氀愀 攀渀琀爀攀瀀爀攀渀爀

圀圀圀⸀䔀匀匀䔀䰀䈀䔀⸀匀䔀 ∠ 䔀一吀刀䔀倀刀䔀一䄀䐀䀀䔀匀匀䔀䰀䈀䔀⸀匀䔀 ∠ 　㘀㔀㈀ⴀ㈀㌀　 　

DellenArboristen
Fällning och beskärning av stora träd

Erfaren certifierad klättrande arborist
Laurent Warin • 0736 904 804

dellenarboristen.se

NU
MED

RUT!
N     K

GOLV

073-093 70 19
Har ni några frågor, 
ring gärna för mer 

information!

Jag utför det mesta inom 
mattläggning och även golv-  
och väggbeklädnad i våtrum

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.

VI BRYTER FÄRG
UTKÖRNING 
Vi kör ut varor till dig.

BRETT SORTIMENT 
Vi har allt du behöver till bygget

HYR MASKINER AV OSS

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!

www.autoexperten.se

BILVERKSTAD

GÄLLSTA BIL & SERVICE AB
Gnarp, tel. 

DAGS FÖR SERVICE  
OCH DÄCKBYTE

Dags för  sommar- däck!

Bas- 

service fr. 

995:-

DÄCKHOTELL

DÄCKHOTELL

070-552 02 73

När du lämnar in din bil till oss kan du lita på att vi tar 
hand om den på bästa sätt. Vi utför reparation och service 
enligt tillverkarens instruktioner, med bibehållen nybilsga-
ranti. Förutom bilar så tar vi även in större fordon.  
Passa t.e.x. på att se över husbilen i tid innan sommaren. 

När du servar bilen får du alltid en 12 månaders vägassi- 
stans försäkring utan kostnad.
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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

Är du intresserad av att jobba med människor,  
vi söker tim- och sommarvikarier till  

hemtjänsten och personlig assistans.
Välkommen att ringa oss på 0652-200 20  -  anette@corabassistans.se
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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

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

M Å L E R I
WWW.IImaleri.n.nu

070-230 24 11

Enskilda avlopp, dräneringar och infiltra-
tioner. Anläggning av trädgårdar, schakt-
ning för husgrunder, stenläggning med 
mera.

Städtjänst
Vi utför det mesta inom 
städ och golvvård.

•  Kontor
•  Lokaler
•  Hem

•  Flytt
•  Bygg
•  Fönsterputs

•  Golvvård

STENSPRÄCKNING OCH ALLT  
INOM MARKENTREPRENAD
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3 FÖR 1
Få tre par glasögon  

till priset av ett

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)

   

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 25/4 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

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

Västansjö 
Måleri

070-529 50 67

 

Vi är din kompletta VVS-intallatör
010-458 66 99    www.radiatorvvs.se

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



10 Tryckdatum | 2020-03-19  NordanstigNordanstigarnarn

          PRO Nordanstigskusten

Orföranden

Vi ställer in Vårbuffén i år pga risk  
för Corona smitta

ÅRSMÖTE
Jättendals Hembygds- och Fornminnesförening 

Söndag 19 april kl. 13.00 på Hembygdsgården
Gamla och nya medlemmar är VÄLKOMNA.

ÅRSMÖTE
Gnarps Vägförening

Onsdag 15 april kl. 19.00
på Berggården Gnarp.  
Välkomna! Styrelsen.

ORDINARIE ÅRSMÖTE
Bergsjö Vägförening

Söndagen den 19 april kl. 18.00  
Plats:  Bergsjögården, Lilla salen 

 Ärenden enligt stadgarna. Möteshandlingar finns till-
gängliga på Bergsjö bibliotek from 2020-04-10.

Vi bjuder på fika. Välkomna.

Stocka Folkets Hus förening

Stocka Folkets Hus

INSTÄLLT TILLS VIDARE

ÅRSMÖTE
NFVO på GT-Gården Jättendal 
14 april kl. 19.00 INSTÄLLT  
pga risk för Corona smitta

Ny tid kommer

ÅRSMÖTE
BJKL på GT-Gården Jättendal 
21 april kl. 19.00 INSTÄLLT  
pga risk för Corona smitta

Ny tid kommer

ÅRSMÖTE
Ragvaldsnäs Samfällighetsförening

Tisdag den 21 april kl. 19.00

Plats: Årskogslokalen 
Sedvanliga mötesförhandlingar

Välkomna! Styrelsen.INSTÄLLT TILLS VIDARE

ÅRSMÖTE
Harmångers Vägförening
Söndag 27 april kl. 15.00

på 17 rum & Kök i Harmånger.  
Möteshandlingar finns på Harmångers 

Bibliotek från 14 april

Varmt välkomna, styrelsen 

FÖRENINGS INFORMATIONFÖRENINGS INFORMATION
Det som brukar pekas ut som speciellt med det svenska föreningslivet är den höga anslutningsgrad och den demokratiska uppbyggnad som 
föreningarna har. De flesta människor som bor i Sverige är med i någon av de ca 200 000 ideella föreningar som finns här. Många är med-
lemmar utan att vara direkt verksamma i föreningen. Andra väljer att engagera sig i föreningar som styrelseledamot, ledare eller som deltaga-
re i föreningens verksamhet. De flesta svenskar är eller har varit medlemmar med olika typer av engagemang i någon eller några av de för-
eningar som finns. Den demokratiska uppbyggnad som utmärker ideella föreningar innebär att föreningen är uppbyggd på ett sådant sätt att 
medlemmarna ska ha möjlighet att påverka föreningen och verksamheten. Det är medlemmarna som tar beslut om föreningens regelsystem 
(stadgar) och det är årsmötet som är det högst beslutande organet i föreningen där varje medlem har en röst.
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 www.hufb.se/cflnordanstig     

VILL DU VETA MER OM VÅRA UTBILDNINGAR? 
 www.hufb.se/cflnordanstig 

30 veckor arbetsplatsförlagd utbildning för vuxna 

Med start 20 april, sista ansökningsdag 8 april. 

Läs mer om utbildningen på www.hufb.se/cflnordanstig 

Vid frågor kontakta 
katarina.bylin@hufb.se 
kerstin.lindstrom@hufb.se 

Genomförs 75% som lärling inom småskalig yrkeshavsfiske 
och fiskeförädling, 25 % teori på CFL Nordanstig. 

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: 072 060 57 20      facebook.com/stadpatrullen

Städpatrullen
Veckostäd, fönsterputs, flyttstäd & 
hushållsnära tjänster

Veckostäd innebär städning minst en  
gång/månad

Som tilläggstjänst vid städning 
erbjuder vi:
- Bädda, tvätta, stryka 
- Byta gardiner 
- Hjälp med att handla 
- Mindre snöskottning och plantering /  
  trädgårdsskötsel m.m.

Om du har frågor om vad vi kan erbjuda dig, ring oss gärna! Ring för offert:  
070-693 8720 (Magnus)

Det fixar vi i ett nafs!
TakbTakbytardax?
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Namn: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Postadress:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nordanstigarn nr 339

Du .har .chans .att .vinna .en .
Trisslott!

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

BERGSJÖVERKENS FÖRETAGSBY • 29-30 MAJ

MässanNORDANSTIGS

2.0

INSTÄLLT TILLS VIDARE!

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

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

Vi servar & reparerar alla bilmärken!

10039
ISO/IEC 17020 (C)

GRÖN VERKSTAD 10039
ISO/IEC 17020 (C)

GRÖN VERKSTAD

Vi har 

Lånebilar    

Lånecyklar    

Däckhotell
från 595:-

Hjulskifte 
från 250:-

Äntligen dags för

Sommardäck
Monterat & Klart

15 tum från 710:-/st

16 tum från 800:-/st

17 tum från 1175:-/st

Delbetala räntefritt 4 månader 

med Mekonomenkortet

En annons i Nordanstigarn syns och ger resultat!
Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper er med att göra 
ett annonsförslag/original utan kostnad.

NNordanstigordanstigarnarn
Information & annonser för ALLA i Nordanstig
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Matsvinn blir möjligheter
När argumenten tröt för min mor vid middagstid under 
80-talen fick vi barn höra ”tänk på barnen i Afrika, de får 
ingen mat alls”. Med tre trilskades ungar och en man som 
sällan var hemma, var det nog mer vanligt än motsatsen att 
vi barn kritiserade mammas matlagning. Inte för att den var 
dålig, utan för att vi barn inte fick pannkaka som vi ville 
varje dag. Nu i efterhand, med två egna barn, och de 
erfarenheter det ger framstår hennes insats att uppfostra oss 
tre snorungar som smått heroisk. 
Jag var då på 80-talet som barn är mest, och oavsett vilka 
argument mamma använde, blev det vissa gånger mat över 
på tallriken. Ofta var det för lite för att spara, så det åkte i 
soporna. På den tiden var det pengar mamma oroade sig 
över, mat var relativt dyrare då än idag. När vi samlas för 
middag idag, kretsar diskussionerna kring middagsbordet 
mer kring matresternas påverkan på vår planet än den fak-
tiska kostnaden.
Hushållen står för den största delen av den mat vi kastar i 
Sverige. Livsmedelsbutiker står också för en betydande del. 
Sedan kasseras en hel del mat, eller råvaror, innan de når 
butikerna av olika anledningar. 
Men i Kvissleby och Njurunda kan vi vara stolta för ett 
unikt samarbete mellan livsmedelsbutikerna och Njurunda 
församling som pågått oavbrutet i nästan fyra år. Där har 
mat som varit tjänlig, men ej säljbar, gått till behövande i 
vårt lokala samhälle genom Njurunda församlings försorg 
varje torsdag. Det har varit bra för både naturen och 
människor.
Intresset för butikernas svinn har ökat. Jag träffade för ett 
tag sedan en bonde som registrerat sig som matavfallskom-
postmottagare (tror jag det hette). Det gick ut på att bonden 
hade tillstånd att ta emot matavfall för kompostering, som 
sedan kunde omvandlas till jordförbättring. 
Det finns även ett musteri här i Sundsvall, som åtar sig att 
hämta frukt med skönhetsfel i butiken, för att sedan göra 
must av den som vi kan sälja. Utöver det verkar det som om 
en restaurang i Sundsvall håller på att starta upp en lunch-
buffé tillverkade på bara räddade produkter från butiker. 
Innovationstakten är verkligen hög just nu när det gäller 
matsvinn i butiker. Så det finns verkligen hopp om att buti-
kernas matsvinn kommer minska i framtiden.
Hemma hos oss vid middagsbordet, med två trötta barn och 
en trött pappa, är dock innovationstakten betydligt mindre. 
Efter trugande och diverse försök till muta från min sida, 
börjar de tröstlösa argumenten för att barnen skall äta upp. 
Till sist är det bara att konstatera, att bäst är den mat som 
blir uppäten. Kanske lagar jag lite mindre portioner nästa 
gång, eller så kör vi pannkaka hela veckan. Men det får nog 
andra konsekvenser.

Erik Geijer 
Din lokala ICA-handlare 
ICA Kvantum Kvissleby

Det var pannkaka vi ville ha. . . . . 

För att få bra gröda behövs bra jord.
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DJURFODER OCH STALLSTRÖ 
FINNS PÅ LAGER

HÄLSINGLANDS  STÖRSTA 
RIDSPORTBUTIK!

HÄLSINGLANDS  STÖRSTA 
RIDSPORTBUTIK!

BOKA DIN ROBOTKLIPPARE 
NU FÖR LEVERANS OCH 
MONTERING I MAJ

BESTÄLL INNAN 15 APRIL, 
FÅ EN SNOWCHEK PÅ 

10 000 KR!

NU ÄR DET HÖG TID ATT SERVA 
ALLA TRÄDGÅRDSMASKINER 
VI HÄMTAR - SERVAR - LÄMNAR VID ÖNSKEMÅL
Bra sortering med reservdelar, oljor m.m. för hemmafixaren

VI 
SERVAR 

ALLA 
MÄRKEN

Pris inkl moms. Gäller alla Polaris Sportsmanmodeller (exkl barnmaskiner) Giltig from 17.03.2020 - 30.04.2020

TILLBEHÖRSCHECK
FÅ TILLBEHÖRSCHECK PÅ POLARIS TILLBEHÖR 

OCH KLÄDER TILL ETT VÄRDE AV

6000 KR
VID KÖP AV EN NY SPORTSMANPRATA MED ANDERS I BUTIKEN 

ELLER SE POLARISSVERIGE.COM

Öppettider
Vardagar 07.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

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

Butiken är öppen som vanligt men vi ordnar utkörning vid önskemål

VI FYLLER PÅ MED 
NYA FRÄSCHA 

RIDKLÄDER I 
VÅR UTÖKADE 

HÄSTSHOP!

NU
4990:-
ORD. 6400:-

HUSQVARNA 450
DEN PERFEKTA VEDHUGGARSÅGEN
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VI ÄR DIN
LOKALA

MÄKLARE OCH
ÄR STÖRST
PÅ ORTEN!

FASTIGHETSBYRÅN
HUDIKSVALL & NORDANSTIG
STORGATAN 30, HUDIKSVALL
STORGATAN 3, BERGSJÖ
0650-94800
HUDIKSVALL@FASTIGHETSBYRAN.SE

VÄLKOMMEN IN TILL
OSS PÅ STORGATAN 3

I BERGSJÖ.

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

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


