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”Vi bestämde oss för att sälja vårt fantastiska hus vid havet i Hudiksvall.
Ett hus vi renoverat med stort intresse och kärlek. Att det blev fastighetsbyrån

och Johanna som blev vår mäklare var mkt pga hennes värme blandat
med stor professionalitet. Det var ju vårt hem som vi skulle lämnade

till Ngn annan och valet blev lätt och rätt. Allt gick så smidigt och med stor
respekt för oss och huset. Tack Fastighetsbyrån”

- Patrik, Hudiksvall

FASTIGHETSBYRÅN
HUDIKSVALL & NORDANSTIG
STORGATAN 30, HUDIKSVALL

STORGATAN 3, BERGSJÖ
0650-94800

HUDIKSVALL@FASTIGHETSBYRAN.SE

ROCK AROUND THE CLOCK PRODUCTIONS AB PRESENTERAR

Fikaförsäljning och 2 avdelningar med paus på samtliga. 
MAX 50 personer med Corona-tänk. Vi tar swish/kontant/kort. 
För mer info: 070-667 9759.     www.rockaroundtheclock.com

STOCKA FOLKETS HUSSTOCKA FOLKETS HUS

Linda Gail Lewis  TIS 17/11  
Nytt datum 2021-03-02

ONS 16/12   
O Helga Natt, En stämnings-
full Julkonsert med Raymond 
Björling kl. 19.00, 250 kr

INSTÄLLT!

Helsinge SkogHelsinge Skog
& Service& Service

073-086 55 00 – 073-086 55 00 – Svanbacken 1, BergsjöSvanbacken 1, Bergsjö

•• Skogsröjning Skogsröjning
• • PlanteringPlantering
• • Service & rep.Service & rep.
• • SlipningSlipning• • VedsäckarVedsäckar

NU SÄLJER  NU SÄLJER  
och skiftar vi även  och skiftar vi även  
sommar/vinterdäcksommar/vinterdäck

Byt i god tid!

Byt i god tid!

(1 okt - 15 apr.)

(1 okt - 15 apr.)
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GUDSTJÄNSTER 
BERGSJÖ 
21 oktober, onsdag kl. 8.00-8.30 Taizémässa i kapellet.  
25 oktober, 20 e. tref. gemensamt i Ilsbo.  
28 oktober, onsdag kl. 8.00-8.30 Taizémässa i kapellet.  
31 oktober, Alla helgons dag kl. 15.00, 17.00 och 19.00 
Minnesgudstjänst med ljuständning. Se ruta. 
 
ILSBO 
25 oktober, 20 e. tref. kl. 11.00 Mässa.  
 1 november, sönd. e. alla helgons dag kl. 19.00  
Minnesgudstjänst med ljuständning. Se ruta. 
 
HASSELA 
25 oktober, 20 e. tref. gemensamt i Ilsbo.  
 1 november, sönd. e. alla helgons dag kl. 16.00  
Minnesgudstjänst med ljuständning. Se ruta. 
 

Fredrik Unger på samtliga gudstjänster. 
 
 

SYFÖRENINGARNA 
Bergsjö, måndag 19 oktober  kl. 13.00 
Måndag 26 oktober kl. 13.00 
Hassela, tisdag 27 oktober  kl. 12.00 
Ilsbo, torsdag 29 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 

MINNESGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING 
Fredagen den 30 oktober mellan kl. 12.00-18.00 bjuder vi alla 
kyrkogårdsbesökare på kaffe i Bergsjö församlingshem.  
Trefaldighetskapellet är öppet för ljuständning.  
 

På grund av de tider vi lever i delar vi i år upp minnesguds-
tjänsten i Bergsjö på tre tider för att alla ska kunna delta. 

 

Bergsjö kyrka, Alla helgons dag den 31 oktober   
kl. 15.00, 17.00 och 19.00  
Trefaldighetskapellet är öppet för ljuständning kl. 12.00-14.30 
Hassela kyrka, söndag efter  alla helgons dag  
den 1 november kl. 16.00 
Ilsbo kyrka, söndag efter  alla helgons dag  
den 1 november kl. 19.00 
 

Runt om i landet firar vi minnesgudstjänst och tänder ljus 
för våra kära. Har du inte möjlighet att närvara vid någon 

minnesgudstjänst kan du tända ditt ljus på webben: 
               be.svenskakyrkan.se/#/nytt-ljus 

Info: Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt våra 
döda. Vi smyckar deras gravar med blommor och tänder ljus 
som lyser upp i mörkret mellan Alla helgons dag och Alla  
själars dag. Allhelgona är den helg på året då vi tillsammans 
med människor i Sverige och världen uppmärksammar och 
minns dem som lämnat det här livet.  

 

Birger Nilsson har nu uppnått pensionsåldern och  
avtackades därmed i samband med familjemässan i  
Hassela kyrka den 4 oktober. Han har tjänstgjort som 
kyrkovaktmästare i församlingen i 14 år.  
Samtidigt välkomnades David Blixt-Pettersson och  
Malin Påhlbrant. På bilden tillsammans med kyrkoherde 
Fredrik Unger. 

En härlig höstdag 25 september 2020 

Elvakaffe med Carola och Charles 
Bergsjö församlingshem torsdag 22 oktober kl. 11.00-13.00 
Max 50 personer, håll avstånd, tvätta händerna och stanna 
hemma om du känner dig krasslig. 
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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 
Kyrkogårdsförvaltning: Harmånger 0652-74 73 15, Gnarp 0652-74 73 25

KULTUR/CIRKLAR
I SAMVERKAN MED

GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER
På grund av Regeringsförordningen och FHM:s 
riktlinjer är antalet närvarande vid gudstjänster (in-
klusive tjänstgörande personal) maximerat till 50 perso-
ner, antalet kan komma att ändras efter Nordanstigarns 
pressläggning. Detta gäller även för dop-, vigsel- och 
begravningsgudstjänster.

25 oktober, 20:e söndagen efter trefaldighet
Jättendals kyrka 
Kl. 11.00 Gudstjänst med kyrkoherde Sofia Aspling och 
kantor Ulla Hedman. Kollekt till Helgeandssystrarna i 
Alsike.

31 oktober, Alla helgons dag 
Gnarps kyrka 
Minnesgudstjänster med komminister Signe Ek och kan-
tor Ulla Hedman (anmälan och biljett erfordras). Kollekt 
till Svenska kyrkan i utlandet. 

1 november, Alla Själars dag
Jättendals kyrka 
Minnesgudstjänster med kyrkoherde Sofia Aspling och 
kantor Ulla Hedman (anmälan och biljett erfordras).  
Kollekt till Svenska kyrkan i utlandet. 

ATT VARA PILGRIM    
Att vara pilgrim är att vandra eller resa – en pilgrim gör 
både en yttre och en inre resa. 
Den inre resan handlar om att lära känna sig själv och 
Gud. Att få ställa frågor och fundera tillsammans med 
andra som tar frågor om liv och död på allvar. Vi kommer 
också att göra några kortare och längre pilgrimsvandringar 
tillsammans.
Den 26 oktober kl 13 – 15 startar studiecirkel om pil-
grimsleder och pilgrimsvandring. 
Vi träffas varannan måndag i Jättendals församlingsgård, 
där vi har möjlighet att sprida ut oss och hålla avstånd.
Förutom den inre och yttre resan vill vi tillsammans söka 
efter gamla stigar/vägar/leder. Vi söker en väg från Nord-
anstigskusten till befintlig led mot Trondheim.
Ledare: Anna-Karin & Cina 
Anmälan till Cina cina.kedvall@svenskakyrkan.se eller 
telefon 0652-74 73 06.

blir lördag 31 oktober i 
Gnarps kyrka och söndag 1 
november i Jättendals kyrka.

I år är allt annorlunda…  
På grund av de restriktioner  
som finns avseende hur många vi får vara i kyrkan samti-
digt har anhöriga och församlingsbor som vill komma 
haft möjlighet att anmäla sig och har fått biljetter till en 
specifik gudstjänst. 
Observera: Vi lägger inte ut tider i annonseringen då 
endast de som har biljetter kan beredas plats i kyrkan 
under rådande omständigheter.
Vi hoppas att alla har förståelse för att vi gör så här på 
grund av pågående coronapandemi. Har Du missat att 
anmäla Dig till minnesgudstjänsten? Kontakta försam-
lingsexpeditionen, det kan fortfarande finnas plats över 
vid någon av minnesgudstjänsterna.
En enklare minnesgudstjänst, gemensam för hela församling-
en, kommer att spelas in och läggas ut på församlingens face-
booksida: Svenska kyrkan Nordanstigskustens församling. 

Årets minnesgudstjänster med ljuständning för 
de under året avlidna 
kyrkotillhöriga

Vi träffas på onsdagar kl 10 – 11.30 i Jättendals försam-
lingsgård. 
Vi sjunger och spelar lite och umgås/leker.
Kontakta Ulla om Du har frågor (telefonnummer finns 
längst ner på sidan).

Vi följer Folkhälso-
myndighetens rekom-
mendationer:
Tvätta händerna, håll 
avstånd och stanna 
hemma om Du känner 
Dig förkyld!
Barn- och föräld-
ragruppen i Gnarp 
träffas som vanligt på 
S:t Eriksgården tisda-
gar kl 10.

Längtar Du efter att träffa andra föräldrar som 
är hemma med sina barn?
SMÅBARNSMUSIK

BEHÖVER DU SAMTALA MED NÅGON? 
Församlingens diakon och präst nås genom församlings-
expeditionen 0652-74 73 00.  
Vi gör Dig också gärna sällskap på ett ”promenadsamtal”.
Jourhavande präst: 
Telefon kl. 17 - 08: Ring 112 och be att få bli kopplad till 
Jourhavande präst. 
Chatt och Digitalt brev:  www.svenskakyrkan.se/jourha-
vandeprast 
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Kommuninformation

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

Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 26 oktober 2020 kl. 18.00  
Bergsjögården i Bergsjö
Sammanträdet kan ställas in om rekommendationerna för 
att minska smittspridningen av coronaviruset ändras. Det 
meddelas i så fall på nordanstig.se

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. Frågan 
besvaras 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.

Sammanträdet öppet för allmänheten

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmän-
heten, men med anledning av smittorisken rekommende-
rar vi dig att följa sammanträdet på webben istället för att 
närvara på plats.

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

Provsänkning av dammar
Vi planerar att riva dammarna vid Milsbro och Gällsta 
kraftverk under sommaren nästa år. Utrivningen av dam-
marna är en del av vårt arbete för att återställa naturliga 
vattensystem i kommunen, till förmån för djur och andra 
organismer knutna till framför allt rinnande vatten. 

Vecka 44 inleds provsänkning av vattennivån i Milsbro- 
och Gällstadammarna. Mer information om provsänk-
ningen finns på nordanstig.se/dammar

Har du frågor?

Kontakta Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare, 
andreas.johansson@nordanstig.se, 0652-361 12.

nordanstig.se/dammar 

Trygghetsvandring i Ilsbo

Tisdag den 20 oktober kl. 18.00
Samling utanför entrén till Ilsbo skola

Du som bor i Ilsbo är välkommen att delta på en trygg-
hetsvandring i samhället. Vi samlas i Ilsbo skola för att 
gå igenom vilket område vi trygghetsvandrar i och får en 
lägesbild av polisen. Efter det går vi ut på trygghetsvand-
ringen.

Har du frågor?

Kontakta Eva-Linnea Eriksson, strateg för social hållbar-
het och BRÅ, eva-linnea.eriksson@nordanstig.se,  
0652-362 14.

nordanstig.se/trygghetsvandring

Är du mellan 13–25 år och har en kul idé?

Sök ungdomsinitiativ 2020! 
Ungdomsinitiativ kan sökas av ungdomar mellan 13–25 
år, som har en idé om en aktivitet eller arrangemang för 
unga i Nordanstigs kommun. Aktiviteten ska vara drogfri 
och öppen för alla ungdomar som vill delta. Bidrag bevil-
jas bara till ungdomar som bor i Nordanstigs kommun. 
Du kan söka upp till 15 000 kronor i bidrag.

Vill du veta mer?

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare, 070-578 31 40 
0652-360 00, andreas.mossnelid@nordanstig.se 

nordanstig.se/foreningsbidrag

 Ilsbo

Kommuninformation
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Information från biblioteken 

Läslov 26–30 oktober 
Tema högläsning – vi läser hela eller valda delar av en bok

Välkommen!

Endast föranmälan då det är begränsat antal platser.  
Anmälan till det bibliotek man vill vara med på.

Hassela bibliotek
Måndag 26 oktober

10.00–11.00 för 7–9 år. Skinn Skerping – hemskast av alla 
spöken i Småland av Astrid Lindgren. 
12.00–13.00 för 10–12 år. Zombiefeber av Kristina Ohlsson

Anmälan hassela.bibliotek@nordanstig.se eller 0652-404 00.

Harmångers bibliotek
Tisdag 27 oktober 

11.00–12.00 för 7–9 år. Skinn Skerping – hemskast av alla 
spöken i Småland av Astrid Lindgren. 
15.00–16.00 för 10–12 år. Zombiefeber av Kristina Ohlsson

Anmälan harmanger.bibliotek@nordanstig.se eller 0652-303 51.

Bergsjö bibliotek
Onsdag 28 oktober

13.00–14.00 för 6–9 år. Sjörövarhöst av Mårten Sandén 
15.00–16.00 för 9–12 år. Ishavspirater av Frida Nilsson

Anmälan bergsjo.bibliotek@nordanstig.se eller 0652-362 00.

Gnarps bibliotek
Torsdag 29 oktober 

12.00–13.00 för 7–9 år. Skinn Skerping – hemskast av alla 
spöken i Småland av Astrid Lindgren. 
15.00–16.00 för 10–12 år. Zombiefeber av Kristina Ohlsson

Anmälan gnarp.bibliotek@nordanstig.se eller 0652-205 70.

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

nordanstig.se/bibliotek 

Coronaviruset – covid-19
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
kring coronaviruset. Aktuell information finns på 
Folkhälsomyndighetens och 1177:s webbplatser samt 
krisinformation.se. Information som är lokal och rör 
våra egna verksamheter finns på nordanstig.se.

folkhalsomyndigheten.se 
1177.se/gavleborg 
krisinformation.se 
nordanstig.se/coronaviruset

Information om det nya coronaviruset

PressReader
Läs tusentals tidningar och tidskrifter med ditt bibliotekskort

På helgebiblioteken.se kan du läsa 
digitala tidningar och tidskrifter gra-
tis genom tjänsten PressReader. Där 
finns ett stort utbud på en mängd 
olika språk. Kom förbi biblioteket 
på ordinarie öppettider så kan vi 
visa och berätta mer. 

helgebiblioteken.se

Prenumerera på vår webbplats
Håll dig uppdaterad om vad som publiceras på vår webb-
plats genom att prenumerera. Du får e-post med en länk 
till sidan som uppdaterats med ny information.

nordanstig.se/prenumerera

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



5NordanstigNordanstigarn   arn   Tryckdatum | 2020-10-08

Kommuninformation

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

Information från biblioteken 

Läslov 26–30 oktober 
Tema högläsning – vi läser hela eller valda delar av en bok

Välkommen!

Endast föranmälan då det är begränsat antal platser.  
Anmälan till det bibliotek man vill vara med på.

Hassela bibliotek
Måndag 26 oktober

10.00–11.00 för 7–9 år. Skinn Skerping – hemskast av alla 
spöken i Småland av Astrid Lindgren. 
12.00–13.00 för 10–12 år. Zombiefeber av Kristina Ohlsson

Anmälan hassela.bibliotek@nordanstig.se eller 0652-404 00.

Harmångers bibliotek
Tisdag 27 oktober 

11.00–12.00 för 7–9 år. Skinn Skerping – hemskast av alla 
spöken i Småland av Astrid Lindgren. 
15.00–16.00 för 10–12 år. Zombiefeber av Kristina Ohlsson

Anmälan harmanger.bibliotek@nordanstig.se eller 0652-303 51.

Bergsjö bibliotek
Onsdag 28 oktober

13.00–14.00 för 6–9 år. Sjörövarhöst av Mårten Sandén 
15.00–16.00 för 9–12 år. Ishavspirater av Frida Nilsson

Anmälan bergsjo.bibliotek@nordanstig.se eller 0652-362 00.

Gnarps bibliotek
Torsdag 29 oktober 

12.00–13.00 för 7–9 år. Skinn Skerping – hemskast av alla 
spöken i Småland av Astrid Lindgren. 
15.00–16.00 för 10–12 år. Zombiefeber av Kristina Ohlsson

Anmälan gnarp.bibliotek@nordanstig.se eller 0652-205 70.

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

nordanstig.se/bibliotek 

Coronaviruset – covid-19
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
kring coronaviruset. Aktuell information finns på 
Folkhälsomyndighetens och 1177:s webbplatser samt 
krisinformation.se. Information som är lokal och rör 
våra egna verksamheter finns på nordanstig.se.

folkhalsomyndigheten.se 
1177.se/gavleborg 
krisinformation.se 
nordanstig.se/coronaviruset

Information om det nya coronaviruset

PressReader
Läs tusentals tidningar och tidskrifter med ditt bibliotekskort

På helgebiblioteken.se kan du läsa 
digitala tidningar och tidskrifter gra-
tis genom tjänsten PressReader. Där 
finns ett stort utbud på en mängd 
olika språk. Kom förbi biblioteket 
på ordinarie öppettider så kan vi 
visa och berätta mer. 

helgebiblioteken.se

Prenumerera på vår webbplats
Håll dig uppdaterad om vad som publiceras på vår webb-
plats genom att prenumerera. Du får e-post med en länk 
till sidan som uppdaterats med ny information.

nordanstig.se/prenumerera

Följ oss på Facebook och Instagram
facebook.com/nordanstigskommun
@nordanstigskommun
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2021 blir andra gången vi delar ut  
stipendier från Gunnar Greibers dona-
tionsfond. Stipendiet ska främja konsten 
och det konstnärliga arbetet i Nordan-
stigs kommun till minne av konstnären 
Gunnar Greiber. Sista ansökningsdag är 
den 31 december 2020.

En urvalsgrupp föreslår för kommun- 
styrelsen som sedan beslutar vem som får  
stipendiet. Gruppen består av:

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande 
Hans-Åke Oxelhöjd, chef  för Tillväxt och service 
Barbro Björklund, kulturutvecklare 
Lisa W Carlson, konstnär, Härnösand

En förutsättning för att stipendiet ska delas 
ut är att ansökningarna håller tillräckligt god 
kvalitet.

Stipendierna kan betalas ut både till en juridisk  
person eller en fysisk person. Stipendier är skatte- 
fria om de följer Skatteverkets regelverk.

I mars offentliggörs vem som får ta emot 2021 års 
stipendium. 

Ansökan och mer information 
Stipendieansökan ska göras på vår webbplats:

nordanstig.se/greiberstipendium

Varför ett stipendium?
Gunnar Greiber och hans hustru Else Nyström Greiber testamenterade ett stort antal konstverk och över 
1,3 miljoner kronor i aktier och kontanter till Nordanstigs kommun. Under perioden 2019–2034 används 
en del av pengarna till stipendier. Syftet är att stimulera det lokala kulturlivet i Nordanstig genom att 
dela ut stipendier till högre konstnärlig utbildning eller till projekt av hög konstnärlig kvalitet i Greibers 
konstnärliga anda.

Gunnar Greibers donationsfond
Ansök om stipendium senast den 31 december 2020

Foto: Bonny Sjöblom

Kommuninformation
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Är du vårdnadshavare eller elev  
i grundskolan i Bergsjö?
Nu vill vi träffa dig och prata förutsättningslöst om sko-
lan i Bergsjö. 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 poli-
tiker och tjänstemän som fattar beslut om och planerar 
för skolverksamheten nu och framåt i vår kommun. 

Anmälan
Anmäl dig senast den 29 oktober till  
annika.nelson@nordanstig.se. Vi bjuder på fika.

På grund av Covid-19 kan högst 50 personer anmäla sig 
till mötet. Skulle intresset vara större kommer ytterliga-
re ett möte att arrangeras.

Eftersom deltagarantalet är begränsat bör endast en 
vuxen per familj delta.

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

Lönnbergsskolan och Bergsjö skola

F–3 och 4–9
Bergsjögården, biosalongen

Onsdag 4 november kl. 18.00–20.00 

Medverkar på mötena gör: 
Anette Nybom, utbildningsutskottets ordförande 
Lisa Ö Bergman, utbildningsutskottets vice ordf. 
Thomas Larsson, utbildningschef 
Rektorer.
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Kommuninformation

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

Är du vårdnadshavare eller elev  
i grundskolan i Bergsjö?
Nu vill vi träffa dig och prata förutsättningslöst om sko-
lan i Bergsjö. 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 poli-
tiker och tjänstemän som fattar beslut om och planerar 
för skolverksamheten nu och framåt i vår kommun. 

Anmälan
Anmäl dig senast den 29 oktober till  
annika.nelson@nordanstig.se. Vi bjuder på fika.

På grund av Covid-19 kan högst 50 personer anmäla sig 
till mötet. Skulle intresset vara större kommer ytterliga-
re ett möte att arrangeras.

Eftersom deltagarantalet är begränsat bör endast en 
vuxen per familj delta.

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

Lönnbergsskolan och Bergsjö skola

F–3 och 4–9
Bergsjögården, biosalongen

Onsdag 4 november kl. 18.00–20.00 

Medverkar på mötena gör: 
Anette Nybom, utbildningsutskottets ordförande 
Lisa Ö Bergman, utbildningsutskottets vice ordf. 
Thomas Larsson, utbildningschef 
Rektorer.

Boka nu!
hasselaski.se  0652 - 56 56 00

STUGA 4+2 bäddar
23-27/12 fr. 2855:-/stuga (ord. pris 3570:-).
27-30/12 fr. 2145:-/stuga (ord. pris 2680:-).
30/12-3/1 fr. 2855:-/stuga (ord. pris 3570:-).

JUL & NYÅR

SKI HOTEL 2+1 bäddar
23-27/12 fr. 1820:-/vuxen i dubbelrum inkl.
frukost. (ord. pris 2130:-). Tillägg 280:-/barn
3-7 år i extrabädd.

30/12-3/1 fr. 2275:-/vuxen i dubbelrum inkl.
frukost. (ord. pris 2700:-). Tillägg 280:-/barn
3-7 år i extrabädd.

Upplev aktivt
Upplev en aktiv helg med skidåkning 
för hela familjen. Boka i oktober, få 
20% rabatt på logi. Boka tryggt, få 
fritt avbeställningsskydd.

BOKA TIDIGT
20% RABATT

Läs mer om erbjudandet på hasselaski.se eller kontakta oss via 
telefon eller mail. Erbjudandet gäller i mån av plats och kan ej 
kombineras med andra erbjudanden.

PASSUPP
NYHET

Vårt nya säsongskort där både
SKIPASS och LÄNGDPASS ingår!

SÄSONGSPASS

Nyhet Passupp säsong! 
2305:-/vuxen (o.p. 4610:-).

Skipass säsong
2100:-/vuxen (o.p. 4200:-).
1800:-/ungdom (o.p. 3600:-).
1800:-/senior (o.p. 3600:-).

Förköp halva priset t.o.m. 30/11,
mer info hasselaski.se.

PSSST... Utförsåkning och längdskidåkning = friskvård. Skatte-
fritt för den anställde och avdragsgillt för arbetsgivaren.

NS_GLH_95x280_v43.indd   1NS_GLH_95x280_v43.indd   1 2020-10-07   15:43:462020-10-07   15:43:46
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FÖRENINGS INFORMATIONFÖRENINGS INFORMATION

HARMÅNGER

Café, loppis, vintagekläder, lokal- 
producerat, Fairtrade, garner och  
sytillbehör, hantverk och återbruk.  
Mindre trädgårdsarbeten.

Öppettider
Vardagar 10.00-18.00 

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

Vi finns på Strömsbruksvägen 29, 829 95 Harmånger.Kalahari

Lördagsöppet 24/10 kl. 11.00-16.00  
50 % rea på allt mellan den  
19/10 - 30/10
Vecka 45 - 46 har vi stängt
Kontakta oss om du vill ha hjälp att 
handla och få varorna hemkörda

VÄLKOMMEN!

Bildvisning tema fjällvandring

Plats: Harmångers Bibliotek

Ansvarig:  
Bertil Sundin.  
Tel 076-808 32 33

Den 3 november kl. 19.00

Deltagande av Skogsstyrelsen och besök på 
Strangells skifte.

TRÄDFÄLLNING  
& BORTFORSLING  

Kostnadsfri offert 
Möjlighet till 50% rutavdrag

TEL: 070-247 00 83

Letar du lägenhet i Gnarp?
Gnarp Fastighets AB är en privat hyresvärd med totalt 31 lägenheter. 

Just nu har vi två vakanta lägenheter! 
Är du intresserad? Kontakta oss på info@gnarpfastigheter.se, 070-969 38 00 
eller läs mer på www.gnarpfastigheter.se

Klockarvägen 4
• 2 rum
• 47 m2
• 5500 kr / månad
• Tillträde 1/11 eller enligt 

överenskommelse

Kyrkvägen 1
• 3 rum
• 82 m2
• 6950 kr / månad
• Tillträde 1/12 Följ oss på Facebook!

facebook.com/gnarpfastigheter

ÅRSMÖTE

Hos Åsa på Monvägen 14, Forsa
Hudiksvall

Fril. fr. Nordanstig Ö,  
tisdag 3 november kl. 17.00
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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

Nu har vi på Infield och Polarprodukter i 
Vade höstkampanj på SCA:s kvalitétspellets

Nu har vi på Infield och Polarprodukter i Vade höstkampanj på SCA:s kvalitetspellets. 
Även installation av våra egna Polarprodukter med 

service av de flesta brännare och kaminer på marknaden. 
Ring eller SMS:a Peter på 070/2290865. 
Maila info@polarpellets.se 

Även installation av våra egna Polarprodukter med service  
av de flesta brännare och kaminer på marknaden.

Ring eller SMS:a  
070-329 08 65 

Maila info@polarpellets.se

Ring för info: 
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
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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

Vi utför alla typer 
av glasarbeten 

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

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

Varmt välkomna önskar vi på 
PegaGlas! 

Vi finns på Svanbacken, Bergsjö, se skyltar!

Telefon: 
0652-104 15

info@pegaglas.se        www. pegaglas.se

Välkomna till oss Richard,  
Reine och Peter

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

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

070-211 11 33   070-236 64 62BERGSJÖ DÄCKBERGSJÖ DÄCK

  Dags för vinterdäck!
  Dags för vinterdäck!

0652-109 03

Mats Olsson 070-351 54 44  

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

Jättendal  

Vi reserverar oss för eventuella fel i text och bild!

Outlet BilcenterOutlet Bilcenter

Nästa utgivning av NNordanstigordanstigarnarn 
och Dellenbygden 2 november  

(Annonsstopp 21 oktober). 

Var rädda om er i dessa Coronatider!
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Dela gärna med en kompis
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VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
Gäller vid köp av kompletta glasögon
i erbjudandet 3 för 1. 400:-Kan ej kombineras med andra 
kuponger eller erbjudanden.

Gäller t o m 14/11 2020

Sundsvall, Esplanaden 10, 060-17 62 60, vard 10-18 lör 10-15 sundsvall@direktoptik.com
Hudiksvall, Västra Tullgatan 11, 0650-41 65 65, vard 10-18 lör 10-15
hudiksvall@direktoptik.com

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

Vad behöver du tänka på då? 
Anmäl dig till vår starta eget-kurs!
För mer information kontakta 
Helena Havela, administratör, 072-222 76 52
Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare, 070-392 12 60

nordanstig.se/startaeget

Starta eget?

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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     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 
- Gräsklippning och plantering/  
  trädgårdsskötsel m.m.

Om du har frågor om vad vi kan erbjuda dig, ring oss gärna!

Vera med personal

Guldkanten
- Promenadsällskap 
- Ledsagning till Hälsocentral, sjukhus m.m. 
- Social samvaro (fika, matsällskap)

Vi står för flexibilitet, kontinuitet och  
trygghet

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

Västansjö 
Måleri

070-529 50 67

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

Fönsterbyten tillFönsterbyten till
FASTA PRISER!FASTA PRISER!
Vi byter fönster, vinter som sommar.Vi byter fönster, vinter som sommar.

Krysslösning för NS 349 

Grattis ni har vunnit varsin trisslott!
Anette Lindgren, Berge 331 Bergsjö 

Ulla Jacobson Hemgren, Affärsgatan 18B Kvissleby

Krysslösning för NS 350 

Grattis ni har vunnit varsin trisslott!

Carl Furuskog, Harvens väg 14 Gnarp 

Lena Bäckvall Andersson, Coromantvägen 19 Njurunda
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Vi hjälper er med städning av:
privatfastigheter & mindre företag

Boka tid!

DS STÄD
073-82 222 65

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

Vi är din kompletta VVS installatör

www.radiatorvvs.se

Emil:  010-458 66 99
Lennart:  070-654 34 00
Hampus:  076-147 12 93

 

Du bjuder gästen,

Du bjuder gästen,

          
          

  vi fixar resten!

          
          

  vi fixar resten!

Catering när den är som bästCatering när den är som bäst

Tel - 0700 911 900Tel - 0700 911 900

Välkomna!

Öppet i Allhelgonahelgen 
 med Gästförsäljare Båtmanstorpets Honung 
Galleri Per Jens har öppet / Birgitta Larsson

Lördag 31 okt. och söndag 1 nov. kl. 11-16

073-846 51 71

HandsyttHandsytt
Monica Edh

Landsvägen 4B Jättendal

Alla dagar  0650-59 50 50 
Norra Industriv. 13, 824 34 Hudiksvall
www.stamnas.se · info@stamnas.se      

   Stamnäs Entreprenad

Allt inom markentreprenad 
Dränering · Avlopp · Husgrund 

Tomtplanering

Bra rabatter på material vid bokning av 
dräneringar och enskilda avlopp!

Ekonomi och redovisning 
Service med personligt och  

lokalt engagemang

Bergsjö

Tel: 076-786 78 88

mark@ramingkonsult.se

Raming Konsult
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Skall in så fort som möjligt!

2019-09-18

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!

Dags för däckbyte och höstservice!

Skriv i Nordanstigarn
Nej, nu är det verkligen dags att få höra och läsa om något som 

är positivt!
Så många, som uttryckt sig precis så, en längtan att få läsa om 

något som lyfter och gläder!
Jag håller med.

Det är ofta jag önskar att det fanns en tidning, en kanal som lyfte 
fram alla dessa positiva saker som händer runt omkring oss. 

Det finns sådant!
Människor som gör skillnad, vill göra skillnad, som bryr sig och 

så tydligt visar att vi människor, är varandras förutsättningar.
Ungdomar som engagerar sig och vill förändra och utveckla, vill 
bli sedd och respekterad, för den som de är och för det som de 

kämpar för. Det självklara att bli lyssnad till!
De många fantastiska ungdomarna som har så många idéer och 

förslag och tankar, som verkligen är värda att lyssna till.
Barn som tar initiativ, för att hjälpa andra barn. De avstår av eget 

för att andra barn ska få ta del av något, som de aldrig skulle 
drömma om att få uppleva eller äga. Jag blir rörd när jag hör och 

läser om detta.
När de sedan förklarar varför de gör allt det där, så är allt så 

naturligt och enkelt för dem! Underbart!

Tankar här och nu

Elsie Bäcklund Sandberg

Alla de goda exemplen, de måste lyftas fram och bli synliggjorda.
Äldre som har så mycket att berätta, att få minnas tillsammans, skrat-

ta tillsammans! Alla de som ger oss historien, kulturarvet det som 
berikar och ger glädje.

Så viktigt det är att visa på allt det positiva som faktiskt sker, så att de 
kan bli en inspirationskälla för andra. Vi människor behöver glädje-

ämnen, uppmuntran och stimulans för att själv våga pröva och också 
lyfta fram våra innersta drömmar.

Tänk att det oftast benämns som solskenshistorier, de gånger det 
lyfts fram något som berör!

Men käre tid, varför får vi inte läsa om solskenshistorier varje dag? 
Jag vill se positiva rubriker i tidningen som ger dagen en härlig start.
Givetvis menar jag, att vi också måste få veta sådant som är ledsamt 
och tråkigt och allvarligt, det som händer runt omkring oss och som 

också är en verklighet, tyvärr!
Men det måste finnas en balans i det hela!

Det borde vara lika viktigt journalistiskt sett, att skriva om det som är 
positiva inslag i vår tillvaro.

Ofta använder jag begreppet livskvalité hela livet ut, som en absolut 
rättighet! Livskvalitet, ett ord som betyder så otroligt mycket.

Det ordet förpliktar alla för att de ska bli verklighet och vara något 
helt naturligt. En ledstjärna för vår tillvaro och våra liv.

Och för att det ska bli verklighet, så måste vi också få uppleva och ta del 
av det positiva som värmer vårt inre och blir inspiration, på vår livsresa.

Jag hoppas på att en förändring kommer, till glädje för alla.
En ny dag med nya möjligheter!

Publicera dina tankar, förhoppning/oro inför framtiden, en hälsning till någon som står en nära eller 
till någon som hjälpt någon i en svår stund/situation. Ett barndomsminne, eller En gång när jag gjorde 
bort mig, Första kärleken ja det finns hur mycket som helst att dela med sig av.  
Publicering sker när plats finns tillgänglig. Vi förbehåller oss rätten att ej publicera insänt material 
Skicka in ert bidrag via mail, gäller både bild och text till:  christer@spanskavillan.com eller via 
posten till Stocka Publishing AB, Strandvägen 33, 824 96 Stocka.
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www.hufb.se/cflnordanstig     

För dig som snabbt vill komma igång och lära dig grunderna i Excel. 
Missa inte tillfället att lära dig detta praktiska dataverktyg.  

Mer information och ansökan, www.hufb.se/cflnordanstig     

Start den 5 november, sista ansökningsdag 26 oktober 

Start den 4 november, sista ansökningsdag 26 oktober 

Utveckla din digital kompetens och skapa förutsättningar att använda  
digitala verktyg och medier på ett effektivt sätt. 

lärlingsutbildning med start januari 2021  
Från och med 12 oktober kommer ansökan för kurser som startar januari 2021 

endast att kunna göras via webben. 

Mer information och kurskatalog hittar ni på: hufb.se/webbansökan 
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Auktoriserat
VVS-företag

Betala det lilla 
spara det STORA!
• Bergvärme
• Jordvärme
• Golvvärme
• Solvärme

• Kök & badrum
• Grundvattenvärme
• Vedpannor
• Luft/vatten

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

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

Certifierad  installation

GNARPS TRÄ & Byggvaror 
Vi har allt du behöver!

GNARPS TRÄ & Byggvaror 
VI HAR ALLT FÖR DITT BYGGPROJEKT!

• • Personlig servicePersonlig service • • Utlåning av släpvagnUtlåning av släpvagn• • MaskinuthyrningMaskinuthyrning

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!

Vi bryter färgVi bryter färg

Öppet:  Mån-fre 09.00-16.00 Öppet:  Mån-fre 09.00-16.00 
 Lör 09.00-13.00  Lör 09.00-13.00 

Tel: 0652-201 38

PlogpinnarPlogpinnar

Besök butiken för att se alla kaminer som ingår i kampanjen. Kampanjen gäller t.o.m. 15 nov.

Spara
3000 kr

Dovre 425
Spara
3000 kr

Attityd 200T
Spara
1500 kr

Westbo HVA 26Westbo Victoria 100
BioetanolSpara

2000 kr

Westbo Victoria 85
Spara
2000 kr

Clever air ingår
Värde
2000 kr

Rais Nexo

PROFFSBUTIKER I SAMVERKAN

VärmebutikenVärmebutiken
i Hälsingland ABi Hälsingland AB

Forsavägen 5  •  829 95 Harmånger 
0652-307 81  •  varmebutiken.nu
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Kom och träffa Hälsinglands Fastighetsbyrå 
torsdagen den 22 oktober mellan kl. 10-13 på 

vårt kontor i Bergsjö, Storgatan 10. 

Vi bjuder på fika och värdefulla råd. 

Välkommen att prata ekonomi och boende på 
banken i Nordanstig

Sofie Sjöström Anki Sulser
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HÄLSINGLANDS  STÖRSTA 
RIDSPORTBUTIK!

HÄLSINGLANDS  STÖRSTA 
RIDSPORTBUTIK!

Öppettider
Vardagar 08.00-17.30
Lördagar 10.00-13.00

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

Hundfoder
SVENSKT HUNDFODER

Ammunition för jakt 
och övning
Slaktpistol
Ryggsäckar
Jaktradio

Älgpulka
Engångshandskar
Tvättsprit
Fritidskläder

Stensalt

Viltfoder

Fågelmat

Plogkäppar

Tösalt
SNÖSLUNGOR I LAGER

HUSQVARNA 
445 II E-SERIE

STIHL 
MS 194 C-E

SÅGKAMPANJ

STIHL 
MS 251

SKOTERNS 
DAG 
Lördag 
24 okt

NU
4990:-

NU
3790:-

NU
4490:-

Lippo 
Vintertäcke 

fr. 725 kr

Lippo 
Stalltäcke 

fr. 519 kr

U
tgivare: Stocka Publishing AB, Strandvägen 33 824 96 Stocka               Tryck: SIB-Tryck H

olding AB | 2020-10-08     G
ruppförsändelse till hushåll och företag i N

ordanstigs kom
m

un

Utgivningsschema 2021Utgivningsschema 2021  

Utgivning*   

5 600 ex

  

16 000 ex

  

4 600 ex

Annons- 
stopp**
kl. 20.00

Dag Vecka StoppVecka      Dag

3 18/1 357 164 Tors 7/1
5 1/2 358 118 Ons 20/1
7 15/2 359 165 Ons 3/2
9 1/3 360 119 Ons 17/2
11 15/3 361 166 Ons 3/3
13 29/3 362 120 Ons 17/3
15 12/4 363 167 Ons 31/3
17 26/4 364 121 Ons 14/4
19 10/5 365 168 Ons 28/4
21 24/5 366 122 Ons 12/5
23 7/6 367 169 Ons 27/5
25 21/6 368 123 Ons 9/6
27 5/7 369 170 Ons 23/6
29 19/7 370 124 171 Ons 7/7

Sommaruppehåll

34 23/8 371 125 Ons 11/8
36 6/9 372 172 Ons 25/8
38 20/9 373 126 Ons 8/9
40 4/10 374 173 Tis 21/9
43 25/10 375 127 Ons 13/10
45 8/11 376 174 Ons 27/10
47 22/11 377 128 Ons 10/11
49 6/12 378 175 Ons 24/11
51 20/12 379 129 176 Ons 8/12

Annonsering i våra annonsblad ger resultat!  
Nordanstigarn, Dellenbygden och Glada Hudikbladet delas ut till  
drygt 26 000 hushåll varje månad

*)  Utgivning skall ske senast angivet utgivningsdatum! Har ni inte fått annons- 
 bladet efter det datumet, kontakta först Svensk Direkt Reklam tfn. 0650-59 09 90. 
 I andra hand Stocka Publishing AB tfn. 070-554 19 45 eller 076-810 84 38.

**) Prova gärna att kontakta oss även om ni har glömt eller missat annonsstopp- 
 datumet! Senast kl.10.00 dagen efter stoppdatum har ni möjlighet att ändra eller 
 lämna in ett färdigt annonsoriginal i mån av ledig plats. 

Christer: 070-554 19 45  E-post: christer@spanskavillan.com          
Andreas: 076-810 84 38 E-post: andreas@spanskavillan.com                   

Stocka Stocka Publishing AB Publishing AB   

Utgivning

Njurundabladet

För annonsering i NjurundaBladet 
kontakta Viola Bogstag 
tel: 073-507 51 31
webbmera@gmail.com
www.njurunda.nu

Nordanstig
Nordanstigarnarn

Glada
GladaHudikbladet

Hudikbladet

Dellen
Dellenbygden

bygden
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HÄLSINGLANDS  STÖRSTA 
RIDSPORTBUTIK!

HÄLSINGLANDS  STÖRSTA 
RIDSPORTBUTIK!

Öppettider
Vardagar 08.00-17.30
Lördagar 10.00-13.00

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

Hundfoder
SVENSKT HUNDFODER

Ammunition för jakt 
och övning
Slaktpistol
Ryggsäckar
Jaktradio

Älgpulka
Engångshandskar
Tvättsprit
Fritidskläder

Stensalt

Viltfoder

Fågelmat

Plogkäppar

Tösalt
SNÖSLUNGOR I LAGER

HUSQVARNA 
445 II E-SERIE

STIHL 
MS 194 C-E

SÅGKAMPANJ

STIHL 
MS 251

SKOTERNS 
DAG 
Lördag 
24 okt

NU
4990:-

NU
3790:-

NU
4490:-

Lippo 
Vintertäcke 

fr. 725 kr

Lippo 
Stalltäcke 

fr. 519 kr
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Tillsammans
gör vi skillnad
Vår vinst går tillbaka till bygden för att skapa ett livskraftigt 
samhälle att leva och bo i.

Sedan år 2000 har 100 miljoner kronor gått tillbaka till föreningar, 
kultur-, idrott- och näringsliv på de orter där vi verkar.

Läs mer på
www.halsinglandssparbank.se

Detta och mycket mer har vi bidragit till i Nordanstigs kommun:

• Julgransplundring i Strömsbruk
• Jussifesten
• Bergsjö Pride

• Skjutbanan i Hassela
• Bergsjö IF Alpin
• Trolska Skogen


