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SAMMA MAYA - NY KOSTYM
Fram till den 31/3 2021 bjuder vi på 3D-scanning, 
flyttstäd och fria skriftliga värderingar. Ta del av vårt
öppningserbjudande och kontakta mig redan idag!

NORDANSTIGS MEST ANLITADE OCH
REKOMMENDERADE MÄKLARE*

*HittaMäklare 2018, 2019 & 2020 Q1-Q2

MAYA SUNDLÖF 
Reg. Fastighetsmäklare & Franchisetagare
076-49 26 951 / 0650-590 950

Välkomna på julmarknad 
Lördagen den 5 december kl 12-16 är det dags för 

julmarknad på Skräddarvägen 8, Harmånger. 
Det kommer gå att köpa fina hantverk så som korgar, 

tomtar, julkransar, bakverk, julgodis, m.m. 
Vi kommer även ha en avdelning med loppis. it kommer finnas glögg och fika till försälj

�
-� 

• Välkomna! • • 
Erica: 070-333 77 78 . ·-

Butiken öppen som 
vanligt nov-dec

Tors-Fre 10-17   Lör 11-16

Info: 073-094 50 00
Fröstengatan 3, Jättendal

Sticka till en frusen själ

www.wahlmantextil.com
Stationsvägen 46, Gnarp

E-post info@wahlmantextil.com
0652-240 30

Öppettider:
Mån-Fre 11.00-17.00

Lör 10.00-14.00

Välkommen till Hälsinglands största tygbutik!

Tovade vantar hinner du sticka innan julafton! 

Gardintyg ”Lyckeby 239:-/m. 

Vaxduk 59:-/m

Verklig julstämning till köket. 

Handfärgat garn till slitstarka sockor eller 
vackra sjalar, härvor á 100g: 130:-/st

Vams, nystan á 50g, 
59:-/nystan

Ekonomi och redovisning 
Service med personligt och  

lokalt engagemang

Bergsjö

Tel: 076-786 78 88

mark@ramingkonsult.se

Raming Konsult
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 Paus för samtliga grupper i församlingen till
minst den 22 dec.

 Maximalt åtta personer inklusive tjänstgörande
personal får delta under mässor, dop och vigs-
lar. Regeln gäller till minst den 22 dec.

Ställ inte in dop, vigslar och begravningar! Du kan 
antingen senarelägga (vid begravning måste dock 
kistan vara i jorden eller bli kremerad inom en månad 
från dödsfallet) alternativt fira högtiden med få delta-
gare. OBS! Hör av dig till församlingen eller till en be-
gravningsbyrå för att få reda på vilka regler som gäller 
angående antal deltagare vid begravningar. 

Övrigt som kan vara bra att känna till: 

 Mässorna 2 advent och 3 advent spelas in och
läggs ut på församlingens facebooksida. Mellan
kl 12-13 den 6 dec i Hassela kyrka och mellan
kl 12-13 den 13 dec i Ilsbo kyrka finns möjlighet
att ta emot nattvarden enskilt. Det finns också
möjlighet att ta emot enskild nattvard vid annat
tillfälle. Hör då av dig till Fredrik Unger så ord-
nar vi med det.

 Onsdagar firas en enkel morgonmässa i Berg-
sjö kyrka kl 08 (OBS ej i kapellet).

 Varje onsdag året ut är Bergsjö kyrka öppen
mellan 10-13 för ljuständning och möjlighet till
samtal med präst. Hör av dig till Fredrik Unger
om du vill ha samtal med präst vid annat till-
fälle.

Guds rika välsignelse till er alla! 
Kyrkoherde Fredrik Unger 
Tel: 070-280 33 21 
E-post: fredrik.unger@svenskakyrkan.se

BERGSJÖ FÖRSAMLING 

Kära församlingsbor! 
Den pågående pandemin har påverkat oss länge och 
nu går vi in i en period med särskilt hårda restriktio-
ner. Församlingarnas verksamhet ska också utgå från 
de uttalanden biskopar gör i olika frågor. I det här 
sammanhanget betyder det att maximalt åtta perso-
ner inklusive tjänstgörande personal får vistas på 
samma ställe samtidigt – oavsett om det är deltagare 
som sitter i kyrkbänken eller grupper av personer som 
träffas i en annan församlingslokal. I skrivande stund 
vet vi inte vilka förhållningsregler som gäller angå-
ende antal deltagare vid begravningar. För Bergsjö 
församling betyder detta från och med nu: 

GUDSTJÄNSTER 

2 dec kl 08.00: Morgonmässa i Bergsjö kyrka. 
6 dec kl 11.00: Mässa på 2 advent i Hassela kyrka. 
9 dec kl 08.00: Morgonmässa i Bergsjö kyrka. 
13 dec kl 11.00: Mässa på 3 advent i Ilsbo kyrka. 
16 dec kl 08.00: Morgonmässa i Bergsjö kyrka. 

Varje onsdag året ut är Bergsjö kyrka 
öppen mellan kl 10-13 för ljuständning 
och möjlighet till samtal med präst. 
Hör av dig till Fredrik Unger om du vill 
ha samtal med präst vid annat tillfälle. 

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 

En natt hade en man en dröm. Han drömde att han 
gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen 
trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han 
märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden 
av två par fötter: det ena spåret var hans, det andra 
var Guds. 

När den sista delen av hans liv framträdde såg han 
tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många 
gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett 
par fotspår. Han märkte också att detta inträffade un-
der hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. 

Detta bekymrade honom verkligen och han frågade 
Gud om detta. "Herre, Du sa den gången jag be-
stämde mig för att följa Dig att Du aldrig skulle överge 
mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har 
märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har 
det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att 
Du lämnade mig när jag behövde Dig mest. 
HERREN svarade: "Mitt kära barn jag älskar dig och 
skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och 
lidande. När du såg bara ett par fotspår - då bar jag 
dig. 

Författaren okänd 

Kära församlingsbor! 
Den pågående pandemin har påverkat oss länge och 
nu går vi in i en period med särskilt hårda restriktion-
er. Församlingarnas verksamhet ska också utgå från 
de uttalanden biskopar gör i olika frågor. I det här 
sammanhanget betyder det att maximalt åtta perso-
ner inklusive tjänstgörande personal får vistas på 
samma ställe samtidigt – oavsett om det är deltagare 
som sitter i kyrkbänken eller grupper av personer som 
träffas i en annan församlingslokal. För Bergsjö för-
samling betyder detta från och med nu: 

 Paus för samtliga grupper i församlingen till 
minst den 22 dec. 

 Maximalt åtta personer inklusive tjänstgörande 
personal får delta under mässor, dop, vigslar 
och begravningar. Regeln gäller till minst den 
22 dec. 

Ställ inte in dop, vigslar och begravningar! Du kan 
antingen senarelägga (om det inte är jordbegravning 
då kistan måste vara i jorden inom en månad) alterna-
tivt fira högtiden med få deltagare. OBS! Max åtta 
personer kan vistas samtidigt i kyrkan inklusive tjänst-
görande personal. 
 
Övrigt som kan vara bra att känna till: 

 Mässorna 2 advent och 3 advent spelas in och 
läggs ut på församlingens facebooksida. Mellan 
kl 12-13 den 6 dec i Hassela kyrka och mellan 
kl 12-13 den 13 dec i Ilsbo kyrka finns möjlighet 
att ta emot nattvarden enskilt. Det finns också 
möjlighet att ta emot enskild nattvard vid annat 
tillfälle. Hör då av dig till Fredrik Unger så ord-
nar vi med det. 

 Onsdagar firas en enkel morgonmässa i Berg-
sjö kyrka kl 08 (OBS ej i kapellet).  

 Varje onsdag året ut är Bergsjö kyrka öppen 
mellan 10-13 för ljuständning och möjlighet till 
samtal med präst. Hör av dig till Fredrik Unger 
om du vill ha samtal med präst vid annat till-
fälle. 

 
Guds rika välsignelse till er alla! 
 
Kyrkoherde Fredrik Unger 
Tel: 070-280 33 21 
E-post: fredrik.unger@svenskakyrkan.se 

 

 

BERGSJÖ FÖRSAMLING 

GUDSTJÄNSTER 
 
2 dec kl 08.00: Morgonmässa i Bergsjö kyrka. 
6 dec kl 11.00: Mässa på 2 advent i Hassela kyrka. 
9 dec kl 08.00: Morgonmässa i Bergsjö kyrka. 
13 dec kl 11.00: Mässa på 3 advent i Ilsbo kyrka. 
16 dec kl 08.00: Morgonmässa i Bergsjö kyrka. 

Varje onsdag året ut är Bergsjö kyrka 
öppen mellan kl 10-13 för ljuständning 
och möjlighet till samtal med präst. 
Hör av dig till Fredrik Unger om du vill 
ha samtal med präst vid annat tillfälle. 

 

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 

En natt hade en man en dröm. Han drömde att han 
gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen 
trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han 
märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden 
av två par fötter: det ena spåret var hans, det andra 
var Guds. 
 
När den sista delen av hans liv framträdde såg han 
tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många 
gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett 
par fotspår. Han märkte också att detta inträffade un-
der hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. 
 
Detta bekymrade honom verkligen och han frågade 
Gud om detta. "Herre, Du sa den gången jag be-
stämde mig för att följa Dig att Du aldrig skulle överge 
mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har 
märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har 
det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att 
Du lämnade mig när jag behövde Dig mest. 
HERREN svarade: "Mitt kära barn jag älskar dig och 
skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och 
lidande. När du såg bara ett par fotspår - då bar jag 
dig. 
 
Författaren okänd 
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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 om max 8 per-
soner närvarande vid bl a gudstjänster kommer våra 
gudstjänster tills vidare att sändas digitalt på försam-
lingens Facebooksida: m.facebook.com/Nordanstigs-
kusten
(Du behöver inte ha ett eget Facebookkonto för att se 
gudstjänsterna)

6 december, 2:a söndagen i advent  
Kl 11.00 Digital Gudstjänst med komminister Signe Ek 
och kantor Ulla Hedman. Ge kollekt till Mariadöttrarna i 
Vallby via Swish 123 337 67 79

13 december, 3:e söndagen i advent    
Kl. 11.00 Digital Gudstjänst med komminister Signe 
Ek och musiker Karin Olofsson. Ge kollekt till Svenska 
Kyrkans Unga via Swish 123 609 13 34

Öppen kyrka i Gnarp     
Tisdag – torsdag kl. 11 – 15 fram till jul är kyrkan öppen 
för besök och andakt. Prästen Signe finns på plats för 
samtal. (OBS max åtta personer får vistas i kyrkan samti-
digt). Välkommen in!
Ge gärna en gåva till Act Svenska kyrkan Julinsam-
lingen via Swish 123 159 79 62 Skriv Julinsamling i 
meddelande.

SÄRSKILDA RESTRIKTIONER I GÄVLEBORG    
De särskilda restriktioner som gäller i Gävleborgs län 
sedan den 16 november och Regeringsförordningen 
från 24 november gäller naturligtvis för Svenska kyr-
kans verksamhet också.
All vardagsverksamhet där vi vanligtvis träffas fysiskt 
ställs in tills vidare!
Vi fortsätter fira Gudstjänster och sänder dem digitalt.
Tillsammans kan vi, om alla hjälps åt och verkligen 
följer restriktionerna, förhoppningsvis hålla coronavi-
ruset stången även denna gång!

TRÄFFAR FÖR FÖRÄLDRAR SOM ÄR   
HEMMA MED SMÅ BARN
Småbarnsmusik i Jättendal och Barn- och föräld-
ragrupp i Gnarp. INSTÄLLT tills vidare!

BEHÖVER DU SAMTALA MED NÅGON? 
Församlingens diakon  
och präst nås genom  
församlingsexpeditionen  
0652-74 73 00.

Jourhavande präst:  
Telefon kl. 17 - 08: Ring 112 och be att få bli kopplad till 
Jourhavande präst. 
Chatt och Digitalt brev:   
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast 

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon BRYT EN 

TRADITION

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och  andra  övergrepp. 

ATT VARA PILGRIM    
Spännande studiecirkel för Dig som är nyfiken på pil-
grimsvandring, intresserad av historia eller friluftsliv 
i största allmänhet!
Vi träffas digitalt via webben på måndagar jämna 
veckor kl. 10. Kontakta Cina om Du vill delta: cina.ked-
vall@svenskakyrkan.se eller telefon 0652-74 73 06.

CAFÉTRÄFFAR FÖR GEMENSKAP   
OCH INTEGRATION    
Café Harmånger och Café Strömsbruk 
INSTÄLLT tills vidare!

Bättre tider
Vi går mot bättre tider, tro mig,

tro mig, det är inget skämt.
Och inte heller är det, tro mig

Tro mig, någonting som jag själv bestämt.
Vi går mot öst. Vi går mot väst.
Vi går mot ljus, vi går mot liv.

Vi går mot fest.
 

ULF LUNDELL
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Kommuninformation

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

Vi efterlyser gamla kommunsköldar
1974 slogs de fyra kommunerna Hassela, Bergsjö, Gnarp 
och Harmånger ihop och blev Nordanstigs kommun. För 
att påminna om kommunens historia vill vi sätta upp de 
sammanslagna kommunernas kommunsköldar i någon av 
våra lokaler. Tyvärr saknar vi sköldar för Bergsjö och  
Hassela kommuner. Har du någon av de kommunsköl- 
darna hemma och kan tänka dig att skänka den till oss? 

Kontakta Monica Enros, arkivhandläggare, 
0652-361 57, monica.enros@nordanstig.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

Anna, medicinskt ansvarig sjuksköterska:

Håll i och håll ut!
Pandemin har pågått länge nu och alla är trötta, men vi 
måste fortsätta göra rätt för att begränsa smittspridning-
en. Hur var och en beter sig avgör åt vilket håll pandemin 
utvecklas.

Anna Finnström är medicinskt ansvarig sjuksköterska 
i vår kommun. 

– Lyssna och följ råden! Nu har vi en lång vinter 
framför oss. Vi och vården ska orka. Vi måste skydda 
oss själva och varandra, inte minst våra äldre. Vi är 
alla en del av lösningen för att bromsa smittan.  

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

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

Anhörigstöd
Utifrån rådande pandemi erbjuder  
vi samtal och rådgivning via telefon 
eller mejl. Du kan kontakta oss om 
anhörigvård eller andra frågor.  
Välkommen att höra av dig! 

Marie Näsman Engberg, anhörigsamordnare

Kontaktuppgifter till anhörigstöd:

0652-361 48

marie.nasman-engberg@nordanstig.se

nordanstig.se/anhorigstod

Harmånger HasselaBergsjöGnarp

? ?

@
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Tack till alla som köpte 
kött av oss i höst!

Missade du att beställa?  
Ingen fara! Vi tar löpande emot  
beställningar och har leveranser  
fram till sommaren 2021.

Innehåll per låda: ca 50/50 färs /styckdetaljer 
Färs ca 700g/förpackning.
Allt är vacuumpackat och märkt
- 1/2 djur eller mer, 80kr/kg - 139kr/kg 
- 1/4 djur, 40-60kg -149kr/kg 
- 1/8 djur eller mindre, 20-30 kg -169kr/kg 
- Köttfärs 110kr/kg 
- Lyxlåda med de finaste detaljerna 289kr/kg
I priset ingår hemleverans inom Hudiksvall  
och Nordanstig!
Vid andra önskemål löser vi det efter överens-
kommelse.

Prislista köttlådor

Är du intresserad?
Kontakta Johan 072-203 78 24

Perssons Skog & Lantbruk 
Lindstagatan 4,  Jättendal 
072-203 78 24

SE-EKO-03

FIRST 
CARPENTER AB

· Vi utför det mesta inom Bygg
· Byggkonsultuppdrag
· Nybyggnad & Renovering
· Målningsarbeten
· Betong/Puts & Murning
· Planering/Utredning
· Golvläggning/Plattsättning
· Ritningar & Autocad-ritningar
· Certifierad kontrollansvarig
· Hus, Stugor, Garage, Carport etc.
· Möjlighet till ROT-avdrag

MER ÄN 20 ÅRS 

ERFARENHET

Ängebyvägen 6, 82960 Gnarp 
info@fcab.se | www.fcab.se | 0652-20100

thisab@telia.com   www.thmaskiner.se

Tel: 0650-74 02 15 - 070-217 82 92    Industriv. Strömsbruk

Vi har det som behövs för:
• Gräv
• Schakt
• Avloppsanläggningar
• Anläggning av vägar
• Transporter 
• Lyftarbete
• Rivning
• Snöröjning av vägar/gator

Ring: 070-217 82 92070-217 82 92
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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

n  Vi köper leveransvirke och avverkningsuppdrag.

n  Stort intresse för specialsortiment som stolpar  
 och björkkubb.
 n Utför även manuellla gallringar och skotning med   
 Vimek skotare.

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

HARMÅNGER

TILLFÄLLIGT STÄNGT 
p.g.a. gällande COVID-19 
restriktioner har vi valt att hålla 
loppis och café stängt t.o.m. v50

Tel.nr. 073-827 01 01, Hemsida: kalaharihgr.n.nu 
Mail: kalaharihgr@live.se

Vi finns på Strömsbruksvägen 29, 829 95 Harmånger.Kalahari

HANDLINGSHJÄLP
Vi fortsätter hjälpa till med 
inköp från Starks.
Maila eller ring in din lista!

ÄNDRADE ÖPPETTIDER I DECEMBER 
4 första tisdagarna i december har vi öppet till kl 20!  

Alltså den 1, 8, 15 och 22/12 

 23/12 kl 10-15 | 24-27/12 Stängt | 28-30/12 kl 10-18 
 31/12 kl 10-13 | 1/1-3/1 Stängt 

Övriga dagar ordinarie öppettider 

Butiken 076-700 07 02           Storgatan 11, Bergsjö

Spara annonsen!

Västansjö 
Måleri

070-529 50 67
Fönstermålning & Renovering året runt  •  Ut- & invändigt måleri

Tapetsering  •  Kvalitet  •  Färgsättning  •  Hus & villa
Kunskaper inom modern som såväl äldre måleriteknik

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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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 07.00-17.00 Öppet:  Mån-fre 07.00-17.00 
 Lör 09.00-13.00  Lör 09.00-13.00 

Tel: 0652-201 38

FågelfröFågelfrö

Köp klapparna på  
hemmaplan!

Vi bär ut till din bil,  
stort som smått!
Även hemleverans!



8 Tryckdatum | 2020-11-19  NordanstigNordanstigarnarn

Boka nu!
hasselaski.se  0652 - 56 56 00

PASSUPP
NYHEThalva priset

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.

ERBJUDANDE

PSSST... Utförsåkning och längdskidåkning = FRISKVÅRD 
Skattefritt för den anställde och avdragsgillt för
arbetsgivaren. Mens sana in corpore sano – En sund själ
i en sund kropp.

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.

Vi finns på Svanbacken, Bergsjö, se skyltar!

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! 

Telefon: 
0652-104 15

info@pegaglas.se        www. pegaglas.se

Välkomna till oss Richard,  
Reine och Peter

Vi är din kompletta VVS installatör

www.radiatorvvs.se

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

Önskas köpa 
Damejeanne 
070-333 88 13

FÖRENINGS INFORMATIONFÖRENINGS INFORMATION

ÅRSMÖTE
 För Bergsjö IF flyttas till nästa år!

Styrelsen

     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



9NordanstigNordanstigarn   arn   Tryckdatum | 2020-11-19

till 
mig

till 
mig

till 
dig

Dela gärna med en kompis

Av
 S

oc
ia

ls
ty

re
ls

en
 L

eg
. O

pt
ik

er

3 för 1



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 27/12 2020

Sundsvall, Esplanaden 10, 060-17 62 60, vard 10-18, sundsvall@direktoptik.com
Hudiksvall, Västra Tullgatan 11, 0650-41 65 65, vard 10-18, hudiksvall@direktoptik.com
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Skipass säsong
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1800:-/ungdom (o.p. 3600:-).
1800:-/senior (o.p. 3600:-).

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

ERBJUDANDE

PSSST... Utförsåkning och längdskidåkning = FRISKVÅRD 
Skattefritt för den anställde och avdragsgillt för
arbetsgivaren. Mens sana in corpore sano – En sund själ
i en sund kropp.
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Öppettider
Vardagar 08.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

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

SNÖSLUNGOR I LAGER

TRAKTOR 50 HK
4WD MED HYTT OCH FRONTLASTARE
219 900 KR EXKL. MOMS.

LOVOL

•  Rymlig hytt  
•  Plant golv med isolerad matta för behagligare ljudnivå 
•  Ergonomiskt placerade reglage 
•  Välvda rutor och helglasade dörrsidor för bästa sikt 
•  Bra arbetsbelysning 
•  Fjädrad Grammer-stol i tyg och med säkerhetsbälte 
•  4WD ger god dragkraft och framkomlighet samt säkert   
 handhavande med lastare monterad 
•  Fram/back skiftas enkelt med spak vid ratten 
•  12 växlar framåt/bakåt gör det enkelt att anpassa arbetsfarten 
•  Två dubbelverkande hydrauluttag ger kapacitet att manövrera de flesta tillbehör 
•  540/1000 kraftuttag ger dig fler möjligheter när du ska välja redskap

Frontlastare
• En rejäl frontlastare med optimal lyfthöjd och tippvinkel
• Parallellföring som justerar för höjden vid lyft och gör att du håller redskapet i en konstant vinkel
• 3:e hydraulfunktion för alla redskap som kräver hydraulik, t ex balgripar
• Enspaksreglage, med en hand styr du hela frontlastaren. Den tredje funktionen, den    
 som öppnar och stänger balgripen, styr du med en elknapp på lastarspaken
• Frontlastaren levereras i grå färg

Skotrar 
i lager 
Årets Polaris- 
modeller samt 
beg. av flera 
märken  

STIHL 
MS 194 C-E

SÅGKAMPANJ
HUSQVARNA 
445 II E-SERIE

NU
4990:- NU

3790:-
STIHL 
MS 251

NU
4490:-

Pris från 9 900:- (tvåstegsslunga)

SLÄPVAGNAR FRÅN

julklappstips från xyz!

Power 
original stövel

Vuxen fr. 855:-
Barnmodell fr. 749:-
Finns som hög/låg.

från
479:-

Huggarhjälm

529:-

Kombidunk

från
1129:-

Skyddsbyxa Skyddsstövel

från
799:-

Muckboot
Herr- & Dammodeller

Vuxen fr. 1495:-
Barnmodell 985:-

Ridstövel
EQ Lugano Vinter

Från strl 35
Svart & brun

Säkerhetsväst
Vuxen fr. 995:-

Barnmodell fr. 895:-

Ridkappa
Jacson Mary

Ryktväska
Flera färger

Hästgodis
Leoveties Winter 

Edition

Vill du handla utan att gå in i butiken?
Hör av dig till oss på 0650-54 34 34 så hjälper vi dig. 
Du kan t ex hämta dina varor utanför eller så kan vi ordna hemleverans vid önskemål. 

Presentkort finns i butiken
Kan även skickas

Skoterkängor
fr. 1795:-

Skoterhjälmar
Vuxen fr. 1495:-

Barnmodell fr. 1095:-

Skoteroveraller
Vuxen fr. 3995:-

Barnmodell fr. 1995:-
Väska 

Lundhags 
Ymse 24L

Grön, röd & marinblå

Väska 
Lundhags 

Alokh 2
Grön, röd & svart

895:- 495:-

NYA SPORTSMAN 570 
NU I BUTIKEN!

1495:-

1299:-

99:-
från
139:-

Ridhjälm
Vuxen fr. 699:-
Barn fr. 399:-

Aclima Underställ
För Dam & Herr. Flera modeller bl.a: 

Lars Monsen, Woolnet & Designwool
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JAG FIXAR JAG FIXAR 
DET MESTA!DET MESTA!

INGENTINGINGENTING    
ÄR OMÖJLIGTÄR OMÖJLIGT

070 - 67 29 721070 - 67 29 721

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?
Är du kreativ och gillar utmaningar? 
 

 
 
strukturerar om inför framtiden och 
söker 
MUSIKPEDAGOG 100% 
Är det kanske Du, eller någon Du känner  
som ska jobba med oss? 
Vi söker dig som med glädje och entusiasm 
vill använda din musikaliska kompetens för  
att bygga upp, leda och inspirera försam- 
lingens musikverksamhet med fokus på barn  
och ungdomar.  
Läs mer om tjänsten och om oss på  
www.svenskakyrkan.se/nordanstigskusten  
 

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

• NATURLIGT FUKTREGLERANDE  
• BÄTTRE LJUDISOLERING 
• GOTT FÖR MILJÖN & 
 PLÅNBOKEN

CELLULOSAISOLERING FRÅN NATUREN

P-A EKVALL 070-690 89 54  

KOSTNADSFRI  OFFERT 
GRATIS  BESIKTNING

TILLÄGGSISOLERA VINDEN INFÖR VINTERN!
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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

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

Anders Bergström 070-555 73 12
Tjärna, Bjuråker

Skog & Schakt 
Hälsingland

Vatten och avlopp
Dränering

Kompletta grunder 
för hus m.m.
Jordvärme

Fuktisolering
Dikning

Trädfällning

Slyröjning
Flisvedhantering                               

Trädklippning
Dikesröjning

Röjning av vägkanter
Anläggning av 

gräsmattor
m.m.

SCA-pellets och installation av våra egna Polarpro-
dukter med service av de flesta brännare och kami-
ner på marknaden.”

Ring eller SMS:a  070-329 08 65 
Maila info@polarpellets.se
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Elsie Bäcklund Sandberg

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

-11 VOLVO V70 D3 Momentum 
Automat, skinnklädsel, drag
 

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 1296:-

-12 VOLVO XC 70 AWD MOMENTUM 
ACC, drag, vinge. 6vxl. Fin bil!
 

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 1501:-

-03 TOYOTA COROLLA 1.6 Combi 
Drag, sommar & vinterhjul. 5 vxl.
 
(Kontant 0 kr), Månadskostnad 313:-

-10 SAAB 9-3 SPORTCOMBI 1.8T 
ACC, drag Fin bil.

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 853:-

-11 SAAB 9-5 AERO 4X4 
All utrustning, 1 ägare. En av de sista SAAB 
bilarna.

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 2375:-

-13 MERCEDEZ BENZ A 180 
Bensin, ACC, 6vxl. Mycket fint skick!.  
  

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 1393:-

-08 TOYOTA AYGO 1.0 
AC, 5 vxl, 5d.  
  

(Kontant 0 kr),  Månadskostnad 367:-

-18 HYUNDAI I20, 1.0 Turbo 
En ägare, nyskick, nybilsgaranti  
 

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 1285:-

-05 VW MULTI VAN V6 
Automat, drag, skinnklädsel.  
 

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 1296:-

-07 FORD F150 PICK-UP V8 
Tuff Pick-up. Låg skatt.
 
(Kontant 0 kr), Månadskostnad 2267:- 

-14 FORD FIESTA TITANIUM 
Acc, lättmetallhjul, 5 d. Mycket fin! 
 

(Kontant 0 kr),  Månadskostnad 961:-

-07 VOLVO V50 1.8 Momentum 
Acc, lättmetallhjul, skinnklädsel.  
Fin bil! 

(Kontant 0:-), Månadskostnad 421:-

-13 VOLVO V60 D4 AWD Momentum 
Automat, skinnklädsel, drag.

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 1393:-

-11 DACIA LOGAN 1.8 
MCV, AC, 5 vxl, drag.

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 421:-

-01 VOLVO S60 2.4 Business

AC, sommar och vinterhjul!  
 

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 313:-

-06 JAGUAR X-TYPE 2.5 AWD 
 Skinnklädsel, 5vxl, 4x4. Fint skick! 
 

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 961:-
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 www.hufb.se/cflnordanstig     

Gnarps stiftelse för barn och ungdom
Stiftelsens avkastning delas ut för att främja vård och 
fostran av barn och ungdomar i Gnarp.

Ansökningshandlingar fås från ordförande  
Anders Sjölander
epost gnarpsskifteslag@gmail.com
telefon 070-217 82 82

Ansökan ska vara inne senast 1 februari  och lämnas till 
Anders Sjölander
per epost eller skickas till Byn 409, 829 61 Gnarp

Utdelning kan ges till följande:
• Barn- och ungdomsverksamhet, för att ge dem en sund  
 och stark utveckling
• Enskilda barn för lägervistelse eller annan studieresa
• Ungdomar under 21 år boende i Gnarp, för studier
• Ungdomar under 25 år boende utanför Gnarp men   
 tidigare skrivna i Gnarp, för studier

Skifteslagets årsmöte skjuts upp till nästa år
pga covid-19

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

Hälsinglands Fastighetsbyrå 
Drottninggatan 8 i Hudiksvall 
0650-933 00 | info@hfastighetsbyra.se

i Hudiksvall 2020

Våra mäklare 
i Nordanstig

Sofie Sjöström
sofie.sjostrom@hfastighetsbyra.se

070 - 375 75 34

Anki Sulser
anki.sulser@hfastighetsbyra.se

070 - 375 75 31
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Kryss för NS 355 
Skicka in lösningen till:  

Stocka Publishing AB Strandvägen 33, 824 96 Stocka 
så kan du vinna en Trisslott!

Namn: ....................................................................................   
Adress: ..................................................................................  

................................................................................................
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Vill så gärna få stanna till inför några tankar som fångar mig i 
den tid vi lever i just nu.

Visst är det väl så, att vi behöver påminna varandra om en del 
saker, bland annat det stora ansvaret för varandra, alltså allas 

ansvar, för våra liv och för vår värld!
Vi behöver stanna till inför livet just nu i en tid som inte är ljus 
på något sätt, men som vi måste tro, ska bli både ljusare och 

bättre!
Men också, stanna till för att uppleva tystnaden.

I dagens samhälle behövs en frizon, ett andrum. Vi behöver 
miljöer utan störande ljud. Det behövs platser för att få lyssna, på 

själva tystnaden.
I vårt samhälle idag tvingas vi människor att finnas i miljöer som 
ständigt har ett störande ljud. Bakgrundsljud och musik, med en 

volym som omöjliggör ett samtal där alla kan vara med.
Vi är många som fått uppleva att ett efterlängtat samtal i en 

trevlig samvaro på ett café eller en restaurang, när vi har kunnat 
träffats, blir något helt annat med anledning av att bakgrundsmu-

siken tar överhand. 
Även normalhörande besväras av bakgrundsljud av olika slag, det 
vet vi genom undersökningar som Hörselskadades Riksförbund 
har gjort. Och för oss hörselskadade, är det otroligt besvärande 

och jobbigt! Det blir en situation som skapar utanförskap!

Tankar här och nu
Vi har kunnat läsa i media, att det säljs mera varor i de affärer som 

har bakgrundsmusik.
Och då blir verkligen min fråga, - är alla medel för konsumtion 
i vårt samhälle det som ska prägla livet, på bekostnad av andra 

värden ur ett livskvalité perspektiv? Detta är tycker jag, en viktig 
frågeställning att samtala om och fundera över.

Kan det vara så, att vi människor är rädda för tystnad och stillhet? 
En stund för att få reflektera och få lyssna?

Jag hoppas att det inte är bara under vår och sommar, med dess 
skönhet, utan alla årstider, som kan ge den stillhet vi behöver för 
att upptäcka allt det vackra, det spännande och utmanande, om-

kring oss, – att i stillhet kunna få fånga dagen.
Mer än någonsin, behöver vi människor att få utrymme att samla 

tankarna och i stillhet få fånga dagen. Allas rättighet, ur ett livskva-
lité perspektiv!

Elsie Bäcklund Sandberg

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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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!

DellenDellenbygden, bygden, GladahudikGladahudikbladet & bladet & NNordanordanstigarnstigarn

14 dec, sista utgivningen 2020 av

En annons i våra annonsblad ger resultat! 
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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

Krysslösning för NS 351 

Grattis ni har vunnit varsin trisslott!

Anette Lindgren, Berge 331, 829 51 Bergsjö 
Birgitta Björk, Skansfors 53, 829 98 Hassela

Börje Nilsson, Stenevägen 2, 829 60 Gnarp 
Jan Bäckman, Hårte 156, 829 96 Jättendal

Krysslösning för NS 353 

Grattis ni har vunnit varsin trisslott!
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48,
av 5,0 på reco.se

Petra Weeraratne
FASTIGHETSMÄKLARE

0703730014

FASTIGHETSBYRÅN
HUDIKSVALL & NORDANSTIG
STORGATAN 30, HUDIKSVALL

STORGATAN 3, BERGSJÖ
0650-94800

HUDIKSVALL@FASTIGHETSBYRAN.SE

”Jag har sålt min villa och är mycket nöjd över att Petra förmedlat
min bostad. Hon har visat stort engagemang, lagt ner mycket tid och

visat stor empati i ett för mig stort beslut. Jag har känt stort förtroende
och hon har gripit tag i mina funderingar och haft en tydlig arbetsgång

som hon hela tiden informerat oss om. Svåra situationer har uppkommit
men dem har hon hanterat säkert och inte dragit sig för att agera.

Jag uppskattar hennes arbete mycket.”

- Britta, Näsviken
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