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Just nu max 2 kunder i butiken samtidigt.  Önskar ni
stanna utanför? Vi kommer ut och hjälper er. Ring oss

på 0735-068524 så hittar vi en bra lösning 

Östra Stationsvägen 38 
mån-fre 06:00 - 12:00, 13:00-18:00

lör & sön 08:00 - 14:00

Vi har härliga juliga erbjudande hos oss på
Djurkollo, gäller mellan den 14 december till den

23 december 2020.Butiken är fylld med
julgrupper i alla stilar,

självklart kan du beställa
din julgrupp precis som du

vill ha den. Fri hemleverans
inom Nordanstigs kommun

Julklappar slås in, julgrupper planteras och
kunder tas emot. Ute lyser tusentals juleljus och
inne i växthusen har dom första penséerna tittat

upp.

God jul önskar Emil & Ellen

Hos oss hittar du foder till häst, kanin, höna, får,
gris, vildfågel m.m.

Foder

Vi önskar alla våra kunder en härlig
god jul och ett gott nytt år!

Julklapparna till din
fyrbenta vän hunden,

katten eller kaninen hittar
ni i vår butik! Färdiga roliga
och goda julklappar med   

 25 % rabatt.

Vintern är här och vi har
härliga täcken i olika

modeller för din hund.
Just nu med 20 % rabatt

oavsett tidigare pris.

Vi erbjuder kloklippning på
din vän för endast 75 kr! Vi
ber er vänligen att boka er

kloklippningstid.

Östergrängsjö 223
072-183 19 41   info@rodmyran.nu

Julgrupper



2 Tryckdatum | 2020-12-03  NordanstigNordanstigarnarn

 

 

 

BERGSJÖ FÖRSAMLING 

GRAVSKÖTSEL 2021 
Till er som har/vill ha gravskötsel på Bergsjö, Ilsbo eller 
Hassela kyrkogård kommer det att skickas en faktura  
under februari månad. Kontakta oss på 0652-74 74 91. 
 

Kostnaderna är: 
 

Helårsskötsel, 1000 kronor. 
Sommarskötsel, 700 kronor.  
Vårplantering, 150 kronor. 
Höstplantering, 150 kronor. 

 

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 

DOPLJUS 
Dopljuset är en påminnelse om Jesus som sa att den som 
följer honom inte ska leva i mörker utan ha livets ljus.  
Tänd dopljuset där hemma till exempel vid olika högtids-
dagar eller vid dagar då livets känns svårt. Ljuset kan 
hjälpa dig att komma ihåg ditt dop och Guds löfte om att 
vara med oss alla dagar till tidens slut. 
Vid begravning kan man tända den 
dödes dopljus som uttryck för att den 
kärlek Gud visar i dopet omsluter oss i 
liv och död.   
 

När ditt dopljus brunnit ner är du väl-
kommen att komma och hämta ett nytt 
hos oss på pastorsexpeditionen. 
 

Vi hade planerat för dopfest för alla 
som döpts under året men håll ut vi gör 
ett nytt försök till våren. Då blir det tårta och utdelning av 
dopänglarna. 

GUDSTJÄNSTER 
För information om våra gudstjänster hänvisar vi till vår 
hem- och facebooksida samt affischer som sitter på våra 
informationstavlor vid respektive kyrka.  
 

www.svenskakyrkan.se/bergsjo 
www.facebook.com/bergsjoilsbohassela 

JULINSAMLINGEN 2020 
Årets julinsamling handlar om 

skadliga traditioner som miljontals 
flickor drabbas av - bara för att de 

är flickor. Tillsammans kan vi 
stoppa tvångsäktenskap, köns-

stympning och andra övergrepp 
mot flickor. 

 

Var med och förändra! 

Höstens Elvakaffe i våra församlingshem fick ett hastigt 
slut på grund av den ökade smitt-
spridningen. Glädjande är att 
den frivilliga gåvan till Världens 
barn inbringade 1068 kronor. 
Tack för ditt bidrag.  

Den årliga julgransplundringen 2021 i Bergsjö försam-
lingshem måste tyvärr ställas in. 

 

Ett julklappstips. Dessa smycken kan köpas hos oss på 
pastorsexpeditionen. Välkommen. 

2020-12-02 från prästudden i Bergsjö. 

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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Hälsocentralen i Harmånger
önskar alla

God Jul och Gott Nytt År!

Måndag  21  december 
Tisdag  22  december 
Onsdag  23  december 
Måndag  28  december 
Tisdag  29  december 
Onsdag  30  december 
Måndag  4  januari 
Tisdag  5  januari

Öppet under Jul och Nyår  

HC HARMÅNGER
Enligt överenskommelse

Tidsbokning 0652 – 365 00 eller  
Mina Vårdkontakter 

Öppet under Jul och Nyår  
GNARPSMOTTAGNINGEN

PS, vill du arbeta hos oss? Vi söker en läkarsekrerare 
info@halsingelakarna.se 
www.halsingelakarna.se
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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
Samtliga gudstjänster under advents- och jultiden 
sänds på församlingens Facebooksida, Svenska kyr-
kan Nordanstigskustens församling, m.facebook.com/
nordanstigskusten 
På grund av regeringsförordningen att max åtta per-
soner får delta vid offentliga sammankomster har vi 
inte möjlighet att ta emot besökare i kyrkorna.
 Kollekt kan ges med Swish till 123 644 64 21  
(Nordantigskustens församling Kollekt Harmånger).
Maxantalet 8 personer inklusive personal gäller även för 
dop- och vigselgudstjänster.  
Vid begravningsgudstjänster är besöksantalet maximerat 
till 20 personer exklusive tjänstgörande personal.

24 december, Julafton     
Kl. 11.00 Julbön vid krubban med kyrkoherde Sofia 
Aspling och kantor Ulla Hedman samt Anna-Karin 
Lindholm, flöjt. Kollekt till Act Svenska kyrkan – julin-
samlingen.

25 december, Juldagen     
Kl. 07.00 Julotta med komminister Signe Ek, kantor 
Ulla Hedman och solisten Elena Gradin. Kollekt till Act 
Svenska kyrkan – julinsamlingen.

26 december, Annandag jul     
Kl. 11.00 Gudstjänst med komminister Signe Ek och 
kantor Ulla Hedman. Kollekt till Act Svenska kyrkan – 
julinsamlingen.

27 december, söndagen efter jul    
Kl. 11.00 Gudstjänst med komminister Signe Ek och 
musiker Karin Olofsson. Kollekt till Act Svenska kyrkan 
– julinsamlingen. 

31 januari, Nyårsafton    
Kl. 18.00 Nyårsbön med kyrkoherde Sofia Aspling och 
kantor Ulla Hedman samt Anna-Karin Lindholm, flöjt. 
Kollekt till Act Svenska kyrkan – julinsamlingen.

1 januari, Nyårsdagen   
Kl. 18.00 Gudstjänst med kyrkoherde Sofia Aspling och 
kantor Ulla Hedman. Kollekt till Act Svenska kyrkan – 
julinsamlingen. 

20 december, 4:e söndagen i advent     
Kl. 11.00 Gudstjänst med kyrkoherde Sofia Aspling och 
kantor Ulla Hedman. Kollekt till Mariadöttrarna i Vallby.

3 januari, söndagen efter nyår
Kl. 11.00 Gudstjänst med kyrkoherde Sofia Aspling och 
musiker Karin Olofsson. Kollekt till Act Svenska kyrkan 
– julinsamlingen. 

6 januari, Trettondedag jul. Julinsamlingen 
avslutas.
Kl 18.00 Konsert med ”Yrväder” (Hanna-Karin 
Berglund, Elena Gradin, Jenny Olofsson och Mia Ry-
dell), andakt komminister Signe Ek och kantor Ulla Hed-
man. Kollekt till Act Svenska kyrkan – julinsamlingen.

10 januari, 1:a söndagen efter trettondedagen
Kl. 11.00 Gudstjänst med komminister Signe Ek och 
musiker Karin Olofsson. Kollekt till Act Svenska kyrkan 
– projektet mentormammor.

17 januari, 2 söndagen efter trettondedagen, 
Bibelns dag
Kl. 11.00 Gudstjänst med kyrkoherde Sofia Aspling och 
kantor Ulla Hedman. Kollekt till Svenska Bibelsällskapet.

18 – 25 januari Böneveckan för kristen enhet – 
Bli kvar i min kärlek
Vardagar kl 12.00 Bibliska reflektioner och böner sänds 
på Facebook. 
(Mer information om Böneveckan kommer i nästa Nord-
anstigarn).

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!
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Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under 
julen, en av våra största kristna högtider. Traditioner är 
invanda seder och bruk, språk och värderingar som förs 
vidare från generation till generation. Ofta skapar de en 
trygg ram runt våra liv, oavsett var i världen vi lever. 
Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap, 
könsstympning och andra övergrepp drabbar många flick-
or runtom i världen. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor 
bort, en del inte äldre än 10 år. Var tredje flicka utsätts 
för våld under sitt liv – bara för att hon är flicka. Skadli-
ga sedvänjor, strukturer och normer berövar flickor och 
kvinnor makten över sina liv. Det kan vi inte acceptera!
Som kyrka har vi särskilt ansvar
I många länder har människor större förtroende för religi-
ösa ledare än för politiker och myndigheter. Därför är det 
avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från exem-
pelvis tvångsgifte, könsstympning och andra övergrepp. 
Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta 
med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande 
strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga 
delar av samhället. 
Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusen-
tals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer rättvisa 
samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val. 
Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner! 
Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt 
liv. Swisha din gåva till julinsamlingen: Nordanstigs-
kustens församling Insamling kyrkliga ändamål 123 
159 79 62, eller direkt till  Act Svenska kyrkan 900 
1223!

BEHÖVER DU SAMTALA MED NÅGON? 

Församlingens diakon och präst nås genom försam-
lingsexpeditionen 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/jourha-
vandeprast

TACK INGRID!

Vår diakon Ingrid Thybäck går i pension vid årsskiftet 
efter drygt 14 år som diakon i vår församling. Ingrid var 
vår första diakon och anställdes när möjlighet att inrätta 
en riktig diakontjänst uppkom vid pastoratssammanlägg-
ningen 2006. Ingrid tog sig an pastoratets/församlingens 
tanke om ”en modern diakon i en modern tid” med stort 
engagemang och är därav den som i mångt och mycket 
varit med satt ramarna för hur diakonalt arbete kan bedri-
vas i vår tid.
Stort tack Ingrid för Ditt engagemang och Ditt arbete 
i vår församling genom åren!

NORDANSTIGSKUSTENS FÖRSAMLING TILLÖNSKAR ALLA FÖRSAMLINGSBOR  
EN VÄLSIGNAD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Carin Walldin, kyrkorådets ordförande
Anna-Lena Arousell Berglund, kyrkofullmäktiges ordförande
Sofia Aspling, kyrkoherde

BRYT EN TRADITION
Act Svenska kyrkan – Julinsamlingen 2020
Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsam-
mans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning 
och andra övergrepp. Vi lever alla under samma himmel 
och har samma rättigheter. Men beroende på var vi 
föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. 



6 Tryckdatum | 2020-12-03  NordanstigNordanstigarnarn

Kommuninformation

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

Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 21 december 2020 kl. 18.00  
Bergsjögården i Bergsjö
Du kan ta del av ärendelistan cirka en vecka innan samman- 
trädet. Den finns 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 kommunhusets  
brevinkast 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 pandemin rekommenderar 
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  

Nytt från Avfall och återvinning

Återbruk på Hassela ÅVC!
Från och med nu finns det en återbrukscontainer även i  
Hassela. Där kan du lämna hela saker som du inte längre 
behöver. Återbruk i Hassela kommer att hämtas av Lotsen 
och Kalahari på avrop. Textiler lämnas i det gröna kläd-
skåpet och hämtas av Human Bridge. 

Hassela ÅVC har öppet tisdagar och torsdagar kl. 15.00–
19.00.

Sophämtningen byter veckor 2021
Sophämtningen ändrar veckor 2021. Du som tidigare har 
haft hämtning jämna byter till udda och tvärtom eftersom 
2020 avslutas med en udda vecka (vecka 53) och 2021 
påbörjas med en udda vecka (vecka 1).

nordanstig.se/avfall

Öppettider vid jul och nyår

Kommunkontoret
Stängt julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårs-
dagen och trettondedagen. 23/12 och 30/12 öppet 8–12.  
Ordinarie öppettider övriga dagar.

nordanstig.se/kontakt

Socialkontoret
Stängt julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, ny-
årsdagen och trettondedagen. Ordinarie öppettider övriga 
dagar: 10–12 och 13–14.

När socialkontoret är stängt kan du ringa till socialjouren 
på 026-10 02 25. Om du behöver anmäla akut när social-
tjänsten och socialjouren har stängt ringer du polisen på 114 14.

Orosanmälan för barn görs på 0652-361 71 vardagar kl. 
9–12 och 13–15. Anmälan till socialjouren efter kontorstid.

Återvinningscentralerna
Stängt julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsda-
gen och trettondedagen. Ordinarie öppettider övriga dagar.

nordanstig.se/avfall

Biblioteken
Bergsjö bibliotek: 28/12 kl. 11–19, 29/12 kl. 12–16 och 
17–19, 30/12 kl. 12–16, 4/1 kl. 11–19, 5/1 kl. 12–16

Gnarps bibliotek: 29/12 kl. 13–15, 16–19, 5/1 kl. 13–15

Harmångers bibliotek: 29/12 kl. 16–19

Hassela bibliotek:  28/12 kl. 9–13, 4/1 kl. 9–13

Övriga dagar mellan 24/12–6/1 är biblioteken stängda.

nordanstig.se/bibliotek 

Obs! Öppettider kan komma att ändras 

på grund av pandemin, se nordanstig.se

Kommuninformation

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

Miljöalmanackan 2021 delas ut
Nu i december delar vi ut miljöalmanackan till alla hus-
håll i vår kommun. I den finns förutom kalenderdelen 
med vackra bilder från Nordanstig också klimattips och 
annan miljöinformation.

Vi hoppas att du kommer att ha nytta av almanackan!

Omslagsbilden är tagen i Varpsand, Sörfjärden,  
av Laila Hägglund.

nordanstig.se/miljoalmanackan

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 coronaviruset/covid-19

Följ oss på Facebook och Instagram
facebook.com/nordanstigskommun
@nordanstigskommun
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God Jul och  
Gott Nytt År!

NORDANSTIGS BOSTÄDER AB 
www.nordanstigsbostader.se

önskar

NORDANSTIGS 
BOSTÄDER AB

Kommuninformation

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

Miljöalmanackan 2021 delas ut
Nu i december delar vi ut miljöalmanackan till alla hus-
håll i vår kommun. I den finns förutom kalenderdelen 
med vackra bilder från Nordanstig också klimattips och 
annan miljöinformation.

Vi hoppas att du kommer att ha nytta av almanackan!

Omslagsbilden är tagen i Varpsand, Sörfjärden,  
av Laila Hägglund.

nordanstig.se/miljoalmanackan

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 coronaviruset/covid-19

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

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

thisab@telia.com   www.thmaskiner.se

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

God Jul och Gott Nytt År!God Jul och Gott Nytt År!
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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

FÖRENINGS INFORMATIONFÖRENINGS INFORMATION

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

Ekonomi och redovisning 
Service med personligt och  

lokalt engagemang

Bergsjö

Tel: 076-786 78 88

mark@ramingkonsult.se

Raming Konsult

PROPRO Nordanstigskusten
Alla medlemmar önskas en God Jul och 

Gott Nytt År! Håll ut, håll kontakt, håll avstånd.
Så ses vi nästa år.

Styrelsen
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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

Bankgränd 2 | Hudiksvall | 0650 - 181 50 | tandhuset.se

God jul &  
Gott nytt år!

Vi har öppet alla vardagar 
 mellan jul och trettondagen.

Välkommen!

Med ”Coronatänk” har vi öppet 
14/12-18/12 och 21/12-23/12 kl 9-17

Lördagsöppet 19/12 kl 11-15

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

Vi finns på Strömsbruksvägen 29, 829 95 Harmånger.Kalahari

Öppnar igen 3/1-2021 
(Med reservation för andra 
rekommendationer).

Mån, tis, tors kl 10-18, fre kl 10-16 
Onsdagar stängt. 

VÄLKOMMEN!

HARMÅNGER

God Jul och  God Jul och  
Gott Nytt År!Gott Nytt År!

3 för 1
Dela gärna med en kompis

Av
 S

oc
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re
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en
 L

eg
. O

pt
ik

er

till 
mig

till 
mig

till 
dig

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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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?

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

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!

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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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

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.

Vi på Plyfa är stolta över att kunna producera 
högkvalitativ faner av den förnyelsebara råvaran 
granen från den unika senvuxna skog som finns 
i vår trakt. Här sköts skogen på bästa sätt, 
vilket garanterar en virkeskvalitet i världsklass.

Just nu befinner vi oss också i en rekryteringsfas och 
vi kommer att få behov av att anställa fler medarbetare.

Vill du jobba hos oss?
Är du intresserad av teknik 
eller trä och vill jobba i vår fabrik?
Anmäl ditt intresse på plyfa.se eller lämna ditt 
CV via länken halsingland.se/livet-i-halsingland.

Plyfa är alltid i behov av att fylla på lagret av svarvtimmer 
för att säkerställa fanerproduktionen i framtiden. 

Är du skogsägare?
Sök upp en virkesköpare som handlar med Plyfa 
när du planerar din nästa granavverkning. 
Då gör dina granstockar nytta på hemmaplan.

- Det tjänar både du och hela ditt grannskap på!

I snart 100 år har vi 
tillverkat faner i Hassela.
Här vill vi fortsätta verka, 
leva och bo – i minst 100 år till !

DÅTID
NUTID
FRAMTID

Foto: Lars Råbom och Lars Ek Lööv

Vi önskar er alla en god jul 
och ett gott slut på året och 
hoppas kunna se fram emot 

ett friskare 2021 tillsammans!

plyfa.se
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julklappstips från xyz!

Power 
original stövel
Hög 895 kr. Låg 855 kr

Barn 749 kr

från
479:-

Huggarhjälm

529:-

Kombidunk

från
1129:-

Skyddsbyxa

Ridsko/
Thermostövel

Jacson

Dagmar 
Softpile

Jacson. 
Grå och brun.

Grimma
Kjellquist. 

Flera färger.

Skoterkänga
fr. 1795:-

Skoterhjälm
Vuxen fr. 1495:-

Skoteroverall
Vuxen fr. 3995:-

Barnmodell fr. 1995:-

Väska 
Lundhags 
Ymse 24L

Grön, röd & marinblå

895:-

Väska 
Lundhags 

Alokh 2
Grön, röd & svart

495:-

Ridkappa
Jacson Mary

1495:-

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

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

Lars Monsen, Woolnet & Designwool

Skyddskänga

från
1915:-

Ridstövel
EQ Lugano Vinter

Från strl 35
Svart & brun

1299:-

2195:-

Lundhags Makke
Herr och Dam

Öppettider
Vardagar 08.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

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

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

Värmeväst
Batteridriven. 

från
1395:-

Muckboot
Herr- & Dammodeller

från
1495:-

3490:-

Batteridriven 
Motorsåg
Stihl MSA 120

Grästrimmer 
för barn
Batteridriven

249:-

Hängslen

229:-

Motorsåg 
för barn
Batteridriven

259:-

från
729:-

Huggarblus

Husqvarna 
445 II e-serie

NU
4990:- Stihl 

MS 194 C-E NU
3790:-

Skoterhjälm 
för barn

FXR

från
1095:-

Barn
399:-

Dam
429:-

Underställ
Jacson. I bambu.

Barn
349:-

Dam
399:-

Stigbyglar
Acavallo Arena. 
Junior och Dam.

från
1579:-

Ridhjälm
OneK Avance MIPS

från
3699:-

Ryktväska
Eskadron. 

Glossy Heritage.
Svart och Vinröd.

425:-

325:-

445:-

125:-
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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!

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

Passa på, sista dagarna 
före jul att köpa klappar!

Vi bär ut till din bil,  
stort som smått!

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

Att stämpla ROTPOST är en mycket lönsam och intressant försäljningsform för 
era slutavverkningar. Ni drar maximal fördel av den ökande konkurrensen i regio-
nen och har större möjlighet att själva påverka villkoren för er virkesaffär.

Gnarps Skogsvård AB hjälper er med upprättande av stämp-
lingslängder och anbudsunderlag.

FågelfröFågelfrö

ViltfågelmixViltfågelmix

LED Belysning LED Belysning 
30, 96 och 240 lampor30, 96 och 240 lampor

Vi önskar alla en God Jul  
och ett Gott Nytt År!

79:-20 kg 199:-

59:-

79:-

169:-

Snöspadar Snöspadar 
Alu/träskaftAlu/träskaft
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Din utveckling är vårt uppdrag 

 www.hufb.se/cflnordanstig     

Du behöver inte flytta för att 
nå högre studier 

DIN UTVECKLING ÄR VÅRT UPPDRAG 

önskar vi alla medlemmar och kunder!
Bli medlem du också och få återbäring på gjorda inköp 

med Dalvikskort. Ring 070-288 0892 eller 070-614 9876 
eller se Jättendals Macken på Facebook.

God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År

Gamla vägen 14, Bergsjö  Tel: 0652-100 05

Öppet mellan kl. 09.00 - 17.00

Välkommen in och köp  
de sista julklapparna!

www.kollinsel.com

God Jul och Gott Nytt År!

18 Tryckdatum | 2017-11-27 Nordanstigarn

Vi servar och trimmar din utrustning
Brännare, kamin, VVS, etc. - oavsett märke. 
Vi finns nära dig i Nordanstig med tillverkning 
och troligen oöverträffad service.

Dags att tänka på värmen?

Kontakta oss: 0652-719 56

www.polarpellets.se

ALLT FRÅN MARK TILL TAK
GRÄVNING• TRANSPORTER• BYGGNATION• GRUS• MATJORDByggidéns & Idéns Entreprenad

gör din IDÉ till inflyttningsbart boende

IDÉNS ENTREPRENAD AB
GNARP  070-215 55 37

IDÉNS ENTREPRENAD AB
GNARP  070-215 55 37

073-077 18 49

Norr

ALLT FRÅN MARK TILL TAK
Grävning • Transporter • Byggnation • Grus • Matjord

Byggidén & Idéns Entreprenad
gör din IDÉ till inflyttningsbart boende

God Jul och  
Gott Nytt År!

NORDANSTIGS BOSTÄDER AB 
www.nordanstigsbostader.se

önskar

Stängt 14 dec - 10 jan  
www.varmebutiken.nu 

Stängt 21 dec - 10 jan 
www.harmangersplat.com

Forsavägen 5  l  829 95 Harmånger  l  0652-307 81, 070-677 55 15 
Kanske

PJGJI NorJ�tfif

GLAS
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 
0652-10415 
Varmt välkomna önskar vi på PegaGlas ! 

820 70 BerssJö 
0652-10415 

info@)pe1a1las.se 
www.pe1a1las.se 

Nytt o
rig

GRÄSLIGT BRA
Välgörenhetskonsert med blandade artister.

Bergsjögården Biosalongen
Lördag 27 januari 2018 kl. 15.30
Alla intäkter går till Bergsjö IF:s

kommande konstgräsplan.
Mera information kommer i Januari

Bla. Pär Engman, Le Milo Trio, Dom Andra, 
Thomas von Wachenfeldt, Ilsbo Showgrupp,

Käcken och Garefors, Elsa och Lasse Gradin mfl.

DellenArboristen
Fällning och beskärning av stora träd

Erfaren certifierad klättrande arborist
Laurent Warin • 0736 904 804

dellenarboristen.se

NU
MED

RUT!

073-084 92 13 
Edevägen 7 , Delsbo
www.butiqannica.se
info@butiqannica.se

Butiq öppen:  Ons 15-17.30 
Tors 12-17.30 · Fre 12-16. 

Samt sista lördagen 
i månaden 10.30-14.30.

DDaaggss  aatttt  ttäännkkaa  ppåå  jjuullkkllaappppaarr!!
Vill du ha egen tid i butiken? Ring och boka så ordnar vi det tillsammans.

Jag skickar gärna varor per post eller via övrig 
överenskommelse med kund. Inslagning av 
paket och presenter ordnas vid önskemål.  

Här finns även presentkort. 

Märken som finns i butiken: Capri Collection, 
Robell, Soda, Abecita, Trofé, Joya, Idar m.fl.

GGoodd  JJuull  &&GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr!!  
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STRÄNGS
REDOVISNINGSBYRÅ
URBAN STRÄNG
Redovisningskonsult

Hudiksvallsvägen 18
820 72 Strömsbruk

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

20 ÅRS ERFARENHET BORGAR  
FÖR KVALITET

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

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 FRISERINGEN I HARMÅNGER

Vi fortsätter att vara rädda om 
varandra och använder visir

God Jul och Gott Nytt År!
tillönskas alla kunder och vänner

Susanne 0652-303 10     Marie 0652-306 44

Adventstid, Julfirande, nu är vi där med allt det som vi tycker hör till 
den tiden.
Men inget är sig likt, vi trodde ju att det skulle vara en annorlunda 
tid nu när vi lämnar sommaren och hösten bakom oss!
Men nej, vi har en situation som vi inte vill ha, men som vi måste 
acceptera. Visst, det är så lätt att säga det, men för alla som är i 
den ofrivilliga ensamheten, är det verkligen inte lätt!
Men vi måste hjälpas åt att klara av det, så är det bara!
Ljuset kommer snart tillbaka, det vet vi och allt annat måste också 
ljusna, så är det bara!
Jag vill ge dig den allra Varmaste hälsning i denna Adventstid och 
Juletid som nu kommer, med en önskan om den kraft och ork som 
behövs.
Kraften att kunna försöka fånga de guldkorn som du ser och letar 
igen. Det som ger dig en glädje, trots hur det är just nu. Sångerna, 
de fina och alla ljusen. Sjung, även om du är ensam!
Hälsningen till dig vill jag ge med min dikt Stjärnan, som jag 
skrev när jag som mest behövde den, det bara blev så. Och nu 
betyder stjärnorna jag ser på kvällshimlen så mycket för mig.  

De ger mig hopp, frid och glädje. Jag ger allt detta till dig 
med en önskan om en Fridfull Adventstid och en God Jul, 
där vi gläds åt det lilla, det enkla!
Gott nytt år, ett så mycket bättre år på alla sätt! Var fortsatt 
rädd om dig och allt gott! 

Tankar här och nu

Stjärnan
Kvällen stilla i vintermörkret   

trots mörkret, allt så ljust 
det var stjärnan 

den stora, klara på vinterhimlen 
var där inte en ängel i skenet? 
Ängeln log, såg det så tydligt 

det var som himlavalvet fylldes av ljus och jag hörde sången 
om frid om ro 

värme och gemenskap 
var allt en dröm 

nej, det var inte så 
någon lade handen stilla på min axel 

kände värmen, såg ljuset 
ängeln vände om, log och sa -glöm inte stjärnan 

Du behöver den i mörkret
Elsie Bäcklund Sandberg



17NordanstigNordanstigarn   arn   Tryckdatum | 2020-12-03

Välkommen! Bergsjö

Priserna gäller v. 51–52

Välkommen!

God jul och e�  go
  ny�  år 
till alla våra kunder

önskar 
Marina & Jana med 

personal!

Öppettider jul och nyår:

Månd 21/12–onsd 23/12    
................................... 8–20
Julafton .................stängt

Juldagen ................stängt

Annandag jul ........ 10–19

Nyårsafton ..............9–15

Nyårsdagen .......... 10–19

Praliné Chokladask  
Piasten. 400 g. 

till alla våra kunder

Marina & Jana med 

Praliné Chokladask  Praliné Chokladask  

25k
/st

KungsgranarKungsgranarKungsgranar

229k
/st

Begränsat antal

�

Potatis 10 kg 
Anderssons, Hudiksvall. Jfr pris 5:90/kg.
Potatis 10 kg 

59k
10 kg för

/säck



18 Tryckdatum | 2020-12-03  NordanstigNordanstigarnarn

Mats Olsson  
070-351 54 44  Jättendal  

-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:-

-15 CITROËN JUMPER 2.2 Hdi 
Stora skåpet, drag, 6-vxl  
  

(Kontant 0 kr),  Månadskostnad 1674:-

-18 HYUNDAI I20, 1.0 Turbo 
En ägare, nyskick, nybilsgaranti  
 
(Kontant 0 kr), Månadskostnad 

-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:-

Outlet BilcenterOutlet Bilcenter
Vi har för det mesta ett 30-tal bilar till salu! Vi Säljer – Byter – Köper – FörmedlarVi reserverar oss för eventuella fel i text och bild!

God Jul och Gott Nytt År!

-09   VW TRANSPORTER 1.9 TDI 
 9000 mil, en ägare. Momsbil. 
 

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 1080:-
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Öppettider
måndag
tisdag

onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag

15:00-19:00
15:00-19:00
15:00-19:00

STÄNGT
15:00-19:00
12:00-17:00
12:00-17:00

Swishbutiken är öppen
varje dag 07:00 - 23:00

Sväng av väg 758 (mellan Gnarp och Bergsjö)
skyltat mot Orrsjön.

Ta första vänster och kör 400m

Hitta hit

Östergrängsjö 223
info@rodmyran.nu        072-183 19 41 

Kryss för NS 356 
Skicka in lösningen till:  

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

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

................................................................................................

Varmt välkomna! 0653-104 59

Öppet alla dagar 
kl. 11-15 t.o.m. 23/12
Försäljning av hantverk, böcker, julgranar, 

Delsbo almanacka, kärvar, lingonkransar, lotteri, 
handstöpta ljus, bröd, kvastar m.m. m.m.

Butiken på 
forngården i Delsbo
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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

VI UTFÖR DET MESTA INOM
VVS-INSTALLATIONER

		 Värmepumpar

		 Värme- och vedpannor

		 Badrums- och köksinstallationer

		 Installation av vatten och 
 avlopp m.m.

Norråsen Bergsjö - 072-220 68 28 - wwwnordanstigsror.se

Kontakta Hälsinge A.T.F. för experthjälp
Vi hjälper dig med
• Fällning och beskärning
• Bortforsling av grenar och virke
• Manuell avverkning/gallring & röjning
• Stubbfräsning
• Skogsröjning

072-559 61 27
www.halsingeatf.se

BESVÄRLIGA TRÄD?BESVÄRLIGA TRÄD?

BESVÄRLIGA TRÄD?BESVÄRLIGA TRÄD?
Kontakta Hälsinge A.T.F.Kontakta Hälsinge A.T.F.
fför experthjälpör experthjälp
072-559 61 27072-559 61 27

Vi hjälper dig medVi hjälper dig med
Fällning och beskärning Fällning och beskärning 
Bortforsling Bortforsling 
Manuell avverkning Manuell avverkning 
Stubbfräsning Stubbfräsning 
SkogsröjningSkogsröjning

HälsingeHälsinge    
Avancerad Träd Fällning ABAvancerad Träd Fällning AB www.halsingeatf.sewww.halsingeatf.se

God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!

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

P-A EKVALL  
070-690 89 54  

TILLÄGGSISOLERA VINDEN INFÖR VINTERN!
KOSTNADSFRI  OFFERT 

GRATIS  BESIKTNING

www.premicare.com

PREMICARE BERGSJÖ

Premicare driver nio hälsocentraler på uppdrag Region Gävleborg & Region Västernorrland. Vi har idag 50 000 patienter och en personalstyrka beståen-
de av 200 medarbetare med olika kompetenser. Hos oss hittar du allt under samma tak: läkare, distrikt/sjuksköterskor, sjukgymnaster, kuratorer, 
arbetsteraputer, rehabkoordinator. För våra yngsta kunder har vi BVC och för våra blivande mödrar MVC- mottagning. 

Vårt mål är att du ska få bästa möjliga tillgänglighet, service 
och bemötande när du behöver hjälp eller rådgivning!

  
Vi erbjuder dig en trivsam och familjär hälsocentral

 

Premicare BERGSJÖ, tel: 0652 - 366 00, epost: hc.bergsjo@premicare.com 

Lista dig på Premicare Bergsjö genom att kontakta oss på:

Välkommen till oss!God Jul och Gott Nytt År!
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PREMICARE BERGSJÖ

Premicare driver nio hälsocentraler på uppdrag Region Gävleborg & Region Västernorrland. Vi har idag 50 000 patienter och en personalstyrka beståen-
de av 200 medarbetare med olika kompetenser. Hos oss hittar du allt under samma tak: läkare, distrikt/sjuksköterskor, sjukgymnaster, kuratorer, 
arbetsteraputer, rehabkoordinator. För våra yngsta kunder har vi BVC och för våra blivande mödrar MVC- mottagning. 

Vårt mål är att du ska få bästa möjliga tillgänglighet, service 
och bemötande när du behöver hjälp eller rådgivning!

  
Vi erbjuder dig en trivsam och familjär hälsocentral

 

Premicare BERGSJÖ, tel: 0652 - 366 00, epost: hc.bergsjo@premicare.com 

Lista dig på Premicare Bergsjö genom att kontakta oss på:

Välkommen till oss!
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Monterat & Klart 
till fast pris!

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

Erbjudanden och rabatter gäller t.o.m. 7/3-2021 eller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel. Delbetalning gäller endast med Mekonomens svarta kort och priserna avser 4 månader utan ränta och avgifter. Mer information se villkor på mekonomen.se

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

Vi servar & reparerar alla bilmärken!

Motor-
värmare
DEFA motorvärmare 

inkl. kupéuttag  5.499:-
Delbetala 4 månader 1.375:-/mån

Passar detta din bil? Kontakta 
Mekonomen Direkt på 0771-72 00 00 

eller se mekonomen.se/varmbil

Extraljus
3st. NBB Halogen 

 6.399:-
Delbetala 4 månader 1.600:-/mån

Ljusramp LED
 från 4.799:-

Delbetala 4 månader 1.200:-/mån

Vissa bilar behöver en så kallad 
CANbus-ledningssats. Den finns 

att köpa till för 1.195:-

10039
ISO/IEC 17020 (C)

GRÖN VERKSTAD 10039
ISO/IEC 17020 (C)

GRÖN VERKSTAD

Vi har 

Lånebilar    

Lånecyklar    

Däckhotell

30% 
på motorolja 

vid service
Gäller fr.o.m. 14/12 t.o.m. 31/1

Delbetala 4 månader
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Öppet  Mån-Fre 10-17  Lörd 10-15 • 0653-151 20
Söderblomsv. 1, Kyrkbyn i Bjuråker  •  stigstradgardar.se

Stıgs TradgårdarStıgs Tradgårdar
0 7 6 - 8 0 8 9 2 7 3

Julens Julens 
blommorblommor
GranarGranar
PyntPynt

Se bilder på: 

För Dig som inte vill gå in:
1. Ring in beställningen till något av nedanstående 

nummer och bestäm tid för hämtning
2. Ring när du är framme:

Marie: 076 808 92 73      Harriet: 079 333 97 33
Stig: 070 245 34 19

3. Vi levererar till bilen
4. Betala med Swish, kort eller kontant

Sprita  +  Avstånd  =  Omtanke

Öppet t.o.m. 
nyårsafton

Stängt julafton, juldagen 
och annandag jul

Extraöppet Söndag
20/12 kl 10-15
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VI ÖNSKAR ER EN RIKTIGT
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

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

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

olding AB | 2020-12-03     G
ruppförsändelse till hushåll och företag i N

ordanstigs kom
m
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Välkommen till Fordonscenter Hälsingland AB.
Du är viktig för oss och vårt mål är att du som kund 
alltid ska vara nöjd med våra tjänster.

Vi köper ert fordon, betalningen får ni samma dag

www.fchalsingland.se

Din fordonsförmedlare i Hälsingland

Kampanj
endast 2,99% ränta


