
   
Beställ annons: 076810 84 38 n 070-554 19 45

DDeellenllenbygdenbygden
Information & annonser för ALLA i Delsbo, Bjuråker, Bobygden, Friggesund, Norrbo, Näsviken & Svågadalen

andreas@spanskavillan.com n www.stockapublishing.com   

Nr 168Nr 168
10 Maj10 Maj
20212021

Nästa utdelning: Mån 7/6  Manusstopp: Ons 27/5

Öppet  Mån-Fre 10-18  Lörd 10-15  Sönd 12-15 • 0653-151 20 
Söderblomsv. 1, Kyrkbyn i Bjuråker  •  stigstradgardar.se

För Dig som inte vill gå in:
1. Ring in beställningen 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

0 7 6 - 8 0 8 9 2 7 3

RosorRosor
för alla tillfällen
för alla tillfällen

Sex-pack Sex-pack 
sallat sallat 
(6 olika sorter i 
(6 olika sorter i 

förpackningen)
förpackningen)

Stıgs TradgårdarStıgs Tradgårdar

Bär-Bär-, , frukt-frukt- och  och 
prydnadsträd prydnadsträd 

finns hemma nu! finns hemma nu! 

Välkommen till Välkommen till 
handelsträdgården i Bjuråker!handelsträdgården i Bjuråker!
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0653 - 200 80
Västansjö, Bjuråker

Välkommen att boka tid för fotvård
Jag gör även hembesök och har försäljning av olika produkter för fötterna. 

Säljer även strumpor t ex: Stödstrumpor, antihalk, ull och strumpor med mjuk resår. 
Nu kan du boka enkelt på bokadirekt.se

Agneta Jönsson · Björkgatan 3, 824 70 Delsbo
fotverkstanidelsbo.se · fotverkstanidelsbo@gmail.com

Harriet Svensk certifierad 
Rosenterapeut, diplomerad 

lymfmassör 

Storg. 2, Delsbo  •  070-601 74 12  
www.harrietshalsa.se

Rosenmetoden 
Massage för 

själen

Lymfmassage

Välkommen att boka 
tid för behandling

 VÄLKOMMEN ATT BOKA TID FÖR
FOTVÅRD, MASSAGE, BRYN OCH FRANSAR

Produkter från Rosenserien, Nannic & Cai ullsockar. 
Solskyddsprodukter från Nannic & Rosenserien.

Lilla Spasalongen för hälsa och skönhet 

Spa & fotterapeut Karin Berglund 

Strömbackav. 16 A, Bjuråker.

Boka på tel 070-661 82 72
via lillaspasalongen.n.nu eller bokadirekt.se

Kom i form – träna ensam eller med flera – du bestämmer     
Boka massagebehandling - behandlar spända och stela muskler                            

Köp ett presentkort till någon du tycker om

 

 

Rosies Friskvård
Gym Massage Solarium 

Välkommen till våra nya lokaler i Friggesund!
Gym och massageverksamheten hittar Ni på Strömbackavägen 16 A.                                                                                                                                              

Drop-in solariet  -  källarplan på Köpmangatan 12 i Delsbo. 
Betala enkelt med FlexySun appen. Öppet 07-22 alla dagar.

Rose-Marie Norlin Diplomerad friskvårdsmassör | 073-505 31 90 | rosiesfriskvard.com

Klassisk massage & 
kroppsterapeutiska behandlingar

073 - 501 77 43   
Per Berglöf

Ringstavägen 3 
824 70 Delsbo

Hälsa 
Harmoni 

Balans

Flyttstäd, Hemstäd, Företagsstäd, Trappstäd, 
Fönsterputs m.m. i Delsbo, Hudiksvall,   
Söderhamn & Nordanstig.

Linnea Fahlberg-Dahlström
Ring för bokning/info 073-044 28 54

Dahlströms El & Städtjänster

Bokningar kan göras via hemsidan. Presentkort finns att köpa på Frendo.
Boka privat shopping via bokadirekt för att handla produkter/presentkort. 

Storg. 14 A, Delsbo • 070-650 99 20 • www.ingersspa.se

Inger Persson
Dipl. Spa- och 
NBE-terapeut

100 kr rabatt på valfri 
Ansiktsbehandling

Gäller t.o.m. 3/6

Varmt välkommen!

Salongen för skönhet & välbefinnande

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.

Kläder för hela 
sommaren!

Kom ihåg 
mor 30 maj
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Lax för alla tillfällen!
Lokalt odlad i södra Dellen

Varmrökt, kallrökt, gravat, najad, pepparlax, rosépepparlax m.m. hittar ni i:

Laxvagnen i Hudiksvall
(nedanför parkeringen vid Hemköp) 

Öppettider: fredagar och lördagar 11-14.

Laxboden i Norrbo
Öppet med självbetjäning, alla dagar kl.10-19.

Välkomna!
Dellenlax AB  ·  www.dellenlax.com  ·  070-658 72 20

ÖPPETTIDER
MÅN-TORS 09-16  ·  FRE 09-16.30

LÖR 10-16  ·  SÖN 11-16

STORGATAN 14 B, DELSBO

LUNCH fr. 09.00 MÅN-FRE
BAKVERK · CATERING · SMÖRGÅSTÅRTOR

www.avholmsberget.se                 Avholmsbergets restaurang    •    
info@avholmsberget.se    •    070 252 31 58

MED STOR UTESERVERING & ALTAN 
samt ”Hälsinglands vackraste utsikt”

I genera�oner har vår familj älskat a� laga mat
och på Avholmsberget har vår dröm blivit verklighet, a� få 

driva en restaurang i magisk miljö! Vi lagar mat från grunden 
och har möjligheten a� använda många lokala råvaror.

Kärnan i vår verksamhet är passion, kvalité och service och vi 
hoppas a� ni vill komma och uppleva det �llsammans med oss.

ÖPPET ALLA DAGAR HELA SOMMAREN från 31 maj!
För aktuella �der se Facebook eller ring.



Ring för offert:  
070-693 8720

Takbytardax?
Det fixar vi i ett nafs!
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Karina Henriksson 
Fastighetsmäklare 

070-375 75 38 
0650-933 00 

karina.henriksson@hfastighetsbyra.se

Din mäklare i Dellenbygden
Ska du köpa, sälja eller värdera din fastighet? Vill du ha råd och tips inför kommande 

fastighetsaffärer och rådande marknadsläge? Jag hjälper dig gärna!

Öppet alla helgfria vardagar 8-17 
lunchstängt 12-13 

delsboveterinarpraktik.se 

Tidsbokning  
0653-71 79 71

Professionell djursjukvård i lugn & trivsam miljö
Delsbo Veterinärpraktik Välkommen till 

Hälsingecykel!
Jag har inga fasta öppettider, 

kontakta mig före besök. 
Försäljning & Reparation

Stort sortiment av reservdelar & tillbehör
Elcykel från 16 495:-
Tage 070-313 78 12

Spåmansvägen 3, 824 78 Bjuråker
info@halsingecykel.se · halsingecykel.se

Facebook: Hälsingecykel

Hämtar och levererar 
din cykel i Dellenbygden 

till låg kostnad

HYR SLÄPVAGN (FLYTTSKÅP) 8 m³ 400:-/DYGN

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



E-handla enkelt och 
smidigt hos oss via 
ica.se/delsbohallen. 
Nu kan du hämta 
dina varor i våra 
Clic&Collect skåp.

Nu har vi 
sjösatt vår nya 
kylanläggning 

med helt 
miljövänlig
köldmedia!

Håll avstånd 
och handla 

gärna ensam

0653-168 10 • Öppettider: Måndag - Söndag kl. 07.30-20.30
Följ oss gärna på FACEBOOK för många bra erbjudanden och events i butiken.

Kerstin Lindvall 
Hållbarhetsdirektör ICA
”ICA ska bli netto noll i vår klimatpåverkan till 
2030 och vi ska halvera kundernas klimatfotav-
tryck från maten de köper hos oss till 2030.” 
För en god morgondag

Per Strömberg 
VD ICA-Gruppen
”Vi behöver en omställning för ett mer hållbart 
matsystem och tillsammans har vi kraft och 
förutsättning att driva den omställningen.”

Köp en växt
som älskas av bin

ICA stiftelsen stödjer Operation: Rädda bina - en satsning av Naturskyddsföreningen för vilda bin och andra pollinatörer. Läs mer på raddabina.nu

Fotograf: christiangardo / Getty Images

PS! Glöm inte mor söndagen 30/5
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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

Behöver du hjälp?

F-skattsedel. Hustjänstavdrag direkt på din faktura.

David Åhlund 
davidahlund@gmail.com

David Åhlund
Långby 12
820 64 Näsviken

Ring 0650-308 00 el. 076-76 76 454

• Byta fönster

• Bygga altan

• Isolera

• Renovera

• Byta tak

• m.m.

Sköt om ditt tak!

Vi hetvattentvättar och målar ditt tak 
Med upp till 500 Bars tryck, så garanterar vi den rena 

yta som krävs för att färgen ska fästa ordenligt. 

YTTERTAKFÄRG AB  -  072-214 95 77
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Dagens lunch vardagar 10.30-13.30
13/5 Kristihimmelfärdsdagen öppet 12.00-20.00

15, 16/5 helgöppet 12.00-20.00 
29, 30/5 helgöppet (Morsdagshelgen)

Juni helgöppet 12.00-20.00
26/6 t.o.m aug. Sommaröppet 10.30-20.30

Dagens lunch vardagar 10.30-13.30
Från 27/11 Julbord 

Välkommen att boka bord! 
Noel & Annsofi
070-744 08 82

Stocka

•  MILJÖVÄNLIGT OCH 
 ENERGIBESPARANDE
•  NATURLIGT FUKTREGLERANDE 
•  BÄTTRE LJUDISOLERING

P-A EKVALL 070-690 89 54
norrlandsmiljoisolering.se

TILLÄGGSISOLERA VINDEN!

Med lösull i vägg, tak och bjälklag får 
ni en effektiv isolering. Isoleringen 
sprutas in med våra maskiner och 
det gör att konstruktionen håller 
sig tätt mot alla typer av skarvar, 
fönster och dörrar.

0653-104 25
JAKTIADELSBO.SE
STORG. 16 DELSBO

DELSBO
JAKT  -  FISKE  -  HUND  -  OUTDOOR
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TRÄDFÄLLNING  
& BORTFORSLING 

Kostnadsfri offert 
Möjlighet till 50% rutavdrag

TEL: 070-247 00 83

Dellenkilten of Helsingland 

Ullprodukter i 
mönstren Dellen & 
Grim of Helsingland. 
Från kiltar till halsdukar.
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Butik Carnival 

Välsorterad vintage 
och second hand. 

Kläder, skor, hattar och 
smycken från förr till nu.

Se våra sociala medier & dellenkilten.se för aktuella tider under sommaren.

Vi finns på

Storgatan 18
i Delsbo

Torsd-fredag 14-18
Lörd. 10-15

Kom och njut av 
vårens grönska!
Botanisera bland penséer, 

perenner, bärbuskar, 
fruktträd, grönsaksplant,

kryddväxter & jordgubbsplant.

Ekologisk sättpotatis
och sättlök.

I vår foderbutik har vi svenskt 
fågelfoder från Lantmännen.

Öppet fre 10-18, lö-sö 10-15, 
övriga tider enligt ök.

Lass Larsväg. 7, Hede, Hudiksvall 
0650-402 250 • butik@hudikgarden.se

HUDIKSVALLS 
HANDELS- 
TRÄDGÅRD
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www.premicare.com

PREMICARE BERGSJÖ

Premicare driver nio hälsocentraler på uppdrag av Region Gävleborg & Region Västernorrland. Vi har idag 50 000 patienter och en personalstyrka 
bestående av 200 medarbetare med olika kompetenser. Hos oss hittar du allt under samma tak: läkare, distrikts/sjuksköterskor, sjukgymnaster, 
kuratorer, arbetsterapeuter, 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!



Delsbo

Du vet väl att du kan e-handla hos oss?
Gå in på hemkop.se/handla och börja med att välja leveranssätt och butik för att visa rätt 
sortiment och priser. Välj sedan vilken dag/tid du vill hämta din beställning.

Klicka därefter i dina varor och gå vidare till kassan. Glöm inte att logga in om du är medlem!

Knappa in resten av uppgifterna och slutför köpet.

Nu är du redo att hämta ut dina varor på bokad tid, snabbt och smidigt utanför butiken.

Välkommen!

Ni har väl inte missat att 
vi har Svenska Spel i butiken? 
Spela på Lotto, Stryktipset, Keno, Måltipset m.fl.

Öppettider  Mån-Lör 7-21  Sön 8-21  •  0653-100 03

Hej!
Nu öppnar 

vi ännu 
tidigare
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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.

DÄCKAB I DELSBO AB
0653-108 95

DÄCKAB I HUDIKSVALL AB
0650-167 90

Vår kunniga personal hjälper dig att välja 
sommardäcken efter dina behov

DÄCKAB I DELSBO AB
0653-108 95

DÄCKAB I HUDIKSVALL AB
0650-167 90

Vår kunniga personal hjälper dig att välja 
sommardäcken efter dina behov

DÄCKAB I HEDE AB
0684-106 20

DÄCKAB I SVEG AB
0680-71 14 20

Nu är det dags att byta till

sommardäck!

Vår kunniga personal hjälper dig att välja
sommardäcken efter dina behov

Däckhotell  •  Fyrhjulsinställning

Närodlad bank
Vi är den lokala banken som bryr oss om bygden
Vi har funnits i över 170 år och har idag 100 medarbetare  
och bankkontor i Delsbo, Järvsö, Hudiksvall, Lucksta och 
en mötesplats i Bergsjö.

Tillsammans med våra kunder har vi sedan år 2000 gett tillbaka  
100 miljoner till föreningsliv, kultur och näringsliv i bygden. 

Läs mer på www.halsinglandssparbank.se/blikund

◊ 3 månaders kostnadsfri hemförsäkring 
     vid tecknande av helårspremie

◊ Nyckelkund kostnadsfritt 1 år 
    Kundpaket med flera produkter och tjänster

◊ En räntefri månad 
    Gäller bindningstider 3 mån, 1 år, 2 år och 3 år

◊ Ränte- och avgiftsfritt handpenningslån 
    Upp till 6 månader under förutsättning att  
     slutfinansiering blir hos oss

Bolåneerbjudande -  vid nya bolån eller flytt av bolån till oss.

◊ Boendekollen 
    Heltäckande rådgivning  
    om boendeekonomi

Hållbart 
& Lokalt

Välkommen till oss
Edevägen 3, Delsbo  |  Tel 0650-371 00  |  info@halsinglandssparbank.se



Öppettider
Vardagar 08.00-17.30
Lördagar 10.00-14.00

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

TRAKTOR 50 HK
4WD MED HYTT OCH FRONTLASTARE
229 900 KR EXKL. MOMS.
Vi erbjuder flera finansieringsalternativ

LOVOL

FINNS I BUTIKEN, VÄLKOMMEN 
IN FÖR PROVKÖRNING!

Stort 
utbud av 

tillbehör!

SPARA TID I SOMMAR

ROBOTKLIPPARE
MONTERAT & KLART

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

TRÄSTOLP, ELSTÄNGSEL, 
GÖDSEL, VÄGSALT, GRÄSFRÖ, 

REDSKAP M.M.

Vårtider på gården!

VI FYLLER PÅ MED 
VÅRNYHETER I

KAMPANJ 
·  Tippbar

·  Fällbara lämmar

·  Stort tillbehörsutbud

FS1425
NU 

11 900:-

SPORTSMAN
TIMMERVAGN 

NU I LAGER
HITTA 

MODELLE
N 

SOM 

PASSAR 

DIG!
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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

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

  Vi köper leveransvirke och avverkningsuppdrag.

  Stort intresse för specialsortiment som stolpar  
 och björkkubb.

  Utför även manuellla gallringar och skotning med   
 Vimek skotare.

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

Vi hjälper er med städning av:
privatfastigheter & mindre företag

Boka tid!

DS STÄD
073-82 222 65

   
  

Bjuråkers Gif 

GymnastikGymnastik
Gymnastik 
Måndag 18.30-19.30. Onsdagar 19.00-20.00
All gymnastik sker utomhus med coronaav-
stånd. Håll koll på facebook-sidan, Bjuråkers 
gif vesslamon om det blir ändringar.

FotbollFotboll
Träning
Tisdagar och torsdagar kl. 18.30-20.00. 
Söndagar 18.30-19.30. 

Eftersom alla matcher är klara så kan man gå 
in på laget.se/Bjuråkers-GIF-Fotboll/ klicka på 
kalender så får man fram hemmamatcherna. 

Bjuråkers Gif 

1952

Tel: 070-229 04 20 (Kansli)
bgif@mbox.lidnet.se
www5.idrottonline.se/BjurakersGIF/
Vesslavägen 11, 820 62 Bjuråker

• Köpa Bingolotter och Sverigelotter av våra återförsäljare!
• Ange BGIF som din favoritförening hos Svenska Spel!

Stöd BGIF genom att:Stöd BGIF genom att:

Glöm inte
Årsmöte 16 maj kl 17.00 ute 
på Vesslamons idrottsplats.
Alla medlemmar är välkomna!

ÄVEN OZONSTÄDNING
BLI AV MED UNKEN LUKT I HUSET, 

HUSVAGNEN, BILEN & BÅTEN
E-post: mikael@dellenkilten.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.
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Välkommen till -Ett levande fiskelägeMELLANFJÄRDEN

MELLANFJARDEN.SE

SOMMARENS  MUSIK  PÅ  MELLANFJÄRDENS  TEATER:
3   juli 20.00     ISAK  DANIELSSON 17 juli 20.00     CHRIS KLÄFFORD 7   Aug. 20.00     WIKTORIA 20 Aug. 20.00     LOREEN

Boka biljetter: Tel 070-225 42 29 eller 070-202 18 93, e-post: teater@mellanfjarden.com

RESTAURANG SJÖMÄRKET Öppet från mitten av Maj. Alla dagar 12.00 - 21.00. Bordsbokning: 0652-161 15 e-post: sjomarket@mellanfjarden.com  

HOTELL MELLANFJÄRDEN Öppet året runt!  Läs om alla våra erbjudanden på mellanfjarden.se. Bokning: 0652-161 85,  e-post: hotell@mellanfjarden.com

WIKTORIA

IS
AK DANIELSSON LO

REEN
CHRIS KLÄFFORD

Annons i Nordanstigarn,Dellenbygden och Glada Hudikbladet 3 utgivningsomgångar 
Med början 10 maj i Nordanstigarn och Dellenbygden. Pris per blad 620 kr (Format 95x105 mm)

Magasinet Destination Hudiksvall, priset som du fick igår 1000 kr exkl. moms. 
Börjar att delas ut från maj tom augusti. Pris 1000 kr (Format 193x140 mm)

RESTAURANG SJÖMÄRKET HOTELL MELLANFJÄRDEN
Öppet 15 Maj-31augusti 
Alla dagar 12.00-21.00 
Bordsbokning: 0652-161 15
e-post: sjomarket@mellanfjarden.com

Öppet året runt. Läs om alla våra 
erbjudanden på mellanfjarden.se 
Bokning: 0652-161 85
e-post: hotell@mellanfjarden.com

3 juli  20.00 ISAK DANIELSSON 
17 juli  20.00  CHRIS KLÄFFORD

7 aug,  20.00  WIKTORIA 
20 aug. 20.00  LOREEN

Bokning: 070-225 4229 eller 070-202 1893 e-post: teater@ mellanfjarden.com

www.mellanfjarden.se

Endast förköp

27 juni - 15 augusti 
Alla dagar!

på trolskaskogen.se

Välkommen till -Ett levande fiskelägeMELLANFJÄRDEN

www.trolskaskogen.se

SOMMARENS MUSIK PÅ MELLANFJÄRDENS TEATER
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HÄLSINGLANDS STARKASTE HANDELSSTAD 
I Hudiksvall finns drygt 50 butiker med stort och varierat 
utbud för dig som gillar att shoppa. Allt från större kedjor 
till mindre butiker. I vår trivsamma stadskärna har vi inte 
mindre än tre gallerior och flera butiker. Du tar dig enkelt 
hit med tåg, buss, bil eller cykel. Det finns gott om 
parkeringsplatser runt om i stan. 

FANTASTISKT RESTAURANGUTBUD 
Här finns flera bra och trevliga restauranger och pubar att 
välja bland. Några med havet som närmaste granne och 
andra mer centralt. Hudiks krogstråk hittar du vid de 
klassiska sjöbodarna på Möljen. Här finns allt från klassisk 
fine dining till smarriga burgare, thai, indiskt och sushi. 
Många restauranger har en uteservering där du kan njuta 
av sol och värme när vädret tillåter. Vill du gynna de 
lokala krögarna men hellre äta hemma erbjuder 
flera av dem take-away. 

FIKA PÅ STAN 
För dig som gillar att fika är Hudiksvall rätt ställe. Här finns 
flera mysiga caféer och konditorier som erbjuder allt från 
goda luncher till tårtor, matbröd och kaffebröd. De flesta 
erbjuder även take-away ifall du hellre vill njuta av ditt fika 
hemma eller på en filt vid havet. 

UNNA DIG EN NATT PÅ HOTELL 
I Hudiksvall finns flera trevliga hotell som erbjuder prisvärda 
paket över sommaren. Smit iväg hemifrån några dagar och ta 
med familjen på minisemester. Checka in på något av 
stadens hotell för en natt eller två. Bada i poolen, ta en  
bastu och njut av god hotellfrukost i lugn och ro.

HAVSBAD – 5 MINUTER FRÅN STAN
Hudiksvall ligger precis vid havet. När du tröttnat på 
shopping och sevärdheter så packa bilen, hoppa på bussen 
eller ta cykeln ut till Maln – ett fantastiskt havsbad bara fem 
minuter från stadskärnan. Där finns även en glassig bar och 
en trevlig restaurang om du blir sugen på något gott att äta 
eller dricka. 

VAR RÄDD OM DIG SJÄLV OCH ANDRA
Självklart följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 
använder vårt sunda förnuft och ber dig göra detsamma. 
Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta och håll 
avståndet.

 -Just nu går vi igenom något vi aldrig varit med om 
tidigare, säger Robert Grundell, styrelseordförande i 
Hudikcity. Många butiker, krögare och företagare har haft ett 
kämpigt år och har det fortsatt jobbigt. Samtidigt sker 
mycket positivt här i Glada Hudik. Fina samarbeten butiker 
emellan och Hudiksvall växer så det knakar med helt nya 
stadsdelar som snart börjar byggas längs med havet. Många 
befintliga företag i staden växer och anställer medan nya 
företag etablerar sig. Det finns stor potential i Hudiksvall, 
trots ett kämpigt läge just nu. Orkar vi bara hålla i och hålla 
ut, tror jag vi går en ljus framtid till mötes. Tillsammans gör vi 
sommaren 2021 till något riktigt bra! Genom att semestra i 
Hudiksvall är du med och stöttar våra lokala handlare, 
krögare, caféägare, hotellägare och andra företagare. 
De behöver oss mer än någonsin just i år!

Sommaren 2021 står för dörren. Ingenting är riktigt som det brukar. I skrivande stund är möjligheten 
att resa utomlands begränsade samtidigt som Folkhälsomyndigheten rekommenderar oss att 
semestra i vår närhet. Många kultur- och sportevenemang är inställda, framflyttade eller genomförs 
med restriktioner. Vi får träffa varandra men bara i mindre grupper, på avstånd och helst utomhus. 
Nä, den här sommaren blir kanske inte heller som vi tänkt. Å andra sidan finns nya möjligheter – om vi 
bara väljer att se dem. Passa på att uppleva Hudiksvall på semestern i år. Här finns allt som behövs för 
några trevliga dagar. Rolig shopping, god mat, mysiga hotell, närhet till havet och trevliga människor!

Hemestra
I  H UDI KSVALL
H ÄL SINGL ANDS STA R K ASTE H ANDELSSTAD

Elina Snell 
Ny centrumutvecklare 
för Hudik City ser fram

 emot sommaren och 
allt Hudiksvall har 

att erbjuda.
Foto: Sandra Vallin
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Johan  •   Virke  •   Pellets mm  •  070-393 0867

Johan  •   Virke  •   Pellets mm  •  070-393 0867

Nu har vi öppnat dörrarna till Stocka Virkesoutlet med 
extremt låga outletpriser (Plats: Stocka Industriområde)
Försäljning av partier med paneler, råspont, reglar m.m.  
Vår försäljning är inomhus i ventilerad lokal men tänk på 
att hålla avstånd ändå.

Vi finns på FB under Stocka virkes outlet där vi ständigt uppdaterar 
sortiment, öppettider och priser.

Betalning endast kontant eller swish.

Tyvärr är det brist på regelvirke vid premiäröppningen men vi gör vad  
vi kan och vårt sortiment ändrar sig hela tiden så vi håller tummarna.
Priser och sortiment kan ändra sig väldigt snabbt på både gott och ont.

Prisexempel panel
Råspont 20x100  ..  7:-  /m

Panel* 22x120  ..... 10:- /m

Panel* 22x145  ..... 12:- /m

Panel* 22x170  ..... 14:- /m

*) Slät/profilerad

Prisexempel reglar
Regel 45x45  ........  8:-  /m

Regel 45x70  ........ 12:- /m

Regel 45x95  ........ 16:- /m

Regel 45x120  ...... 19:- /m

Regel 45x145  ...... 24:- /m
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PMS: WARM RED C

PMS: YELLOW C

PMS: BLACK C

Pantonefärger

Enfärg

KOLLINS ELEKTRISKA AB

FUNDERAR NI PÅ SOLCELLER?
Kontakta oss så hjälper vi er gärna. 

Vi har egna elektriker och installatörer 
med många års erfarenhet av solel. 

Fri offert och projektering.

BESÖK VÅR HEMSIDA ELLER RING OSS FÖR MER INFORMATION
Emil 070-488 67 85  ·  www.solelo.nu  ·  www.kollinsel.com

Dellen
Arboristen

Säker fällning 
& beskärning 

av dina träd

Erfaren certifierad 
klättrande arborist

Laurent Warin
0736 904 804

dellenarboristen.se

NU
MED

RUT!

Byta assistansbolag?
Vi finns här för dig. Vi är ett litet, familjärt  
bolag som sätter dig och dina behov i fokus.

Vi vill gärna träffa dig – vill du träffa oss?  
Ring 08-442 34 57

Väl mött!

Omnia Personlig Assistans 
www.omniaassistans.se 
ann-catrin@omniaassistans.se
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Outlet BilcenterOutlet Bilcenter
JättendalJättendal    

-05   FORD MUSTANG GT 
 V6, AC, automat. Tuff bil. 
 

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 1501:-

-12 DODGE RAM 1500 HEMI V8, 4X4 
Flaklock, skinnklädsel. Mycket fin bil!
 

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 3293:-

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

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 1296:-

-12 MERCEDEZ BENZ C 220 CDI 
Navigation, drag, skinn. Mycket fin! 
 

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 1717:-

-05 MERCEDEZ BENZ CLS 500 
Automat, skinn, navigation. Tuff bil!
 
(Kontant 0 kr), Månadskostnad 1501:- 

-05 TOYOTA COROLLA 1.6 
AC, drag. Fin bil!
 
(Kontant 0 kr), Månadskostnad 529:-

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

(Kontant 0 kr),  Månadskostnad 961:-

-05 MERCEDEZ BENZ S 320 CDI 
All utrustning. Superfin bil!

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 1393:-

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

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 421:-

-12 RENAULT CLIO TOURER 
AC, S-V hjul. Fin bil.

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 745:-

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

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 961:-

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!

-04 KIA SORENTO V6 4X4 
Automat, skinn, drag, 4x4.

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 421:-

Mats OlssonMats Olsson    
070-351 54 44 070-351 54 44   

-05 CHEVROLET ”BIG CHIEF” SILVERADO 
V8, 4x4, automatic, kåpa. Fin bil!  
  

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 2688:-

-14 VOLVO V70 MOMENTUM D4 AWD 
Automatic, drag, 4x4. Fräsch!  
  

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 1825:-

-06 VW GOLF 1.6 PLUS + 
9000 mil, AC, sov hjul. Fin bil!  
  

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 637:-
PÅ VÄG IN

-16 FIAT DOBLO WORK UP 
5000 mil. Momsbil. Fin Pickup!  
  

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 1425:-

-08 VW GOLF CADDY 2.0 TDI LÅNG 
AC, drag, sommar & vinterhjul.  
  

(Kontant 0 kr), Månadskostnad 745:-

-12 FIAT TEC - FREETEC A 663 
Nybesiktad, 130 hk.  Mycket fint skick!

(Kontant  45000:- ) 

Månadskostnad 3799:-
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Välj ett par som slipade
solglasögon

direktoptik.se



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 31/7 2021

Hudiksvall, Västra Tullgatan 11, 0650-41 65 65, vard 10-18, hudiksvall@direktoptik.com
Sundsvall, Esplanaden 10, 060-17 62 60, vard 10-18, sundsvall@direktoptil.com
Gävle, N. Kungsgatan 1, 026- 12 82 20, vard 9:30-18, gavle@direktoptik.com

13

JÖRGENS
HÄLSA 

NYTTA & 
NÖJE

JÖRGENS 
HÄLSA 

NYTTA & 
NÖJE

Behöver du hjälp 
i trädgården?
070-242 64 72

Innehar F-skattsedel, RUT-avdrag direkt på fakturan.

8 Tryckdatum | 2018-05-02  Nordanstigarn

070 - 67 29 721

INGENTING  
ÄR OMÖJLIGT

www.blixtensvapen.se

JAG FIXAR  
DET MESTA!

Tel - 0700 911 900Du bjuder gästen,

vi fixar resten!

Catering när den är som bäst

 

• Berg, jord och luftvärmepumpar
• Vi utför service på Nibe
• Vi utför alllt inom VVS
• Egna certifierade kyltekniker

Tobias: 010-45 86 696  •  radiatorvvs.se 

KONTAKTA 
Våra lokala Nordanstigsmontörer
Emil: 070-654 02 10
Lennart: 070-654 34 00

Vi är din kompletta VVS-intallatör

DellenArboristen
Fällning och beskärning av stora träd

Erfaren certifierad klättrande arborist
Laurent Warin • 0736 904 804

dellenarboristen.se

NU
MED

RUT!

Ring för information: Jonas 070-679 62 51

www.krusanga.com

Beställ en container eller kom till oss
Vi köper även koppar, mässing, aluminium,  
rostfritt, bilbatterier, elmotorer och kabel.

VI KÖPER
ERT SKROT

NNordanstigordanstigarnarn
Informationsblad för ALLA i Nordanstig

Annonsbeställning: 065074 13 45, 070554 1945, 076-810 8438 
christer@spanskavillan.com   n www.stockapublishing.com   Nästa utdelning: 20/7        Manusstopp: Ons 8/7

NrNr  
346346
6 JULI 6 JULI 
20202020

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.

MASKINUTHYRNING
I BERGSJÖ
Lars Hed 0763-194 193 
www.prorex.se

Uthyrning av 
entreprenad- och    

  hantverksmaskiner
• Släpvagn med 3-vägstipp  
• Skylift • Minigrävare 
• Handmaskiner

     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!

Du bjuder gästen,

Du bjuder gästen,

          
          

  vi fixar resten!

          
          

  vi fixar resten!

Tel - 0700 911 900Tel - 0700 911 900

Catering när den är som bästCatering när den är som bäst

 
   

i  n o r r a  H ä l s i n g l a n d ®

0 6 5 0 - 3 0 0 1 0
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Förbered sommarens
försäljning med oss redan nu.

Fastghetsbyrån
Hudiksvall & Nordanstig

Storgatan 3, Bergsjö
Storgatan 30, Hudiksvall

0650-94800
hudiksvall@fastighetsbyran.se

Årets Kamin 2021

Contura 856 Style från 16.900 kr

Contura 856 Style

Kompakt. Kapabel.
Nya Contura 800 Style har fått en uppdaterad, ännu elegantar  e 
design. Men framför allt fler funktioner som gör det enklare att elda. 
Autostart för snabb antändning och boost-funktion för att väcka 
liv i glöden är bara några av nyhetern  a som skapar skönare stunder 
framför brasan.

c o n t u r a . s e

Forsavägen 5 829 95 harmånger
0652-307 81 varmebutiken.nu

Öppet må-ons 10-17, tors, fre, lör stängt
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Guidade turer
Upplev Norrbo
Samling Norrbo hembygdsgård.
Med cykel och till fots. Mån och ons.

Upplev Dellenbygden
Samling Norra Dellen familjecamping.
Till fots och med cykel. Tis och tors.

Vandringsupplevelser 
T.ex. Stenören, Hornslandet eller Norrbo.
Ca 2-4 timmar.

Privat guide 
Boka en egen guide för vandring, 
cykling eller utflykt.

Din lokala researrangör 
och guide i Hälsingland

www.linolo.se

Se hemsidan för mer information om 
datum, tid, plats, pris, innehåll m.m. 

Arnöviken 20, 824 93 Hudiksvall
070-980 16 14 · www.westsundsgård.se

westsundsgård

Njut av våra omtyckta smörgåsar, 
sallader, belgiska våfflor och glass 

på vår Caféveranda. 

Handla ostar och knäckebröd från 
Hälsingland, vilt och lokal fisk m.m. 

i vår gårdsbutik.

Välkommen!

Westsunds Gård
Arnöviken

Prislista Bredband
FIBERSTADENS FIBERNÄT

Öppettider kundtjänst

Bredband för hela familjen!
Vi gör allt för att erbjuda de absolut bästa förutsättningarna vid 
beställning av bredbandstjänst från oss. Korta leveranstider,
stabil drift och suverän support med snabb tillgänglighet.

Vi tar emot din beställning! 
Beställ via internetport.se  
eller ring 0650 - 40 20 00

Internetport Sweden AB       Sjötullsgatan 16, 824 50 Hudiksvall       www.internetport.se       info@internetport.se       0650-40 20 00

BREDBAND OCH IP-TELEFONI FRÅN HÄLSINGLAND

Hastighet   Kampanjpris Ord. pris

Har du fritidshus och inte behöver bredband hela året? 
Utnyttja erbjudandet ovan och få nykunds- rabatten. Vid återaktivering 
betalar du ordinarie pris samt en återaktiveringsavgift på 150 kr.

Vi levererar även bredband via IP-Only och Telia Öppen Fiber! 
Se priser på vår hemsida.

För samtalsavgifter, se vår hemsida.

10/10 Mbit/s ...........................125 kr/mån i 3 mån....................249 kr/mån

100/10 Mbit/s .........................135 kr/mån i 3 mån....................269 kr/mån

100/100 Mbit/s....................159 kr/mån i 3 mån................ 319 kr/mån

250/100 Mbit/s .......................175 kr/mån i 3 mån....................349 kr/mån

500/100 Mbit/s .......................225 kr/mån i 3 mån....................449 kr/mån

1000/100 Mbit/s .....................229 kr/mån i 3 mån....................599 kr/mån

1000/1000 Mbit/s...................349 kr/mån i 3 mån....................699 kr/mån

Prislista IP-telefoni
Tjänst  Pris

Airfiber i Hudiksvall–Delsbo
Ingen fiber? Vi kan leverera Airfiber via antenn med en 
hastighet upp till 100 Mbit/s i Hudiksvall och Delsbo. 
Mer information www.airfiber.se eller ring 0650-40 20 00

Behåll ditt telefonnummer (engångsavgift)........................................295 kr
Nytt telefonnummer.......................................................................29 kr/mån

Telefon 
0650-40 20 00
Vardagar..............................................................08.00 - 17.00

Vardagar..............................................................08.00 - 17.00

Alla dagar ............................................................. Dygnet runt
Se även internetport.se/support

Livechat
internetport.se

Webben
support@internetport.se

PR
IS

VÄ
RT

ERBJUDANDE

TILL NYA KUNDER



Fönebo Camping
Fönebo Camping vid Norra Dellens strand 
lockar besökare från när och fjärran. 

 – Folk som kommer hit säger ibland att det är 
en liten pärla de hittat! säger Sven-Åke Persson, 
som driver campingen. 
– Jag är ibland förvånad att folk hittar hit, men 
på något sätt gör de ju det! Man åker av E4:an 
och inåt landet och letar … och så kommer man 
hit. Vi har många gäster från Sundsvallsområdet, 
många från södra Hälsingland, och från hela 
övriga Sverige. Utländska besökare kommer också, 
men förra året var det ju sparsmakat med dem. 

Det brukar vara fullt på campingen under semes-
terveckorna, berättar Sven-Åke Persson. 
 – Vi har ju inte så hemskt många platser så det 
blir fullt fort. Under just semesterveckorna får man 
säga nej hela tiden för då blir det fullt på en gång. 
Men vi hade i princip fullt hela förra sommaren.

Sven-Åke Persson köpte Fönebo Camping för fem 
år sedan och campingens servering arrenderas av 
Magdalena Johansson.
– Campingen har funnits jättelänge. För länge 
sen var det en fricamping i kommunal regi. 
Ägaren innan mig utvecklade den och sen har jag 
utvecklat den lite till och vi tycker att det går i rätt 
riktning! 

Vad kan man sysselsätta sig med hos er? 
 – På sommaren är det ju bad! Campingen 
ligger vid Norrdellens strand som är en naturlig 
sandstrand och en av Hälsinglands längsta. Man 
kan också bland annat hyra cyklar, fyrhjuling 
och Segway. Sen är det campingliv med allt vad 
det innebär – lek och minigolf, båtar, surfbrädor, 
kajak och mycket natur och vandringsstigar.  -SB

fonebocamping.se

Dellenbygdens FVO
Fiske tycks vara den perfekta aktiviteten under 
pandemin. Jessica Dolk är ordförande i före-
ningen Dellenbygdens Fiskevårdsområde och 
hon berättar målande om bygdens fiskevatten.   

 – Det finns stor gädda här i området och vi ser 
framförallt en ökning på utländska turister som 
kommer hit för att fiska gädda. Men gäddfiske 
har också blivit så stort i Sverige överlag att det 
kommer folk både norr- och söderifrån för att 
fiska gädda här. 

Jessica Dolk menar att tillagad gädda inte alls 
behöver begränsas till gäddbullar. 
 – Gäddan kan vara god om man behandlar den 
som en torsk eller liknande. Filea den och använd 
den i en gryta precis som du skulle gjort med en 
torsk. Gäddan har lite fastare kött och faller inte 
isär lika lätt. 

Godast att äta är gäddorna på mellan ett och tre 
kilo, tycker Jessica Dolk. 
 – När de är större är de inte lika goda att äta och 

gäddan är dessutom väldigt viktig för ekosystemet, 
så man ska vara rädd om gäddorna! I stort sett alla 
sportfiskare sätter tillbaka de större gäddorna i 
sjön, det kallas catch and release-fiske. 

Vilket är ditt favoritställe att fiska på i Dellen-
bygden? 
 – Jag måste nog säga älven Svågan. Där går jag 
gärna i de översta delarna av älven och fiskar harr 
eller öring. Sen tycker jag om att fiska gädda på 
Dellarna, och även abborre. 

I sommar inväntar föreningen fler fiskare än 
vanligt. 
 – Sportfisket har ökat under pandemin, det har 
man sett på försäljningsstatistik. Vi har rustat oss 
genom att utöka våra utsättningsplaner av fisk. Vi 
kommer sätta i mer fisk i det som kallas put and 
take-sjöar. Sen kommer vi också att plantera ut lite 
gös och fortsätta vårt arbete med det. Vi hoppas 
också få klart en handikappbrygga i Abborrsjön, 
som är ett av våra populäraste vatten. Vårt mål är 
att alla ska kunna komma ut och fiska.  -SBdellenbygdens-fvo.se

Delsbo Kör- och Ridsällskap
Människans kärlek till hästen upphör inte 
under pandemin. Ridlärare och verksamhetschef 
Marit Glantz på Delsbo Kör- och Ridsällskap 
berättar mer.  

 – Under pandemin har vi faktiskt sett ett ökat 
intresse för att börja rida! Särskilt bland de mindre 
barnen, så vi har utökat vår hästlekisverksamhet. 

Vad är det? 
 – Det är ridning för barn mellan fyra och sju 
år. De är på ridskolan en timme varannan lördag. 
Hälften av den tiden har vi teori, där barnen lär sig 
hur man ska gå in till en häst och hur man borstar 
och sånt där. Den andra halvtimmen rider man, 
men eftersom barnen inte är så stora är det mer åka 
än att rida. 

Vilka tycker du är ridningens mest positiva 
effekter på en människa? 
 – Det är umgänget med hästen som är det mest 
fascinerande. Att man kan få en sån kommunika-
tion med en annan individ. Och jag tycker det är 

viktigt att man gör hela grejen, så att man inte bara 
rider utan att man sköter, man borstar, man är i 
stallet. Då får man motion, styrka, samhörighet 
med hästen och kamratskap med andra i stallet. 

Marit Glantz påpekar att umgänget i stallet sker 
över alla generationer. 
 – Det är ju hästen som förenar människor och 
det tycker jag är jätteroligt! Och man kan börja rida 
i alla åldrar, har man bara ett hästintresse så är man 
varmt välkommen.  

Men den sedvanliga typen av gemenskap finns 
tyvärr inte i stallet under pandemin. 
 – När saker och ting är som vanligt är ju 
ridskolan en samlingspunkt. Det är det som är det 
mest besvärliga just nu, att vi inte kan ha det så. 
Men verksamheten är öppen året runt!  -SB

dkrs.se

Fo
to

: Å
sa

 E
rik

ss
on

Foto: Press Foto: Press

Stort tack till 
vår sponsor!

Ansvarig utgivare: 
Destination Glada Hudik

Text Intervjuer och Artiklar: 
Sunniva Brynnel

Foto: Helsingelindh Fotografi

Hjärtat: Pia F Design

Layout: Stocka Publishing AB

Omslagsbild: Andreas Sundgren

Tryck: SIB-Tryck Holding AB

Artiklar och Intervjuer om Dellenbygden 
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Naturkartan
Vi ställde några frågor till Åsa Eriksson, 
som sammanställer information om 
Dellenbygdens vandringsleder på 
nätsidan Naturkartan och som även 
jobbar med märkningen av lederna. 
   
Vilka tycker du själv är de finaste lederna i 
Dellenbygden? 
 – Vi har ju tre socknar i bygden – Delsbo, 
Norrbo och Bjuråker – så jag vill nog lyfta 
fram en vandringsled från varje socken. I 
Delsbo är jag väldigt förtjust i Delsbosvän-
gen, som är en runda som går förbi många 
olika fäbodvallar. Sen har vi Norrboleden, 
som visserligen är så känd häromkring att 
den knappt måste nämnas. Men det som 
är så fint med den är att den går förbi både 
Norrdellen och Sördellen och att man kan 
välja olika ställen att börja vandra den ifrån, 
för det finns parkeringar i anslutning till 
leden. Och så vill jag nämna vandringsleden 

upp till Hornberget, en av alla fina utsikts-
platser som ligger nära Gröntjärns och 
Gladbäckens häftiga naturreservat. 

Du är folkhälsovetare i grunden. 
Vad är det viktigaste med vandring 
sett ur ett folkhälsoperspektiv? 
 – Att vara fysiskt aktiv är ju bra ur ett 
folkhälsoperspektiv! Att veta mer om sin 
hembygd och sina omgivningar stärker också 
ens begriplighet och känsla av menings-
fullhet. Därför är det minst lika viktigt att 
lokalbefolkningen upptäcker Dellenbygdens 
natur som att hitresande turister gör det. 
Jag brinner verkligen för att människor 
ska hitta ut i naturen och våga vistas där. 
Naturen har ju ingen talesperson och ingen 
som marknadsför den, så det är vårt jobb att 
märka leder och göra det lätt och säkert att 
vistas där. Det är naturen som gör att jag vill 
bo här!  -SB

Senseair
Ett lite annorlunda inlägg i besöksmagasinet 
är företaget Senseair som välkomnar nya 
medarbetare till Delsbo – med förhöjd 
livskvalitet som pricken över i. 

 – Vi rekryterar till Senseair i Delsbo! säger 
marknadskommunikatör Adiam Tewelde-Usher.   

 – Jag tror att Delsbo är attraktivt för den som 
längtar efter närhet till naturen. Här finns det 
natur och ett lugn, men samtidigt närhet till ett 
större utbud av nöjen och kulturliv. Det finns 
också bra skolor och barnomsorg här, och aktivi-
teter för barn och unga. 

Vad gör Senseair?
 - Vi är ett globalt, högteknologiskt företag som 
utvecklar och tillverkar sensorlösningar för främst 
koldioxid och alkohol i luften, men också för 
propan och metan. I Sverige är vi ca 195 medar-
betare i Delsbo, Kista och Västerås. Internationellt 
finns vi i Chengdu, Chicago och Düsseldorf. 

Senseairs huvudkontor är i Delsbo, där ca 165 
av medarbetarna är anställda och här finns också 
deras produktion. De flesta av företagets ingen-
jörer arbetar inom forskning och utveckling av 
produkter och tjänster, vilket motsvarar cirka en 
tredjedel av Senseairs verksamhet.

 – Vi vill gärna visa vad vi gör och skapa en med-
vetenhet kring att vi finns i Delsbo. Kanske finns 
det besökare som kommer hit som kan tänka sig 
att flytta och som ser möjlighet till en spännande 
karriär på Senseair? 

Sammanfattningsvis: det går alltså att få allt. 
Du kan bo på en mindre ort som Delsbo och 
samtidigt arbeta för ett internationellt företag – 
samt ha livskvalitet! Kolla in Senseairs hemsida 
för mer info.  -SB

På lilla bilden: Anställda på Senseair.

senseair.com
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Fönebo Camping
Fönebo Camping vid Norra Dellens strand 
lockar besökare från när och fjärran. 

 – Folk som kommer hit säger ibland att det är 
en liten pärla de hittat! säger Sven-Åke Persson, 
som driver campingen. 
– Jag är ibland förvånad att folk hittar hit, men 
på något sätt gör de ju det! Man åker av E4:an 
och inåt landet och letar … och så kommer man 
hit. Vi har många gäster från Sundsvallsområdet, 
många från södra Hälsingland, och från hela 
övriga Sverige. Utländska besökare kommer också, 
men förra året var det ju sparsmakat med dem. 

Det brukar vara fullt på campingen under semes-
terveckorna, berättar Sven-Åke Persson. 
 – Vi har ju inte så hemskt många platser så det 
blir fullt fort. Under just semesterveckorna får man 
säga nej hela tiden för då blir det fullt på en gång. 
Men vi hade i princip fullt hela förra sommaren.

Sven-Åke Persson köpte Fönebo Camping för fem 
år sedan och campingens servering arrenderas av 
Magdalena Johansson.
– Campingen har funnits jättelänge. För länge 
sen var det en fricamping i kommunal regi. 
Ägaren innan mig utvecklade den och sen har jag 
utvecklat den lite till och vi tycker att det går i rätt 
riktning! 

Vad kan man sysselsätta sig med hos er? 
 – På sommaren är det ju bad! Campingen 
ligger vid Norrdellens strand som är en naturlig 
sandstrand och en av Hälsinglands längsta. Man 
kan också bland annat hyra cyklar, fyrhjuling 
och Segway. Sen är det campingliv med allt vad 
det innebär – lek och minigolf, båtar, surfbrädor, 
kajak och mycket natur och vandringsstigar.  -SB

fonebocamping.se

Dellenbygdens FVO
Fiske tycks vara den perfekta aktiviteten under 
pandemin. Jessica Dolk är ordförande i före-
ningen Dellenbygdens Fiskevårdsområde och 
hon berättar målande om bygdens fiskevatten.   

 – Det finns stor gädda här i området och vi ser 
framförallt en ökning på utländska turister som 
kommer hit för att fiska gädda. Men gäddfiske 
har också blivit så stort i Sverige överlag att det 
kommer folk både norr- och söderifrån för att 
fiska gädda här. 

Jessica Dolk menar att tillagad gädda inte alls 
behöver begränsas till gäddbullar. 
 – Gäddan kan vara god om man behandlar den 
som en torsk eller liknande. Filea den och använd 
den i en gryta precis som du skulle gjort med en 
torsk. Gäddan har lite fastare kött och faller inte 
isär lika lätt. 

Godast att äta är gäddorna på mellan ett och tre 
kilo, tycker Jessica Dolk. 
 – När de är större är de inte lika goda att äta och 

gäddan är dessutom väldigt viktig för ekosystemet, 
så man ska vara rädd om gäddorna! I stort sett alla 
sportfiskare sätter tillbaka de större gäddorna i 
sjön, det kallas catch and release-fiske. 

Vilket är ditt favoritställe att fiska på i Dellen-
bygden? 
 – Jag måste nog säga älven Svågan. Där går jag 
gärna i de översta delarna av älven och fiskar harr 
eller öring. Sen tycker jag om att fiska gädda på 
Dellarna, och även abborre. 

I sommar inväntar föreningen fler fiskare än 
vanligt. 
 – Sportfisket har ökat under pandemin, det har 
man sett på försäljningsstatistik. Vi har rustat oss 
genom att utöka våra utsättningsplaner av fisk. Vi 
kommer sätta i mer fisk i det som kallas put and 
take-sjöar. Sen kommer vi också att plantera ut lite 
gös och fortsätta vårt arbete med det. Vi hoppas 
också få klart en handikappbrygga i Abborrsjön, 
som är ett av våra populäraste vatten. Vårt mål är 
att alla ska kunna komma ut och fiska.  -SBdellenbygdens-fvo.se

Delsbo Kör- och Ridsällskap
Människans kärlek till hästen upphör inte 
under pandemin. Ridlärare och verksamhetschef 
Marit Glantz på Delsbo Kör- och Ridsällskap 
berättar mer.  

 – Under pandemin har vi faktiskt sett ett ökat 
intresse för att börja rida! Särskilt bland de mindre 
barnen, så vi har utökat vår hästlekisverksamhet. 

Vad är det? 
 – Det är ridning för barn mellan fyra och sju 
år. De är på ridskolan en timme varannan lördag. 
Hälften av den tiden har vi teori, där barnen lär sig 
hur man ska gå in till en häst och hur man borstar 
och sånt där. Den andra halvtimmen rider man, 
men eftersom barnen inte är så stora är det mer åka 
än att rida. 

Vilka tycker du är ridningens mest positiva 
effekter på en människa? 
 – Det är umgänget med hästen som är det mest 
fascinerande. Att man kan få en sån kommunika-
tion med en annan individ. Och jag tycker det är 

viktigt att man gör hela grejen, så att man inte bara 
rider utan att man sköter, man borstar, man är i 
stallet. Då får man motion, styrka, samhörighet 
med hästen och kamratskap med andra i stallet. 

Marit Glantz påpekar att umgänget i stallet sker 
över alla generationer. 
 – Det är ju hästen som förenar människor och 
det tycker jag är jätteroligt! Och man kan börja rida 
i alla åldrar, har man bara ett hästintresse så är man 
varmt välkommen.  

Men den sedvanliga typen av gemenskap finns 
tyvärr inte i stallet under pandemin. 
 – När saker och ting är som vanligt är ju 
ridskolan en samlingspunkt. Det är det som är det 
mest besvärliga just nu, att vi inte kan ha det så. 
Men verksamheten är öppen året runt!  -SB
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Naturkartan
Vi ställde några frågor till Åsa Eriksson, 
som sammanställer information om 
Dellenbygdens vandringsleder på 
nätsidan Naturkartan och som även 
jobbar med märkningen av lederna. 
   
Vilka tycker du själv är de finaste lederna i 
Dellenbygden? 
 – Vi har ju tre socknar i bygden – Delsbo, 
Norrbo och Bjuråker – så jag vill nog lyfta 
fram en vandringsled från varje socken. I 
Delsbo är jag väldigt förtjust i Delsbosvän-
gen, som är en runda som går förbi många 
olika fäbodvallar. Sen har vi Norrboleden, 
som visserligen är så känd häromkring att 
den knappt måste nämnas. Men det som 
är så fint med den är att den går förbi både 
Norrdellen och Sördellen och att man kan 
välja olika ställen att börja vandra den ifrån, 
för det finns parkeringar i anslutning till 
leden. Och så vill jag nämna vandringsleden 

upp till Hornberget, en av alla fina utsikts-
platser som ligger nära Gröntjärns och 
Gladbäckens häftiga naturreservat. 

Du är folkhälsovetare i grunden. 
Vad är det viktigaste med vandring 
sett ur ett folkhälsoperspektiv? 
 – Att vara fysiskt aktiv är ju bra ur ett 
folkhälsoperspektiv! Att veta mer om sin 
hembygd och sina omgivningar stärker också 
ens begriplighet och känsla av menings-
fullhet. Därför är det minst lika viktigt att 
lokalbefolkningen upptäcker Dellenbygdens 
natur som att hitresande turister gör det. 
Jag brinner verkligen för att människor 
ska hitta ut i naturen och våga vistas där. 
Naturen har ju ingen talesperson och ingen 
som marknadsför den, så det är vårt jobb att 
märka leder och göra det lätt och säkert att 
vistas där. Det är naturen som gör att jag vill 
bo här!  -SB

Senseair
Ett lite annorlunda inlägg i besöksmagasinet 
är företaget Senseair som välkomnar nya 
medarbetare till Delsbo – med förhöjd 
livskvalitet som pricken över i. 

 – Vi rekryterar till Senseair i Delsbo! säger 
marknadskommunikatör Adiam Tewelde-Usher.   

 – Jag tror att Delsbo är attraktivt för den som 
längtar efter närhet till naturen. Här finns det 
natur och ett lugn, men samtidigt närhet till ett 
större utbud av nöjen och kulturliv. Det finns 
också bra skolor och barnomsorg här, och aktivi-
teter för barn och unga. 

Vad gör Senseair?
 - Vi är ett globalt, högteknologiskt företag som 
utvecklar och tillverkar sensorlösningar för främst 
koldioxid och alkohol i luften, men också för 
propan och metan. I Sverige är vi ca 195 medar-
betare i Delsbo, Kista och Västerås. Internationellt 
finns vi i Chengdu, Chicago och Düsseldorf. 

Senseairs huvudkontor är i Delsbo, där ca 165 
av medarbetarna är anställda och här finns också 
deras produktion. De flesta av företagets ingen-
jörer arbetar inom forskning och utveckling av 
produkter och tjänster, vilket motsvarar cirka en 
tredjedel av Senseairs verksamhet.

 – Vi vill gärna visa vad vi gör och skapa en med-
vetenhet kring att vi finns i Delsbo. Kanske finns 
det besökare som kommer hit som kan tänka sig 
att flytta och som ser möjlighet till en spännande 
karriär på Senseair? 

Sammanfattningsvis: det går alltså att få allt. 
Du kan bo på en mindre ort som Delsbo och 
samtidigt arbeta för ett internationellt företag – 
samt ha livskvalitet! Kolla in Senseairs hemsida 
för mer info.  -SB

På lilla bilden: Anställda på Senseair.

senseair.com
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Dellenguiden
BOENDE
Wij B&B
bopalantgard.se

Hofra B&B
@hofrabnb

Femettan B&B 
femettan.com

Nya Konditoriet B&B 
@Nyakondisdelsbo

Norra Dellen Familjecamping 
norra-dellen-camping.se

Fönebo Camping
fonebocamping.se

Delsbo Camping 
delsbocamping.se

Sördala Naturcamping
svagadalen.com

Hälsingegården 
Ol-Ers och Ersk-Mickels 
olers.nu

Björsarvcamping
bjorsarvcamping.com

Svantes Stugor 
svantes.se

Svanbacken Stugorna 
070-211 10 18

Delsbo Gamla Järnvägsstation 
(ställplatser) 070-390 40 10

Femettan B&B 
(ställplatser) femettan.com

Strömbacka Brukslänga 
070-688 27 45

Brännås, Bjuråker 
svagadalensbyar.se

Brättingberg 
(privat) 073-812 56 66

Ängebo lägenhet 
(privat) 073-846 75 08

Tallbacken 
070-307 78 77

Moodtorpet Norrberg 
073-829 73 65

Litet Gästis Delsbo 
076-810 42 47

Trädkoja i Svedjebo 
070-480 26 92

Stuga vid Dellen
(privat) 073-847 20 30

Glada Villan 
@gladavillan

Torp Gryttjen 
(privat) 070-516 61 50

MAT & FIKA
Nya Konditoriet i Delsbo 
@Nyakondisdelsbo

Delsbo Stationscafé
dellenbanan.se

Restaurang Nova 
@restaurangnovadelsbo

Cafe 11an i Delsbo 
cafe11an.se

Avholmsberget
avholmsberget.se

Kärringgrillen
karinggrillen.com

Peter Brolin Gastronomi 
@PeterBrolinGastronomi

Poi's Thaikök Delsbo 
poisthaikok.se

Restaurang Svea 
restaurangsvea.se

Norra Dellen Familjecamping 
norra-dellen-camping.se

Fönebo Camping 
fonebocamping.se

Glada Hatten 
@gladahatten

Ingalundagård Konst & Keramik 
ingalunda.se

DELSBOHUS
delsbohus.se

SHOPPING & 
GÅRDBUTIKER
Delsbo Antik 
@DelsboAntik 

Jaktia Delsbo 
jaktiadelsbo.se

Dellenlax
dellenlax.com

Kubb-skrubben 
@Kubb-skrubben

Wij Äggbod
@WijÄggbod

Innegårds Hjortfarm
innegardshjortfarm.n.nu

Himmel & Jord Keramik 
stinaneander.carbonmade.com

Ingalundagård Konst & Keramik 
ingalunda.se

Dellenkilten of Helsingland 
dellenkilten.se

Butik Carnival Vintage/
Second hand 
@butikcarnival

Farmhouse Delsbo 
@farmhousedelsbo

Stigs Trädgårdar
stigstradgardar.se

Butiq Annica
butiqannica.se

BESÖKSMÅL
Delsbo Forngård
hembygd.se/delsbo

Bjuråkers Forngård 
hembygd.se/bjuraker

Norrbo Hembygdsförening
hembygd.se/norrbo

Strömbacka Bruk 
strömbackabrukbjuråker.se

DELSBOHUS
delsbohus.se

Stråsjö Kapell 
strasjokapell.se

Ingalundagård Konst & Keramik 
ingalunda.se

Kulturreservat Västeräng 
lansstyrelsen.se/gavleborg

Blommens Veteransamling 
i Bjuråker 
@blommens-veteransamling-i-bjuråker

Gröntjärn Naturreservat

AKTIVITETER
Vandrings- och cykelturer, 
äventyrsgolf, hästturer, dressin-
cykling, bada, grilla, plocka 
svamp/bär, se vilda djur, 
uppleva historiska miljöer.

Dellenbanan Dressincykling
dellenbanan.se

Skumpa Hästranch 
skumpa.x.se

Dellenflotten 
dellenflotten.se

Lin & Lo Turismutveckling 
Guidade vandringar - linolo.se

Explore 61°N 
explor61n.se 

Norrbo Padel 
norrbopadel.se

Hittaut 
hittaut.nu/hudiksvall 

Dellenbygdens FVO 
dellenbygdens-fvo.se

Paddla Svågan 
svagadalen.com

Fiskeguide 
fishinginthemiddleofsweden.com

Upplev Dellenbygden
@upplevdellenbygden
 

UTSIKTSPLATSER
Hornberget 1,5 km

Gravmyrberget 2 km

Brättingberget 0,8 km

Avholmsberget 0 km

Gulåsen 0,5 km

Forsadalsguiden
BOENDE
Ystegårn B&B 
ystegarncafe.se

Frägsta Hälsingegård 
fragsta.se

Dan Marsch Spa & Konferens - B&B 
danmarsch.com 

Blanks i Kalvhaga 
blanks.se

MAT & FIKA
Ystegårn Café & Bistro 
ystegarncafe.se

Frägsta Hälsingegård 
fragsta.se

Route 84 
@RestaurantRoute84

Hennings Veranda 
forsahandelstradgard.se

SHOPPING & 
GÅRDBUTIKER
Holma-Helsinglands 
holma.se

Hälsinge Linneväveri 
halsingelinnevaveri.se

Trogsta Honung 
trogstahonung.se

Berglocks fårgård 
berglock.se

Forsa Handelsträdgård 
forsahandelstradgard.se

Forsa Gårdsmejeri 
forsagardsmejeri.se

Hälsingesåpa 
halsingesapa.se

Systeryste 
systeryste.se

Paradisdalen 
paradisdalen.se

Butik Portlidret 
@portlidret

Näsvikens Plantskola 
& Handelsträdgård
nasvikensplantskola.se

BESÖKSMÅL
Ystegårn i Hillsta 
ystegarnhillsta.se

Forsa Forngård 
forsahembygdsforening.se 

Motlutsflottningen i Näsviken

AKTIVITETER
Vandrings- och cykelturer, golf, 
dressincykling, bada, grilla, 
plocka svamp/bär, se vilda djur, 
uppleva historiska miljöer.

Norr Paintball 
norrpaintball.se

Nansta Golf 
nanstagolf.se

Näsvikens Kajak & Fritid 
nasvikenkajak.se

Explore 61ºN 
explor61n.se

Hittaut 
hittaut.nu/hudiksvall

Forsa FVO 
forsafvo.se

Fiskeguide 
fishinginthemiddleofsweden.com

Frägsta Hälsingegård 
fragsta.se

UTSIKTSPLATSER
Blacksås 1,6 km alt. 0,8 km

Borgarberget 0,3 km

NATUR-
RESERVAT
Blacksås · Storberget · 
Stora Öråsen · Alsjöåsen · 
Taskberget
Fler naturreservat finns på 
Länsstyrelsens hemsida 
lansstyrelsen.se/gavleborg

VANDRINGS-
LEDER
Nedanstående leder finns 
registrerade på naturkartan.se 
under Dellenbygden.

RUNDVANDRING
Borgarleden 23 km

ENKEL ELLER TUR-
OCH RETUR
Örvallssjön 3-9 km

Sjuvallsleden Delsbo-Ofärne 
31 km (förbinder 17 fäbovallar)

Besöksnäringen växer och 
kompetensen behövs!

Ansök till Hotell- och 
turism-programmet - det 
självklara valet för dig som vill 
vara kreativ, resa och arbeta 
med service i framtiden.

Magasinets guider har 
producerats av oss elever åt 
Destination Glada Hudik - vår 
lokala branschorganisation.

Rövarklitt 1,4 km

Josefsberg 0,2 km

Stora Öråsen 1 km

Vålåsberget - Glåmhälla 1,5 km

Järnvallsklinten 
1,5 km eller 1 km

Kolarberget 0,8 km

NATUR-
RESERVAT
Gröntjärn · Hålsjöholmen · 
Rossåsen · Flotthöljan
Fler naturreservat finns på 
Länsstyrelsens hemsida 
lansstyrelsen.se/gavlebor

VANDRINGS-
LEDER
Nedanstående leder finns 
registrerade på naturkartan.se 
under Dellenbygden.

RUNDVANDRING
Njupfatsleden ca 8 km

Gröntjärn ca 1 km

Norrboleden 13 km

Kraterstigen 6 km

Strandpromenaden 
i Friggesund 1-7 km

Delsbosvängen 19,3 km

Delsbo elljusspår 3,7 km samt 
5, 6, 10 km och Moraberget

Flottarleden 10,5 km

Hävlungsleden ca 15 km

Lillbo/Långsbo Skidspår 7 km

ENKEL ELLER TUR-
OCH RETUR
Gröntjärnsleden 12 km

Svågaleden Ångebo-Jubba-
bron, Brännås ca 14 km

Valleden, Jubbabron i Brännås-
Skäftesvallen 12,3 km

Kolarstigen 27 km

Kajevallsleden 44 km

Stråsjöleden - Pilgrimsled 
27 mil, från Långvind till Klövsjö.



Dellenguiden
BOENDE
Wij B&B
bopalantgard.se

Hofra B&B
@hofrabnb

Femettan B&B 
femettan.com

Nya Konditoriet B&B 
@Nyakondisdelsbo

Norra Dellen Familjecamping 
norra-dellen-camping.se

Fönebo Camping
fonebocamping.se

Delsbo Camping 
delsbocamping.se

Sördala Naturcamping
svagadalen.com

Hälsingegården 
Ol-Ers och Ersk-Mickels 
olers.nu

Björsarvcamping
bjorsarvcamping.com

Svantes Stugor 
svantes.se

Svanbacken Stugorna 
070-211 10 18

Delsbo Gamla Järnvägsstation 
(ställplatser) 070-390 40 10

Femettan B&B 
(ställplatser) femettan.com

Strömbacka Brukslänga 
070-688 27 45

Brännås, Bjuråker 
svagadalensbyar.se

Brättingberg 
(privat) 073-812 56 66

Ängebo lägenhet 
(privat) 073-846 75 08

Tallbacken 
070-307 78 77

Moodtorpet Norrberg 
073-829 73 65

Litet Gästis Delsbo 
076-810 42 47

Trädkoja i Svedjebo 
070-480 26 92

Stuga vid Dellen
(privat) 073-847 20 30

Glada Villan 
@gladavillan

Torp Gryttjen 
(privat) 070-516 61 50

MAT & FIKA
Nya Konditoriet i Delsbo 
@Nyakondisdelsbo

Delsbo Stationscafé
dellenbanan.se

Restaurang Nova 
@restaurangnovadelsbo

Cafe 11an i Delsbo 
cafe11an.se

Avholmsberget
avholmsberget.se

Kärringgrillen
karinggrillen.com

Peter Brolin Gastronomi 
@PeterBrolinGastronomi

Poi's Thaikök Delsbo 
poisthaikok.se

Restaurang Svea 
restaurangsvea.se

Norra Dellen Familjecamping 
norra-dellen-camping.se

Fönebo Camping 
fonebocamping.se

Glada Hatten 
@gladahatten

Ingalundagård Konst & Keramik 
ingalunda.se

DELSBOHUS
delsbohus.se

SHOPPING & 
GÅRDBUTIKER
Delsbo Antik 
@DelsboAntik 

Jaktia Delsbo 
jaktiadelsbo.se

Dellenlax
dellenlax.com

Kubb-skrubben 
@Kubb-skrubben

Wij Äggbod
@WijÄggbod

Innegårds Hjortfarm
innegardshjortfarm.n.nu

Himmel & Jord Keramik 
stinaneander.carbonmade.com

Ingalundagård Konst & Keramik 
ingalunda.se

Dellenkilten of Helsingland 
dellenkilten.se

Butik Carnival Vintage/
Second hand 
@butikcarnival

Farmhouse Delsbo 
@farmhousedelsbo

Stigs Trädgårdar
stigstradgardar.se

Butiq Annica
butiqannica.se

BESÖKSMÅL
Delsbo Forngård
hembygd.se/delsbo

Bjuråkers Forngård 
hembygd.se/bjuraker

Norrbo Hembygdsförening
hembygd.se/norrbo

Strömbacka Bruk 
strömbackabrukbjuråker.se

DELSBOHUS
delsbohus.se

Stråsjö Kapell 
strasjokapell.se

Ingalundagård Konst & Keramik 
ingalunda.se

Kulturreservat Västeräng 
lansstyrelsen.se/gavleborg

Blommens Veteransamling 
i Bjuråker 
@blommens-veteransamling-i-bjuråker

Gröntjärn Naturreservat

AKTIVITETER
Vandrings- och cykelturer, 
äventyrsgolf, hästturer, dressin-
cykling, bada, grilla, plocka 
svamp/bär, se vilda djur, 
uppleva historiska miljöer.

Dellenbanan Dressincykling
dellenbanan.se

Skumpa Hästranch 
skumpa.x.se

Dellenflotten 
dellenflotten.se

Lin & Lo Turismutveckling 
Guidade vandringar - linolo.se

Explore 61°N 
explor61n.se 

Norrbo Padel 
norrbopadel.se

Hittaut 
hittaut.nu/hudiksvall 

Dellenbygdens FVO 
dellenbygdens-fvo.se

Paddla Svågan 
svagadalen.com

Fiskeguide 
fishinginthemiddleofsweden.com

Upplev Dellenbygden
@upplevdellenbygden
 

UTSIKTSPLATSER
Hornberget 1,5 km

Gravmyrberget 2 km

Brättingberget 0,8 km

Avholmsberget 0 km

Gulåsen 0,5 km

Forsadalsguiden
BOENDE
Ystegårn B&B 
ystegarncafe.se

Frägsta Hälsingegård 
fragsta.se

Dan Marsch Spa & Konferens - B&B 
danmarsch.com 

Blanks i Kalvhaga 
blanks.se

MAT & FIKA
Ystegårn Café & Bistro 
ystegarncafe.se

Frägsta Hälsingegård 
fragsta.se

Route 84 
@RestaurantRoute84

Hennings Veranda 
forsahandelstradgard.se

SHOPPING & 
GÅRDBUTIKER
Holma-Helsinglands 
holma.se

Hälsinge Linneväveri 
halsingelinnevaveri.se

Trogsta Honung 
trogstahonung.se

Berglocks fårgård 
berglock.se

Forsa Handelsträdgård 
forsahandelstradgard.se

Forsa Gårdsmejeri 
forsagardsmejeri.se

Hälsingesåpa 
halsingesapa.se

Systeryste 
systeryste.se

Paradisdalen 
paradisdalen.se

Butik Portlidret 
@portlidret

Näsvikens Plantskola 
& Handelsträdgård
nasvikensplantskola.se

BESÖKSMÅL
Ystegårn i Hillsta 
ystegarnhillsta.se

Forsa Forngård 
forsahembygdsforening.se 

Motlutsflottningen i Näsviken

AKTIVITETER
Vandrings- och cykelturer, golf, 
dressincykling, bada, grilla, 
plocka svamp/bär, se vilda djur, 
uppleva historiska miljöer.

Norr Paintball 
norrpaintball.se

Nansta Golf 
nanstagolf.se

Näsvikens Kajak & Fritid 
nasvikenkajak.se

Explore 61ºN 
explor61n.se

Hittaut 
hittaut.nu/hudiksvall

Forsa FVO 
forsafvo.se

Fiskeguide 
fishinginthemiddleofsweden.com

Frägsta Hälsingegård 
fragsta.se

UTSIKTSPLATSER
Blacksås 1,6 km alt. 0,8 km

Borgarberget 0,3 km

NATUR-
RESERVAT
Blacksås · Storberget · 
Stora Öråsen · Alsjöåsen · 
Taskberget
Fler naturreservat finns på 
Länsstyrelsens hemsida 
lansstyrelsen.se/gavleborg

VANDRINGS-
LEDER
Nedanstående leder finns 
registrerade på naturkartan.se 
under Dellenbygden.

RUNDVANDRING
Borgarleden 23 km

ENKEL ELLER TUR-
OCH RETUR
Örvallssjön 3-9 km

Sjuvallsleden Delsbo-Ofärne 
31 km (förbinder 17 fäbovallar)

Besöksnäringen växer och 
kompetensen behövs!

Ansök till Hotell- och 
turism-programmet - det 
självklara valet för dig som vill 
vara kreativ, resa och arbeta 
med service i framtiden.

Magasinets guider har 
producerats av oss elever åt 
Destination Glada Hudik - vår 
lokala branschorganisation.

Rövarklitt 1,4 km

Josefsberg 0,2 km

Stora Öråsen 1 km

Vålåsberget - Glåmhälla 1,5 km

Järnvallsklinten 
1,5 km eller 1 km

Kolarberget 0,8 km

NATUR-
RESERVAT
Gröntjärn · Hålsjöholmen · 
Rossåsen · Flotthöljan
Fler naturreservat finns på 
Länsstyrelsens hemsida 
lansstyrelsen.se/gavlebor

VANDRINGS-
LEDER
Nedanstående leder finns 
registrerade på naturkartan.se 
under Dellenbygden.

RUNDVANDRING
Njupfatsleden ca 8 km

Gröntjärn ca 1 km

Norrboleden 13 km

Kraterstigen 6 km

Strandpromenaden 
i Friggesund 1-7 km

Delsbosvängen 19,3 km

Delsbo elljusspår 3,7 km samt 
5, 6, 10 km och Moraberget

Flottarleden 10,5 km

Hävlungsleden ca 15 km

Lillbo/Långsbo Skidspår 7 km

ENKEL ELLER TUR-
OCH RETUR
Gröntjärnsleden 12 km

Svågaleden Ångebo-Jubba-
bron, Brännås ca 14 km

Valleden, Jubbabron i Brännås-
Skäftesvallen 12,3 km

Kolarstigen 27 km

Kajevallsleden 44 km

Stråsjöleden - Pilgrimsled 
27 mil, från Långvind till Klövsjö.



Avholmsberget
Här finner du inte bara en svindlande utsikt 
över Dellensjöarna utan även förtäring med 
anknytning till bygden. 

 – Vi säger att menyn är ”Hälsingland möter 
världen”, berättar Agneta Olsson, som driver 
Avholmsberget Café och Restaurang ihop med 
sina söner Rikard och Sami. 
 – Våra rätter har smaker från hela världen, men 
vi försöker använda lokala råvaror så långt det är 
möjligt och samarbetar med många fantastiska 
lokala producenter.

Agneta Olsson har jobbat i restaurangbranschen 
under hela sitt yrkesverksamma liv och när hon 
precis var på väg att ta pension presenterade sig 
möjligheten att driva restaurangen på Avholms-
berget. 
 – Det här är vårt drömställe! Vi får förverkliga 
vår dröm att driva familjeföretag på en fantastisk 
plats. Och vår familj har lagat mat i generationer, 
min mamma och mormor har också alltid lagat 
väldigt god mat. 

Agneta är själv bosatt i Järvsö men har många goda 
ord att strö över Dellenbygden. 
 – Järvsö är också fantastiskt, men det finns inget 
som slår Dellenbygden i Hälsingland tycker jag! 

Avholmsberget Café och Restaurang har öppet alla 
dagar i veckan på sommaren. Under resten av året 
har de öppet för särskilda bokningar, evenemang och 
till exempel julbord. Årets sommar är, liksom fjolårets 
säsong, pandemianpassad på restaurangen.   -SB

På lilla bilden: Agneta med sönerna Rikard och Sami.

avholmsberget.se

Delsbo Utomhusbad
För den som vill simma i en mer urban miljö 
än Dellen finns Delsbo Utomhusbad, öppet 
under sommaren. Vi pratade med teamledaren 
för Delsbo Simhall, Karin Dahlgren, om årets 
sommarsäsong. 

Beskriv utomhusbadet för den läsare som aldrig 
varit där! 
 – Vi har en 25-metersbassäng och en barnpool, 
omgivna av ett grönområde som är helt fantastiskt. 
Vi har en lekpark, tennisbana och ett motionsspår 
vid anläggningen. Det finns omklädningsrum 
med inom- och utomhusdusch. Och ett café, men 
självklart får man ta med sig egen fika om man vill. 
Vi erbjuder också morgonsim och vattengympa. 
För mig har utomhusbadet lite kultkänsla, för mig 
är det barndom.

Någon helt vanlig sommar på badet blir det inte 
under den rådande pandemin. 
 – Jag säger som alla säger – pandemin var ju 
ingen beredd på. Men vi är en otroligt stark grupp 
av badpersonal och chef som ligger i framkant, så vi 
såg lösningar och möjligheter när det gällde att hålla 

utomhusbadet öppet förra sommaren. Vi ritade till 
exempel upp rutor på grönområdet och hänvisade 
våra besökare till rutorna. Tydlighet och bra informa-
tion från vår sida uppskattades av besökarna! Alla vill 
ju bada, så det var inga problem att få det att funka. 

Vad som händer i sommar beror på pandemins 
utveckling, med tillhörande restriktioner. 
 – Tyvärr kan det nog bli lite striktare i år eftersom 
årets restriktioner är hårdare. Vi förbereder oss på 
att ha öppet, men vi måste också vara snabba i 
tanken om vi måste ändra planen. 

Under tio veckor på sommaren stänger de tre 
kommunala badhusen i Delsbo, Hudiksvall och 
Iggesund ned i samband med att Delsbo 
utomhusbad öppnar upp. 
 – Då kommer all personal från de tre badhusen 
till utomhusbadet för att jobba här. Och jag vill som 
sagt verkligen lyfta fram personalen! Det är tack vare 
bra personal och vår chef som vi kan ha öppet under 
pandemin.  -SB

På lilla bilden: fr v Karin Dahlgren, Jan Blomdal och Julia Bergström. hudiksvall.se/utebad

I Svågadalen finns det gott om vandringsleder, 
fiske och passionerade guider som brinner för 
området. Maj-Lis Wikström och Sture Joelsson är 
två av Svågadalens eldsjälar. 

De båda är drivande i Svågadalens ledgrupp på kring 
10 personer, som arbetar med att hålla alla vandrings-
leder märkta och framkomliga.

Gruppen har genom visst detektivarbete funnit och 
märkt upp stigar som inte använts av människor 
på många år. Maj-Lis tar upp en karta under vårt 
videosamtal för att illustrera. 
 – Den här kartan trycktes 1960 och på den finns 
det väldigt många stigar som man inte hittar nu. 
Men det är så kul att gå och titta efter dem! När jag 
nyligen fann Flottarleden utefter älven Svågan så 
visste jag att folk hade ridit där för många år sedan, 
med islandshästar. Så jag gick och kollade om det 
fanns något kvar av den och det fanns det, det var 
bara lite grann att röja ut på den. Längs med den 
leden finns det även fina fiskeställen samt lämningar 
efter bland annat flottningen. 
 – Skogens djur använder också stigarna och det 
hjälper till att hålla dem öppna, berättar Sture. 

Sture är initiativtagare till friluftskartan som arbetats 
fram för Svågadalen. Den finns i pappersformat samt 
digitalt och innehåller alla leder samt annat kulturellt 
som man kan finna i området.

Maj-Lis Wikström och Sture Joelsson vittnar om en 
vilja och planer för en framtida tillväxt i Svågadalen.  
 – Nu är vi runt 350 som bor i Svågadalen och 
tyvärr minskar det antalet. Jag tror vi var runt 
700 boende här när vi fick ett Självförvaltningsråd i 
samband med Hela Sverige ska leva-projektet för 
30 år sedan. Men vi vill ju att det ska flytta hit folk! 

Rådet blev efter bara några år Svågadalsnämnden. 
Svågadalsnämnden är en demokratisk församling 
där medlemmarna, som är personvalda, saknar 
partipolitisk tillhörighet och har i uppdrag att 
förvalta förskola, skola, äldreomsorg samt kultur och 
fritid inom Svågadalen.

Svågadalsnämnden har även ansvar för den lokala 
landsbygdsutvecklingen och det är med stöd från 
nämnden som det ideella arbetet med vandrings-
lederna kan fortsätta.

På Svågadalens hemsida finns mer information, 
kartor över leder med mera samt en app med kartan 
att ladda hem.  -SB svagadalen.com
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SvågadalenNorrbo Hembygdsgård
På Norrbo Hembygdsgård blir det både musik 
och kolbullar i sommar.  

Arne Holmberg, sekreterare i Norrbo Hembygds-
förening, berättar mer.  
 – Kolbullar är en gammal traditionell rätt som 
man åt uppe i skogen när man jobbade där. Det är 
en slags fläskpannkaka som äts med lingonsylt, det 
är väldigt gott och uppskattat på hembygdsgården. 
Vi serverar också ostkaka. 

Serveringen kommer vara öppen och pandemi-
anpassad i sommar, så att det inte blir köer och 
trängsel. Norrbo Hembygdsgård siktar också på att 
anordna fler aktiviteter sommaren 2021 än 2020. 
 – Förra året hade vi i princip ingenting här på 
grund av pandemin. Men om man ser på åren 
innan 2020 har vi i flera decennier haft så kallade 
spelkvällar på onsdagar under hela sommaren. 
De är vanligtvis i juni, juli och augusti och det 
brukar bli tretton onsdagar totalt som folk samlas 
och spelar. 

I sommar siktar Hembygdsföreningen på att 
spelsugna besökare kan ses utomhus och spela. 
De planerar också att anordna utomhuskonserter 
på tisdagskvällar. 
 – Tidigare år har vi haft konserter inne på 
en loge, med folkmusik, vissångare och lite allt 
möjligt.  I år kör vi konserter på vår utomhusscen 
så att folk kan hålla avstånd. Och så tänker vi ta in 
så mycket folk som restriktionerna tillåter. 

Norrbo Hembygdsförening brukar i normala fall 
även bjuda in till firande av både midsommarafton 
och Sveriges nationaldag. Norrbostämman, som 
vanligtvis händer på hembygdsgården andra 
söndagen i juli, är beskeden ännu oklara om. 
 – Är det samma restriktioner i sommar som det 
är nu så är stämman inte genomförbar, säger 
Arne Holmberg.

Håll med andra ord utkik på Norrbo Hembygds-
förenings hemsida om uppdateringar kring vilka 
evenemang som blir av och i vilken form.  -SB

På lilla bilden: fr v Arne Holmberg och Dick Forsberg. hembygd.se/norrbo

Delsbo Hembygdsförening
Till Delsbostämman på Delsbo Forngård 
kommer vanligtvis mellan 7000 och 9000 
besökare. Årets stämma blir en konsertserie 
utspridd över tre dagar. 

 – Delsbostämman är Delsbo Hembygdsföre-
nings största inkomstkälla, så under pandemin 
har vi istället fått leva på bidrag från Kulturrådet, 
berättar föreningens ordförande Peter Jonaszon. 
 – I år kommer vi att slimma stämman och köra 
en konsertserie på forngårdens utomhusscen den 
2–4 juli. Då kommer några av de musiker som vi 
bokat för 2020 års uteblivna stämma att spela. 

Hur högt publikantalet kommer att få vara återstår 
naturligtvis att se, men Peter Jonaszon är hoppfull. 
 – Vi har 7000 kvadratmeter mark på vår 
forngård! Så går man efter mallen att varje män-
niska ska ha 20 kvadratmeter till sitt förfogande, 
som på Gröna Lund och Liseberg, då kan vi ju ta 
in en publik på 350 personer. Men det där får vi 
se när vi kommer närmare, vilka restriktioner som 
gäller då. 

Delsbostämman har ägt rum årligen sedan 1952, 
med enda uppehållet i fjol. Men det finns annat 
än folkmusik på forngården, som till exempel 
traditionella textilier och målningar. 
 – Framförallt intressant är kanske vårt all-
mogeinteriörmåleri, som gjordes av en man som 
hette Gustav Reuter. Han var en av de första som 
började med denna typen av måleri på 1700-talet. 

Och besökare kom till forngården även förra 
sommaren, om än på annorlunda villkor. 
 – Jag är jätteförvånad att det var så pass mycket 
folk som kom hit i fjol trots pandemin. Vi släppte 
inte in någon överhuvudtaget i vårt museum, utan 
vi hade museum utomhus och personlig guidning 
i alla husen. Vi har väldigt intressanta byggnader 
på forngården.  -SB

På lilla bilden fr.v: Eva Rudolphi, Barbro Forslin, Peter Jonaszon 
(sittande) Kerstin Camél (stående) samt Bryan Hall.

hembygd.se/delsbo

Bjuråkers Hembygdsförening
Bjuråkers Hembygdsförening har många 
järn i elden. Hur många det blir i sommar får 
pandemin avgöra, säger föreningens kassör Petra 
Gahm.   

 – På grund av pandemin har vi inte planerat 
till hundra procent vad som händer i sommar. Vi 
väntar på de nya direktiven som kommer och så 
följer vi de restriktionerna i vår verksamhet. Men 
vi kommer ha vårt café öppet i sommar precis som 
förra sommaren, och där serverar vi gammaldags 
mat.

Petra Gahm hoppas ändå att Bjuråkersstämman, 
som ställdes in förra året, blir av. 
 – Vi hoppas att vi kan ha den på något vis, i en 
enklare variant med ett mindre antal besökare. 
I vanliga fall har vi tvåhundra husvagnar på vår 
campingplats, där spelmän samlas och spelar under 
en hel vecka innan Bjuråkersstämman. Själva stäm-
man är alltid tredje söndagen i juli. 

Bjuråksersstämman är slutklämmen på konceptet 
Musik vid Dellen, som börjar med Delsbostäm-

man, därefter Norrbostämman och avslutas således 
med Bjuråkersstämman. Under stämman visas 
också lokala hantverkstraditioner upp. 
 – Det är väldigt populärt och välbesökt. Vi visar 
till exempel hur man tillverkar knivar, traditionell 
stickning från trakten, och hur man gjorde takspån 
som man hade till husen förr.  

Lever traditionsbärarna av dessa hantverk kvar? 
 – Det finns faktiskt några kunniga traditions-
bärare kvar och vi hoppas ju att kunskapen om de 
här hantverken ska föras vidare.  -SB

På lilla bilden fr.v: Petra Gahm, Mats Skoog och Kalle Eriksson.

hembygd.se/bjuraker
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Avholmsberget
Här finner du inte bara en svindlande utsikt 
över Dellensjöarna utan även förtäring med 
anknytning till bygden. 

 – Vi säger att menyn är ”Hälsingland möter 
världen”, berättar Agneta Olsson, som driver 
Avholmsberget Café och Restaurang ihop med 
sina söner Rikard och Sami. 
 – Våra rätter har smaker från hela världen, men 
vi försöker använda lokala råvaror så långt det är 
möjligt och samarbetar med många fantastiska 
lokala producenter.

Agneta Olsson har jobbat i restaurangbranschen 
under hela sitt yrkesverksamma liv och när hon 
precis var på väg att ta pension presenterade sig 
möjligheten att driva restaurangen på Avholms-
berget. 
 – Det här är vårt drömställe! Vi får förverkliga 
vår dröm att driva familjeföretag på en fantastisk 
plats. Och vår familj har lagat mat i generationer, 
min mamma och mormor har också alltid lagat 
väldigt god mat. 

Agneta är själv bosatt i Järvsö men har många goda 
ord att strö över Dellenbygden. 
 – Järvsö är också fantastiskt, men det finns inget 
som slår Dellenbygden i Hälsingland tycker jag! 

Avholmsberget Café och Restaurang har öppet alla 
dagar i veckan på sommaren. Under resten av året 
har de öppet för särskilda bokningar, evenemang och 
till exempel julbord. Årets sommar är, liksom fjolårets 
säsong, pandemianpassad på restaurangen.   -SB

På lilla bilden: Agneta med sönerna Rikard och Sami.

avholmsberget.se

Delsbo Utomhusbad
För den som vill simma i en mer urban miljö 
än Dellen finns Delsbo Utomhusbad, öppet 
under sommaren. Vi pratade med teamledaren 
för Delsbo Simhall, Karin Dahlgren, om årets 
sommarsäsong. 

Beskriv utomhusbadet för den läsare som aldrig 
varit där! 
 – Vi har en 25-metersbassäng och en barnpool, 
omgivna av ett grönområde som är helt fantastiskt. 
Vi har en lekpark, tennisbana och ett motionsspår 
vid anläggningen. Det finns omklädningsrum 
med inom- och utomhusdusch. Och ett café, men 
självklart får man ta med sig egen fika om man vill. 
Vi erbjuder också morgonsim och vattengympa. 
För mig har utomhusbadet lite kultkänsla, för mig 
är det barndom.

Någon helt vanlig sommar på badet blir det inte 
under den rådande pandemin. 
 – Jag säger som alla säger – pandemin var ju 
ingen beredd på. Men vi är en otroligt stark grupp 
av badpersonal och chef som ligger i framkant, så vi 
såg lösningar och möjligheter när det gällde att hålla 

utomhusbadet öppet förra sommaren. Vi ritade till 
exempel upp rutor på grönområdet och hänvisade 
våra besökare till rutorna. Tydlighet och bra informa-
tion från vår sida uppskattades av besökarna! Alla vill 
ju bada, så det var inga problem att få det att funka. 

Vad som händer i sommar beror på pandemins 
utveckling, med tillhörande restriktioner. 
 – Tyvärr kan det nog bli lite striktare i år eftersom 
årets restriktioner är hårdare. Vi förbereder oss på 
att ha öppet, men vi måste också vara snabba i 
tanken om vi måste ändra planen. 

Under tio veckor på sommaren stänger de tre 
kommunala badhusen i Delsbo, Hudiksvall och 
Iggesund ned i samband med att Delsbo 
utomhusbad öppnar upp. 
 – Då kommer all personal från de tre badhusen 
till utomhusbadet för att jobba här. Och jag vill som 
sagt verkligen lyfta fram personalen! Det är tack vare 
bra personal och vår chef som vi kan ha öppet under 
pandemin.  -SB

På lilla bilden: fr v Karin Dahlgren, Jan Blomdal och Julia Bergström. hudiksvall.se/utebad

I Svågadalen finns det gott om vandringsleder, 
fiske och passionerade guider som brinner för 
området. Maj-Lis Wikström och Sture Joelsson är 
två av Svågadalens eldsjälar. 

De båda är drivande i Svågadalens ledgrupp på kring 
10 personer, som arbetar med att hålla alla vandrings-
leder märkta och framkomliga.

Gruppen har genom visst detektivarbete funnit och 
märkt upp stigar som inte använts av människor 
på många år. Maj-Lis tar upp en karta under vårt 
videosamtal för att illustrera. 
 – Den här kartan trycktes 1960 och på den finns 
det väldigt många stigar som man inte hittar nu. 
Men det är så kul att gå och titta efter dem! När jag 
nyligen fann Flottarleden utefter älven Svågan så 
visste jag att folk hade ridit där för många år sedan, 
med islandshästar. Så jag gick och kollade om det 
fanns något kvar av den och det fanns det, det var 
bara lite grann att röja ut på den. Längs med den 
leden finns det även fina fiskeställen samt lämningar 
efter bland annat flottningen. 
 – Skogens djur använder också stigarna och det 
hjälper till att hålla dem öppna, berättar Sture. 

Sture är initiativtagare till friluftskartan som arbetats 
fram för Svågadalen. Den finns i pappersformat samt 
digitalt och innehåller alla leder samt annat kulturellt 
som man kan finna i området.

Maj-Lis Wikström och Sture Joelsson vittnar om en 
vilja och planer för en framtida tillväxt i Svågadalen.  
 – Nu är vi runt 350 som bor i Svågadalen och 
tyvärr minskar det antalet. Jag tror vi var runt 
700 boende här när vi fick ett Självförvaltningsråd i 
samband med Hela Sverige ska leva-projektet för 
30 år sedan. Men vi vill ju att det ska flytta hit folk! 

Rådet blev efter bara några år Svågadalsnämnden. 
Svågadalsnämnden är en demokratisk församling 
där medlemmarna, som är personvalda, saknar 
partipolitisk tillhörighet och har i uppdrag att 
förvalta förskola, skola, äldreomsorg samt kultur och 
fritid inom Svågadalen.

Svågadalsnämnden har även ansvar för den lokala 
landsbygdsutvecklingen och det är med stöd från 
nämnden som det ideella arbetet med vandrings-
lederna kan fortsätta.

På Svågadalens hemsida finns mer information, 
kartor över leder med mera samt en app med kartan 
att ladda hem.  -SB svagadalen.com
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SvågadalenNorrbo Hembygdsgård
På Norrbo Hembygdsgård blir det både musik 
och kolbullar i sommar.  

Arne Holmberg, sekreterare i Norrbo Hembygds-
förening, berättar mer.  
 – Kolbullar är en gammal traditionell rätt som 
man åt uppe i skogen när man jobbade där. Det är 
en slags fläskpannkaka som äts med lingonsylt, det 
är väldigt gott och uppskattat på hembygdsgården. 
Vi serverar också ostkaka. 

Serveringen kommer vara öppen och pandemi-
anpassad i sommar, så att det inte blir köer och 
trängsel. Norrbo Hembygdsgård siktar också på att 
anordna fler aktiviteter sommaren 2021 än 2020. 
 – Förra året hade vi i princip ingenting här på 
grund av pandemin. Men om man ser på åren 
innan 2020 har vi i flera decennier haft så kallade 
spelkvällar på onsdagar under hela sommaren. 
De är vanligtvis i juni, juli och augusti och det 
brukar bli tretton onsdagar totalt som folk samlas 
och spelar. 

I sommar siktar Hembygdsföreningen på att 
spelsugna besökare kan ses utomhus och spela. 
De planerar också att anordna utomhuskonserter 
på tisdagskvällar. 
 – Tidigare år har vi haft konserter inne på 
en loge, med folkmusik, vissångare och lite allt 
möjligt.  I år kör vi konserter på vår utomhusscen 
så att folk kan hålla avstånd. Och så tänker vi ta in 
så mycket folk som restriktionerna tillåter. 

Norrbo Hembygdsförening brukar i normala fall 
även bjuda in till firande av både midsommarafton 
och Sveriges nationaldag. Norrbostämman, som 
vanligtvis händer på hembygdsgården andra 
söndagen i juli, är beskeden ännu oklara om. 
 – Är det samma restriktioner i sommar som det 
är nu så är stämman inte genomförbar, säger 
Arne Holmberg.

Håll med andra ord utkik på Norrbo Hembygds-
förenings hemsida om uppdateringar kring vilka 
evenemang som blir av och i vilken form.  -SB

På lilla bilden: fr v Arne Holmberg och Dick Forsberg. hembygd.se/norrbo

Delsbo Hembygdsförening
Till Delsbostämman på Delsbo Forngård 
kommer vanligtvis mellan 7000 och 9000 
besökare. Årets stämma blir en konsertserie 
utspridd över tre dagar. 

 – Delsbostämman är Delsbo Hembygdsföre-
nings största inkomstkälla, så under pandemin 
har vi istället fått leva på bidrag från Kulturrådet, 
berättar föreningens ordförande Peter Jonaszon. 
 – I år kommer vi att slimma stämman och köra 
en konsertserie på forngårdens utomhusscen den 
2–4 juli. Då kommer några av de musiker som vi 
bokat för 2020 års uteblivna stämma att spela. 

Hur högt publikantalet kommer att få vara återstår 
naturligtvis att se, men Peter Jonaszon är hoppfull. 
 – Vi har 7000 kvadratmeter mark på vår 
forngård! Så går man efter mallen att varje män-
niska ska ha 20 kvadratmeter till sitt förfogande, 
som på Gröna Lund och Liseberg, då kan vi ju ta 
in en publik på 350 personer. Men det där får vi 
se när vi kommer närmare, vilka restriktioner som 
gäller då. 

Delsbostämman har ägt rum årligen sedan 1952, 
med enda uppehållet i fjol. Men det finns annat 
än folkmusik på forngården, som till exempel 
traditionella textilier och målningar. 
 – Framförallt intressant är kanske vårt all-
mogeinteriörmåleri, som gjordes av en man som 
hette Gustav Reuter. Han var en av de första som 
började med denna typen av måleri på 1700-talet. 

Och besökare kom till forngården även förra 
sommaren, om än på annorlunda villkor. 
 – Jag är jätteförvånad att det var så pass mycket 
folk som kom hit i fjol trots pandemin. Vi släppte 
inte in någon överhuvudtaget i vårt museum, utan 
vi hade museum utomhus och personlig guidning 
i alla husen. Vi har väldigt intressanta byggnader 
på forngården.  -SB

På lilla bilden fr.v: Eva Rudolphi, Barbro Forslin, Peter Jonaszon 
(sittande) Kerstin Camél (stående) samt Bryan Hall.

hembygd.se/delsbo

Bjuråkers Hembygdsförening
Bjuråkers Hembygdsförening har många 
järn i elden. Hur många det blir i sommar får 
pandemin avgöra, säger föreningens kassör Petra 
Gahm.   

 – På grund av pandemin har vi inte planerat 
till hundra procent vad som händer i sommar. Vi 
väntar på de nya direktiven som kommer och så 
följer vi de restriktionerna i vår verksamhet. Men 
vi kommer ha vårt café öppet i sommar precis som 
förra sommaren, och där serverar vi gammaldags 
mat.

Petra Gahm hoppas ändå att Bjuråkersstämman, 
som ställdes in förra året, blir av. 
 – Vi hoppas att vi kan ha den på något vis, i en 
enklare variant med ett mindre antal besökare. 
I vanliga fall har vi tvåhundra husvagnar på vår 
campingplats, där spelmän samlas och spelar under 
en hel vecka innan Bjuråkersstämman. Själva stäm-
man är alltid tredje söndagen i juli. 

Bjuråksersstämman är slutklämmen på konceptet 
Musik vid Dellen, som börjar med Delsbostäm-

man, därefter Norrbostämman och avslutas således 
med Bjuråkersstämman. Under stämman visas 
också lokala hantverkstraditioner upp. 
 – Det är väldigt populärt och välbesökt. Vi visar 
till exempel hur man tillverkar knivar, traditionell 
stickning från trakten, och hur man gjorde takspån 
som man hade till husen förr.  

Lever traditionsbärarna av dessa hantverk kvar? 
 – Det finns faktiskt några kunniga traditions-
bärare kvar och vi hoppas ju att kunskapen om de 
här hantverken ska föras vidare.  -SB

På lilla bilden fr.v: Petra Gahm, Mats Skoog och Kalle Eriksson.

hembygd.se/bjuraker
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Jörgen Brinks 
Dellenbygden
Skidåkaren Jörgen Brink berättar för oss om sin barndoms Dellenbygden. 
Det var uppväxten i Delsbo i kombination med den egna envisheten som formade 
honom till den idrottsman han blev och är idag. 
 – Jag fick tidigt höra om skidåkare med anknytning till Delsbo, som till exempel 
Thomas Magnuson, världsmästare på 70-talet. Mamma åkte dessutom skidor och tog 
mig till träningar. Det var så många i min ålder som höll på med skidåkning under min 
barndom och det där innebar gemenskap. 

Grupptillhörigheten var viktig, men Jörgen Brink understryker också värdet av den 
inre motivationen. 
 – Jag hade också hela tiden mitt eget driv. I slutändan måste man ha den 
motivationen själv.  

Bland höjdpunkterna i Brinks karriär finns tre raka segrar i Vasaloppet år 2010, 2011 
och 2012, samt två individuella bronsmedaljer i världsmästerskapen 2003. 
Våren 2019 avslutade Jörgen Brink sin längdåkningskarriär. 
Hans hemstad är sedan många år tillbaka Sollefteå, därifrån hans fru kommer. 
Med Sollefteå som bas jobbar han som coach för idrottare i alla åldrar. 
 – Jag coachar mest elitmotionärer som vill bli bättre och de flesta av dem satsar mot 
Vasaloppet. Jag anordnar också skidläger och lektioner för ungdomar och lite föreläs-
ningar. Men pandemin har ju gjort det ganska svårt med just de bitarna just nu!

Jörgen Brink menar att det bland annat var hans mångsidiga utövande som gjorde att 
han kunde vara elitidrottare ända fram till 45 års ålder.  
 – Jag körde ju först vanlig längd, sedan skidskytte i två och ett halvt år och avslutade 
från 2010 med långlopp som till exempel Vasaloppet. Sen blir det en viss livsstil, att 
hela tiden tro att man kan utvecklas och göra det man gör ännu bättre. Det är 
drivkraften i det hela. 

När han är på besök hemma i Delsbo är det utomhuslivet som lockar. 
 – Jag tränar ofta när jag är hemma i Delsbo och jag kommer ofta ut på turer där. 
Delsbo är ju hemma, även om jag inte bott där sen jag var sexton och började på 
skidgymnasiet i Sollefteå. 

Jörgen Brinks favoritplatser kring Delsbo är södra och norra 
Dellen med omnejd.
 – Det är så fint vid vattnet och badstränderna runt sjön. 
Och på bergen runtom, med sina vandringsstråk. Jag har 
många barndomsminnen vid Dellen, så vattnet – och såklart 
min familj – är en stor del av det Delsbo jag saknar. 

TEXT  Sunniva Brynnel

JÖRGEN BRINK TIPSAR OM 
SINA TRE FAVORITPLATSER 
I DELLENBYGDEN:

- Sjuvallsleden, ett uppmärkt 
ledsystem mellan fäbodar. 

- Blaksåsberget, med sin fina 
utsikt.

- Avholmsberget, med utsikt 
över Norra Dellen och alla 
små öar som finns där.
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1  Farmhouse Delsbo
2  Tempererat utebad
 /Elljusspår
3  Dellendata foto/bilglas
4  Hemköp
 ATG - ombud
5  Svea Bio
  Restaurang Svea
6  Butiq Annica
  Delsbo Antik
7  Rudolphis järn
8 ICA
 Postlåda

  Postombud
  Systemombud
9 Kings Grill och Kiosk
10  Kronans Apotek
  Hälsocentral
  Folktandvård
11  Busshållplats
12  Handelsbanken
13 Restaurang Nova
  Bankomat
  Hälsinglands Sparbank
14  Biltvätt / Gör det själv
  Frendo Snabbköp

  Ingo tankning
15  P.O. Radio TV
16  Kraterkraft loppis/antikt
17  Nya konditoriet
18  Privattandläkare -
 Dellborg & Nordin
19  Camping
  Badplats
20  Åkes Motor
21  Jaktia/fiske/fritid
22  Café 11:an
23  Capricorn kläder/skor
24  Poi’s Thaikök

  El-snabbladdare
25  Stationskafét
  Dressinuthyrning
26  Dellenkilten of Helsingland
  Butik Carnival (second hand)
27  Glada Hatten
28  Delsbo Bilverkstad
29  Grill
30  Återvinningsstation
31 Avholmsberget
32  Bjuråkers Forngård
33  Bricka Loppis
34  Dellenbanan

35  Delsbo Camping
36  Delsbo Forngård
37  Dellenbaden Café & Camping
38  Movikens Masugn
39  Fönebo Camping
40  Norra Dellen Familjecamping
41  Norrbo Hembygdsgård
42  Strömbacka Café
43 DELSBOHUS
44 Kubbskrubben

Hitta mer information på 
www.delsbo.org
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Ebba Anderssons Dellenbygden
Vilket är ditt smultronställe i trakten? 
 -Mitt personliga smultronställe i Dellenbygden är det 
fritidshus som vi har i Fredriksfors, som även är min 
pappas föräldrarhem. Där har jag spenderat mycket 
tid genom åren och finner ofta lugn och ro just där!

Vilket är ditt bästa minne härifrån? 
 -Jag har många fina minnen från just Dellenbygden. 
Men jag tänker gärna tillbaka på de båtturer som vi ofta gjorde 
under somrarna när jag var yngre. Då tog vi båten till olika 
ställen för att spendera dagen där och badade såklart massvis. 
Den så kallade Kråkholmen var en favorit att besöka!
TEXT  Sunniva Brynnel

Kulturkossan
Välkommen till Delsbo Maria Norén, självut-
nämnd till Kulturkossan, som nyligen flyttat 
från Stenegård i Järvsö in i Delsbo Station.

Hon ser fram emot att anordna utställningar, 
konserter och möten i magasinet på stationen, 
allt i exklusiv tappning i enlighet med pandemins 
restriktioner. 
 – Jag har precis flyttat in, och har också flyttat 
in den snyggaste soffan ever! Jag har huserat på 
Stenegård i Järvsö i tio år men har längtat så otroligt 
efter att få vara aktiv i Delsbo. Nu är jag det! Och 
jag vill stanna, jag vill gräva djupt, jag vill förändra 
människor. Jag är här för att rädda världen och jag 
är så jävla dum så att jag tror att jag gör det!

Den röda tråden i Maria Noréns mångfacetterade 
konstverksamhet är vävd av utanförskap och en 
acceptans av den och det som är annorlunda, 
menar hon. 
 – Det är ok att vara knäpp och jag tänker 
berätta hur ok det är! Upplevelsen av utanförskap 
visar jag genom konsten och jag jobbar också jätte-

mycket med barn och konst. Jag tror verkligen att 
kreativitet räddar människan och gör oss helare. 

Rent konkret siktar hon på möten med visst 
avstånd under pandemin.  
 – Jag är en rädd typ, jag är fan rädd för allt, 
men jag måste ju utmana mina rädslor. Så jag är 
nog lika rädd för att ha folk nära mig som jag kan 
tänka mig att människor är just nu. Jag utmanar 
den rädslan ständigt genom att hålla på med 
kultur och behöva en publik. Magasinet har jäkligt 
stora dörrar in och ut, det är nästan som att vara 
utomhus. Sen tänker jag att alla barnaktiviteter 
kommer att ske utomhus. Så har jag gjort under 
året och det är faktiskt ännu bättre än inomhus! 

Maria Norén driver också projektet Norra Station 
som i sommar undersöker det offentliga rummet 
genom att visa konst på utsidan av lador i 
Delsbotrakten.  
 – Och så kommer jag också stoppa in konst på 
Delsbo Forngård, så Delsbo kommer kräkas konst! 
-SB kulturkossan.se

Cykla dressin på Dellenbanan
Hejsan Lars Gustavsson på Dellenbanan, 
där det körs dressiner under sommarsä-
songen. Uthyrningen sker på Delsbo 
Station och den 54 kilometer långa 
banan går mellan Hudiksvall och Hybo. 

Mellan vilka datum kan man köra dressin 
på Dellenbanan i år? 
 – I år har vi satt starten den 30 maj och 
sen kör vi september ut. Vid den tiden kan 
det börja vara löv på rälsen och det kan fak-
tiskt också vara snö här i början av oktober! 

Hur många dressiner kan man ha på banan 
samtidigt? 
 – Vi hade 22 dressiner i fjol och de var 
ute i princip hela tiden. Det kan vara bra att 
boka en dressin att hyra redan innan man 
kommer eftersom det har varit sånt tryck på 
dem, särskilt under pandemiåret 2020.  

Beskriv naturen kring Dellenbanan!
 – Vi har en väldigt lång sträckning på fem 
mil, med varierande naturtyp och några 
tunnlar som är fantastiska. Man kan hitta 
badställen och platser att campa längs med 
banan och man kan antingen hyra dress-
inerna för en heldag eller en halvdag. En 
heldag är trevligt, om man vill hinna stanna 
och fika på de vackra platserna.  

Vad händer mer på Delsbo station i sommar?
 – Kaféet öppnar i juni och där kommer 
både vegansk och mer traditionell mat och 
fika att serveras. Kulturkossan öppnar upp 
i magasinet vilket är ett jättespännande till-
skott till stationen. Den 28 augusti kommer 
universitetsstudenter hit och tävlar i energi-
effektivitet med elektrifierade bemannade 
rälsfordon i vår tävling Delsbo Electric.  -SB

dellenbanan.se
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Norra Dellen Familjecamping
2018 uppfyllde Nicole och Reto Bachofner 
från Schweiz sin dröm om att starta camp-
ing när de köpte och öppnade Norra Dellen 
Familjecamping. 

Målet var redan från början att driva camp-
ingen året om. 
 – Vi har just nu en uppskattad bistro med 
prisvärd husmanskost hela vinterhalvåret dit 
lokalbefolkningen kommer och äter, berättar 
Nicole. 
 – Men bland de som bor på campingen 
vintertid är det oftast fler från utlandet än 
svenskar. Svenskar gillar att resa på vintertid 
fast inte till campinganläggningar utan anslut-
ning till en skidanläggning, skrattar hon.

Pandemin har naturligtvis satt stopp för gäster 
från utlandet, men däremot var sommaren 
2020 ett år över all förväntan på Norra Dellen 
Familjecamping. 

 – I fjol hade vi väldigt många gäster, det var 
en våg som rullade över oss. Det var jättekul 
och såklart fick vi väldigt mycket att göra! 
Men det känns inte som arbete, detta är vår 
dröm som vi gör och då går det lättare. 

Att campa innebär sannerligen inte bara 
grillkvällar och att sitta inomhus och spela 
kort. 
 – Vi har många aktiviteter att erbjuda här 
på plats. Minigolf, kajak- och kanotuthyr-
ning, elcyklar och båtar. Det finns mycket att 
göra här!  -SB

norra-dellen-camping.se
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Jörgen Brinks 
Dellenbygden
Skidåkaren Jörgen Brink berättar för oss om sin barndoms Dellenbygden. 
Det var uppväxten i Delsbo i kombination med den egna envisheten som formade 
honom till den idrottsman han blev och är idag. 
 – Jag fick tidigt höra om skidåkare med anknytning till Delsbo, som till exempel 
Thomas Magnuson, världsmästare på 70-talet. Mamma åkte dessutom skidor och tog 
mig till träningar. Det var så många i min ålder som höll på med skidåkning under min 
barndom och det där innebar gemenskap. 

Grupptillhörigheten var viktig, men Jörgen Brink understryker också värdet av den 
inre motivationen. 
 – Jag hade också hela tiden mitt eget driv. I slutändan måste man ha den 
motivationen själv.  

Bland höjdpunkterna i Brinks karriär finns tre raka segrar i Vasaloppet år 2010, 2011 
och 2012, samt två individuella bronsmedaljer i världsmästerskapen 2003. 
Våren 2019 avslutade Jörgen Brink sin längdåkningskarriär. 
Hans hemstad är sedan många år tillbaka Sollefteå, därifrån hans fru kommer. 
Med Sollefteå som bas jobbar han som coach för idrottare i alla åldrar. 
 – Jag coachar mest elitmotionärer som vill bli bättre och de flesta av dem satsar mot 
Vasaloppet. Jag anordnar också skidläger och lektioner för ungdomar och lite föreläs-
ningar. Men pandemin har ju gjort det ganska svårt med just de bitarna just nu!

Jörgen Brink menar att det bland annat var hans mångsidiga utövande som gjorde att 
han kunde vara elitidrottare ända fram till 45 års ålder.  
 – Jag körde ju först vanlig längd, sedan skidskytte i två och ett halvt år och avslutade 
från 2010 med långlopp som till exempel Vasaloppet. Sen blir det en viss livsstil, att 
hela tiden tro att man kan utvecklas och göra det man gör ännu bättre. Det är 
drivkraften i det hela. 

När han är på besök hemma i Delsbo är det utomhuslivet som lockar. 
 – Jag tränar ofta när jag är hemma i Delsbo och jag kommer ofta ut på turer där. 
Delsbo är ju hemma, även om jag inte bott där sen jag var sexton och började på 
skidgymnasiet i Sollefteå. 

Jörgen Brinks favoritplatser kring Delsbo är södra och norra 
Dellen med omnejd.
 – Det är så fint vid vattnet och badstränderna runt sjön. 
Och på bergen runtom, med sina vandringsstråk. Jag har 
många barndomsminnen vid Dellen, så vattnet – och såklart 
min familj – är en stor del av det Delsbo jag saknar. 

TEXT  Sunniva Brynnel

JÖRGEN BRINK TIPSAR OM 
SINA TRE FAVORITPLATSER 
I DELLENBYGDEN:

- Sjuvallsleden, ett uppmärkt 
ledsystem mellan fäbodar. 

- Blaksåsberget, med sin fina 
utsikt.

- Avholmsberget, med utsikt 
över Norra Dellen och alla 
små öar som finns där.
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1  Farmhouse Delsbo
2  Tempererat utebad
 /Elljusspår
3  Dellendata foto/bilglas
4  Hemköp
 ATG - ombud
5  Svea Bio
  Restaurang Svea
6  Butiq Annica
  Delsbo Antik
7  Rudolphis järn
8 ICA
 Postlåda

  Postombud
  Systemombud
9 Kings Grill och Kiosk
10  Kronans Apotek
  Hälsocentral
  Folktandvård
11  Busshållplats
12  Handelsbanken
13 Restaurang Nova
  Bankomat
  Hälsinglands Sparbank
14  Biltvätt / Gör det själv
  Frendo Snabbköp

  Ingo tankning
15  P.O. Radio TV
16  Kraterkraft loppis/antikt
17  Nya konditoriet
18  Privattandläkare -
 Dellborg & Nordin
19  Camping
  Badplats
20  Åkes Motor
21  Jaktia/fiske/fritid
22  Café 11:an
23  Capricorn kläder/skor
24  Poi’s Thaikök

  El-snabbladdare
25  Stationskafét
  Dressinuthyrning
26  Dellenkilten of Helsingland
  Butik Carnival (second hand)
27  Glada Hatten
28  Delsbo Bilverkstad
29  Grill
30  Återvinningsstation
31 Avholmsberget
32  Bjuråkers Forngård
33  Bricka Loppis
34  Dellenbanan

35  Delsbo Camping
36  Delsbo Forngård
37  Dellenbaden Café & Camping
38  Movikens Masugn
39  Fönebo Camping
40  Norra Dellen Familjecamping
41  Norrbo Hembygdsgård
42  Strömbacka Café
43 DELSBOHUS
44 Kubbskrubben

Hitta mer information på 
www.delsbo.org
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Ebba Anderssons Dellenbygden
Vilket är ditt smultronställe i trakten? 
 -Mitt personliga smultronställe i Dellenbygden är det 
fritidshus som vi har i Fredriksfors, som även är min 
pappas föräldrarhem. Där har jag spenderat mycket 
tid genom åren och finner ofta lugn och ro just där!

Vilket är ditt bästa minne härifrån? 
 -Jag har många fina minnen från just Dellenbygden. 
Men jag tänker gärna tillbaka på de båtturer som vi ofta gjorde 
under somrarna när jag var yngre. Då tog vi båten till olika 
ställen för att spendera dagen där och badade såklart massvis. 
Den så kallade Kråkholmen var en favorit att besöka!
TEXT  Sunniva Brynnel

Kulturkossan
Välkommen till Delsbo Maria Norén, självut-
nämnd till Kulturkossan, som nyligen flyttat 
från Stenegård i Järvsö in i Delsbo Station.

Hon ser fram emot att anordna utställningar, 
konserter och möten i magasinet på stationen, 
allt i exklusiv tappning i enlighet med pandemins 
restriktioner. 
 – Jag har precis flyttat in, och har också flyttat 
in den snyggaste soffan ever! Jag har huserat på 
Stenegård i Järvsö i tio år men har längtat så otroligt 
efter att få vara aktiv i Delsbo. Nu är jag det! Och 
jag vill stanna, jag vill gräva djupt, jag vill förändra 
människor. Jag är här för att rädda världen och jag 
är så jävla dum så att jag tror att jag gör det!

Den röda tråden i Maria Noréns mångfacetterade 
konstverksamhet är vävd av utanförskap och en 
acceptans av den och det som är annorlunda, 
menar hon. 
 – Det är ok att vara knäpp och jag tänker 
berätta hur ok det är! Upplevelsen av utanförskap 
visar jag genom konsten och jag jobbar också jätte-

mycket med barn och konst. Jag tror verkligen att 
kreativitet räddar människan och gör oss helare. 

Rent konkret siktar hon på möten med visst 
avstånd under pandemin.  
 – Jag är en rädd typ, jag är fan rädd för allt, 
men jag måste ju utmana mina rädslor. Så jag är 
nog lika rädd för att ha folk nära mig som jag kan 
tänka mig att människor är just nu. Jag utmanar 
den rädslan ständigt genom att hålla på med 
kultur och behöva en publik. Magasinet har jäkligt 
stora dörrar in och ut, det är nästan som att vara 
utomhus. Sen tänker jag att alla barnaktiviteter 
kommer att ske utomhus. Så har jag gjort under 
året och det är faktiskt ännu bättre än inomhus! 

Maria Norén driver också projektet Norra Station 
som i sommar undersöker det offentliga rummet 
genom att visa konst på utsidan av lador i 
Delsbotrakten.  
 – Och så kommer jag också stoppa in konst på 
Delsbo Forngård, så Delsbo kommer kräkas konst! 
-SB kulturkossan.se

Cykla dressin på Dellenbanan
Hejsan Lars Gustavsson på Dellenbanan, 
där det körs dressiner under sommarsä-
songen. Uthyrningen sker på Delsbo 
Station och den 54 kilometer långa 
banan går mellan Hudiksvall och Hybo. 

Mellan vilka datum kan man köra dressin 
på Dellenbanan i år? 
 – I år har vi satt starten den 30 maj och 
sen kör vi september ut. Vid den tiden kan 
det börja vara löv på rälsen och det kan fak-
tiskt också vara snö här i början av oktober! 

Hur många dressiner kan man ha på banan 
samtidigt? 
 – Vi hade 22 dressiner i fjol och de var 
ute i princip hela tiden. Det kan vara bra att 
boka en dressin att hyra redan innan man 
kommer eftersom det har varit sånt tryck på 
dem, särskilt under pandemiåret 2020.  

Beskriv naturen kring Dellenbanan!
 – Vi har en väldigt lång sträckning på fem 
mil, med varierande naturtyp och några 
tunnlar som är fantastiska. Man kan hitta 
badställen och platser att campa längs med 
banan och man kan antingen hyra dress-
inerna för en heldag eller en halvdag. En 
heldag är trevligt, om man vill hinna stanna 
och fika på de vackra platserna.  

Vad händer mer på Delsbo station i sommar?
 – Kaféet öppnar i juni och där kommer 
både vegansk och mer traditionell mat och 
fika att serveras. Kulturkossan öppnar upp 
i magasinet vilket är ett jättespännande till-
skott till stationen. Den 28 augusti kommer 
universitetsstudenter hit och tävlar i energi-
effektivitet med elektrifierade bemannade 
rälsfordon i vår tävling Delsbo Electric.  -SB

dellenbanan.se
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Norra Dellen Familjecamping
2018 uppfyllde Nicole och Reto Bachofner 
från Schweiz sin dröm om att starta camp-
ing när de köpte och öppnade Norra Dellen 
Familjecamping. 

Målet var redan från början att driva camp-
ingen året om. 
 – Vi har just nu en uppskattad bistro med 
prisvärd husmanskost hela vinterhalvåret dit 
lokalbefolkningen kommer och äter, berättar 
Nicole. 
 – Men bland de som bor på campingen 
vintertid är det oftast fler från utlandet än 
svenskar. Svenskar gillar att resa på vintertid 
fast inte till campinganläggningar utan anslut-
ning till en skidanläggning, skrattar hon.

Pandemin har naturligtvis satt stopp för gäster 
från utlandet, men däremot var sommaren 
2020 ett år över all förväntan på Norra Dellen 
Familjecamping. 

 – I fjol hade vi väldigt många gäster, det var 
en våg som rullade över oss. Det var jättekul 
och såklart fick vi väldigt mycket att göra! 
Men det känns inte som arbete, detta är vår 
dröm som vi gör och då går det lättare. 

Att campa innebär sannerligen inte bara 
grillkvällar och att sitta inomhus och spela 
kort. 
 – Vi har många aktiviteter att erbjuda här 
på plats. Minigolf, kajak- och kanotuthyr-
ning, elcyklar och båtar. Det finns mycket att 
göra här!  -SB

norra-dellen-camping.se

Foto: Press Foto: Press



Välkommen till 

Dellenbygden

Besöka, äta, göra och bo!


